
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  5742216008  นายอัคคีรัศม1 3.67การณมรณกิเลส ธบ.330120/2560 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  5742216005  นางสาวพิชญา1 3.31เจริญชัย ธบ.330121/2560 "ปกติ2557/1

"  5742216006  นางสาวศิริลักษณ2 3.37จันทะรัตน ธบ.330122/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  5742216003  นายนพดล1 2.03ภัณธนเกษม ธบ.330125/2560 "ปกติ2557/1

"  5742216004  นางสาวปวิชญา2 2.44พานทอง ธบ.330126/2560 "2557/1

"  5742216007  นายเอกสิทธิ์3 3.18รัตนเพียรชัย ธบ.330127/2560 "2557/1

"  5742216009  นายทศพล4 2.82วะลัยใจ ธบ.330128/2560 "2557/1

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
"  5542340003  นายปรีชานนท5 2.72ไชโย ธบ.330123/2560 "ปกติ2555/1

"  5642340030  นายชานน6 3.26บุญลอม ธบ.330124/2560 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด

"2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5643710002  นางสาวสุวิชญา1 2.17ดวงพร ธบ.230073/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5764272041  นางสาวเพ็ญนภา1 3.06โตะงาม ธบ.730673/2560 "ปกติ2557/1

"  5764272044  นางสาวรุงนภา2 2.70โกมินทร ธบ.730674/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5644276017  นายปราการ3 3.21เสียงวังเวง ธบ.730657/2560 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280041  นางสาวชมพูนุช4 2.35คําคม ธบ.730658/2560 "ปกติ2556/1

"  5644280072  นางสาวภัทรวดี5 2.64ชูจิตร ธบ.730659/2560 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283001  นายสรวิศ6 2.60รัตนสมโชค ธบ.730660/2560 "ปกติ2556/1

"  5644283012  นางสาวอัจฉรา7 2.77แกวแกมเกษ ธบ.730661/2560 "2556/1

"  5644283049  นายณัฐพล8 2.05คุมพประพันธ ธบ.730662/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273072  นางสาวรัตติกาล1 2.19ไขแสง ธบ.830207/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301043  นายมรัสวี1 2.33บุญธนะสาร ธบ.930023/2560 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5448302027  นายพีระวัฒน2 2.14เลิศผาติวงศ ธบ.930022/2560 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291109  นายจิรวัฒน1 2.84แวนแกว ธบ.1130040/2560 "ปกติ2556/1

"  5642291118  นายอุกฤษ2 2.65รักษา ธบ.1130041/2560 "2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5433482044  นายจารุวัฒน1 2.67อนทอง ธบ.230072/2560 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280126  นางสาวณัฐญดา1 3.30วชิระบงกชไกร ธบ.730607/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280182  นางสาวพัชรินทร2 3.47อินสา ธบ.730608/2560 "2555/1

"  5534280184  นางสาวณัฐกานต3 3.53กัลยาณธรรม ธบ.730609/2560 "2555/1

"  5534280195  นางสาววรรณา4 3.34ศิริรัตน ธบ.730610/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5654271003  นายชัยวุฒิ1 2.78แยมมาลี ธบ.730663/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654271017  นางสาวรฏิกรณ2 2.56นิยมจันทร ธบ.730664/2560 "2556/1

"  5654271047  นายนิลัน3 2.25พรหมกสิกร ธบ.730665/2560 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272051  นายธีรศักด์ิ4 2.17กะลินตา ธบ.730667/2560 "พิเศษ2557/1

"  5754272060  นายธิปนเรศร5 2.40อมรธร ธบ.730668/2560 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5454277042  นายไกรลาศ6 2.96แปนแกว ธบ.730614/2560 "พิเศษ2554/1

"  5754277163  นางสาวรุงนภา7 3.12ฉิมมวง ธบ.730669/2560 "2557/1

"  5754277164  นางสาวสิริพร8 2.31วันจําลา ธบ.730670/2560 "2557/1

"  5754277168  นางสาววชิรา9 3.17งามวสุธามาศ ธบ.730671/2560 "2557/1

"  5754277173  นางสาวศรีสมพร10 2.62กอนคํา ธบ.730672/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5334280065  นายอภิชัยศักดิ์11 2.42โรจนนุกูลวณิช ธบ.730611/2560 "พิเศษ2553/1

"  5434280353  นางสาวสวิตตา12 2.46เทียบมา ธบ.730612/2560 "2554/1

"  5434280354  นางสาวทิพยกมล13 2.31ภมรถาวรพิพัฒน ธบ.730613/2560 "2554/1

"  5454280064  นางสาวทัดดาว14 2.44ปนผองแผว ธบ.730615/2560 "2554/1

"  5454280065  นางสาวธัญญลักษณ15 2.44สังขนอย ธบ.730616/2560 "2554/1

"  5534280130  นางสาวสุภาภรณ16 2.13ตุมทอง ธบ.730617/2560 "2555/1

"  5534280131  นางสาวสุดารัตน17 3.02จั่นทับทิม ธบ.730618/2560 "2555/1

"  5534280132  นายอาชว18 2.42สุริหาร ธบ.730619/2560 "2555/1

"  5534280133  นางสาวจิราพร19 2.76โคตรศรีเมือง ธบ.730620/2560 "2555/1

"  5534280134  นางสาวกัลยารัตน20 2.59ชยานุคุณลิขิต ธบ.730621/2560 "2555/1

"  5534280136  นายบดินทร21 2.27เมืองโคตร ธบ.730622/2560 "2555/1

18/09/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280137  นางสาวอุษา22 2.96ปองเรือ ธบ.730623/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280139  นางสาวขวัญใจ23 2.87ตลาดเงิน ธบ.730624/2560 "2555/1

"  5534280142  นางสาวอมรรัตน24 2.80ช่ืนชม ธบ.730625/2560 "2555/1

"  5534280143  นางสาวกัลยา25 2.74แซอุน ธบ.730626/2560 "2555/1

"  5534280144  นางสาวหทัยชนก26 3.19ค่ําคูณ ธบ.730627/2560 "2555/1

"  5534280146  นางสาวมงคลรัตน27 2.79เชยสวัสดิ์ ธบ.730628/2560 "2555/1

"  5534280147  นางสาวนารีรัตน28 2.74นครราช ธบ.730629/2560 "2555/1

"  5534280149  นางสาวเบญจวีณ29 2.28ตันติสุนทรีไชย ธบ.730630/2560 "2555/1

"  5534280152  นางสาวนิศารัตน30 2.75ดํารงแดน ธบ.730631/2560 "2555/1

"  5534280156  นางสาวปนัดดา31 2.29เขตรขาม ธบ.730632/2560 "2555/1

"  5534280157  นายวัฒนา32 2.90สีสันติ ธบ.730633/2560 "2555/1

"  5534280162  นางสาวณัฐกานต33 2.58นาคแดง ธบ.730634/2560 "2555/1

"  5534280163  นางสาวปภัสรา34 2.46คําภูเขียว ธบ.730635/2560 "2555/1

"  5534280164  นางสาวอําภา35 3.02ลาแกว ธบ.730636/2560 "2555/1

"  5534280166  นางสาวพิมพลดา36 2.86ภูวพิริยกรรังษี ธบ.730637/2560 "2555/1

"  5534280171  นายสหพล37 2.98มาลายงค ธบ.730638/2560 "2555/1

"  5534280177  นางสาวภาวิณี38 2.30หวานสูงเนิน ธบ.730639/2560 "2555/1

"  5534280183  นางสาวขวัญรัศม39 2.53หิรัญโชติรัตน ธบ.730640/2560 "2555/1

"  5534280189  นางสาวล่ันทม40 3.05สุวรรณจันทา ธบ.730641/2560 "2555/1

"  5534280196  นายพิทองสาย41 2.22บัญติ ธบ.730642/2560 "2555/1

"  5534280197  นายจิณณพันธ42 2.53รานพจน ธบ.730643/2560 "2555/1

"  5534280204  นายพิภูษณ43 2.35ผงบุญตา ธบ.730644/2560 "2555/1

"  5534280205  นางสาวปทมา44 2.53บึ้งซาย ธบ.730645/2560 "2555/1

"  5534280211  นางสาวกุง45 3.18จันหง ธบ.730646/2560 "2555/1

18/09/60



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280212  นายมนตรี46 3.18เทศงามถวน ธบ.730647/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280213  นางนราภร47 3.31คุณาอภิชัย ธบ.730648/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2555/1

"  5534280214  นางดวงเพ็ญ48 3.08บวรปญญานนท ธบ.730649/2560 "2555/1

"  5534280216  นางสาวพนิดา49 2.50ปญญาคํา ธบ.730650/2560 "2555/1

"  5534280217  นางสุภาภรณ50 3.02ไกรษี ธบ.730651/2560 "2555/1

"  5534280218  นายวรฉัตร51 2.99มณีกุล ธบ.730652/2560 "2555/1

"  5534280219  นางสุวรรณี52 2.63พ่ึงสมบัติ ธบ.730653/2560 "2555/1

"  5534280222  นางสาวสิริลักษณ53 2.50สุขวัฒนา ธบ.730654/2560 "2555/1

"  5534280224  นางสาวสงกราณต54 2.57หมอยา ธบ.730655/2560 "2555/1

"  5554280029  นายเสฏฐวุฒิ55 3.09โพธิ์ทอง ธบ.730656/2560 "2555/1

"  5654280051  นางวราทิพย56 2.96เชิดบูรณกิจ ธบ.730666/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 กันยายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 สิงหาคม 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482060  นายทวีลาภ1 3.11เยอสูงเนิน ธบ.1230246/2560 "พิเศษ2556/3

"  5753482074  สิบเอกเอกบดินทร2 3.00ตุมทอง ธบ.1230247/2560 "2556/3

"  5753482085  นายไพรวัลย3 3.25พลนารี ธบ.1230248/2560 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
ปวส.ไดเกรดเฉล่ีย 2.64

"2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/09/60


