
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  (ศศ.บ.)
"  5442291063  นางสาวมุทิตา1 2.19โชคสมบูรณ์ ธบ.330130/2559 "ปกติ2554/1

สาขาวชิาภาษาจีน (ศศ.บ.)
"  5442340010  นางสาวปิยนุช2 2.10เทพสินธพสกลุ ธบ.330131/2559 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
"  5543430009  นายเสนีย์1 3.68ดวงแกว้ ธบ.230235/2559 ไมไดเ้กยรตินิยม เรียนเกน่ ี ิ

เวลาท่ีกาหนดํ
"ปกติ2555/1

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (วท.บ.)
"  5343470503  นายอรรถพงศ์2 2.47ชยัอุดม ธบ.230232/2559 "ปกติ2553/1

"  5443470032  นายทิวา3 2.44คิดเห็น ธบ.230233/2559 "2554/1

"  5443470050  นายอธิพนัธ์4 2.86จนัทร์ปุก ธบ.230234/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสองู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

วชิาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280034  นางสาวมณีรัตน์1 3.31ทองเรือง ธบ.730792/2559 "ปกติ2556/1

วชิาเอกการจัดการโลจสิตกิส์ (บธ.บ.)
"  5644283031  นายพชร 2 3.31ทศัญาณุวฒัน์ ธบ.730793/2559 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

วชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนษย์ ุ (บธ.บ.)
"  5644271003  นายกมลภพ1 2.38จิวรับพร๋ ธบ.730807/2559 "ปกติ2556/1

"  5644271006  นางสาวจิราพร2 2.52อุตตโมบล ธบ.730808/2559 "2556/1

"  5644271007  นางสาวกลยารัตน์ั3 2.95อศัวทวกีลุ ธบ.730809/2559 "2556/1

"  5644271013  นางสาวสุพตัรา4 2.55แสนสาํโรง ธบ.730810/2559 "2556/1

"  5644271020  นายศุภมสั5 3.07ดิระพนัธ์ ธบ.730811/2559 "2556/1

"  5644271022  นางสาวสรวงรัตน์  6 2.43ศรีกาเนิดํ ธบ.730812/2559 "2556/1

"  5644271025  นางสาววไิลภรณ์7 2.53ณ พทัลุง ธบ.730813/2559 "2556/1

วชิาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5644272006  นางสาวนิภาพร8 2.36วอเพช็ร ธบ.730814/2559 "ปกติ2556/1

"  5644272020  นางสาวศิริวรรณ9 2.84เจริญผล ธบ.730815/2559 "2556/1

"  5764272007  นายวชัรินทร์10 2.67มาดี ธบ.730853/2559 "2557/1

"  5764272010  นายมานะชยั11 2.40ตระกลูลาภา ธบ.730854/2559 "2557/1

"  5764272015  นางสาวพรสุดา12 2.42สุขวงศ์ ธบ.730855/2559 "2557/1

"  5764272038  นางสาวสุทิชา13 2.14นึกสมหวงั ธบ.730856/2559 "2557/1

วชิาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280003  นางสาววนิดา14 2.04ขาํงาม ธบ.730816/2559 "ปกติ2556/1

"  5644280004  นางสาวอรทยั15 2.36สลามดัเจริญ ธบ.730817/2559 "2556/1

"  5644280007  นางสาวอาทิตยา16 2.69เพง็จนัทร์ ธบ.730818/2559 "2556/1

"  5644280009  นางสาววไิลลกัษณ์17 2.88นาคเหลา ธบ.730819/2559 "2556/1

"  5644280010  นายวชัรากร18 2.45มูลทองชุน ธบ.730820/2559 "2556/1

"  5644280014  นางสาววราภรณ์ 19 2.38แสงทอง ธบ.730821/2559 "2556/1

01/02/60



- 2 -

หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

"  5644280019  นางสาวอุมาภรณ์20 2.20มูลถวลิ ธบ.730822/2559 "ปกติ2556/1

"  5644280048  นายศรายทุธ21 2.10ยอดกงิ่ ธบ.730823/2559 "2556/1

"  5644280054  นายปัญจพล22 2.67โพธิทอง์ ธบ.730824/2559 "2556/1

"  5644280067  นายโกศล23 2.98ยมิใหญหลวง้ ่ ธบ.730825/2559 "2556/1

"  5644280068  นางสาวสุนิษา24 2.68สร้อยสน ธบ.730826/2559 "2556/1

"  5644280074  นางสาวณฐัวดี25 2.62เกษมพรมณี ธบ.730827/2559 "2556/1

"  5644280076  นางสาวสริตา26 2.62ญาณะเผอืก ธบ.730828/2559 "2556/1

"  5644280084  นายพทิกัษ์27 2.10คาํระกาย ธบ.730829/2559 "2556/1

"  5644280086  นางสาวศุภรัตน ์28 3.06หุนพงษ์่ ธบ.730830/2559 "2556/1

"  5644280087  นายอณุพงศ์29 2.28สมสะกสิทธิี ์ ธบ.730831/2559 "2556/1

"  5644280090  นายการุณ30 2.43จริยาเกยรติธาํรงี ธบ.730832/2559 "2556/1

"  5644280091  นายธีรพฒัน์31 2.39เตมียสุ์ภาพ ธบ.730833/2559 "2556/1

"  5644280096  นางสาวลดัดาวรรณ32 2.88ฟูพงษ์ ธบ.730834/2559 "2556/1

"  5644280113  นางสาวดารินทร์33 2.80เขียวหวาน ธบ.730835/2559 "2556/1

"  5644280139  นายวรวฒิุ34 2.44รุงเรือง่ ธบ.730836/2559 "2556/1

วชิาเอกการจัดการโลจสิตกิส์ (บธ.บ.)
"  5644283013  นายศรัณย์35 2.79วฒิุชยัธนากร ธบ.730837/2559 "ปกติ2556/1

"  5644283016  นายกตติศกัดิิ ์36 2.73นิมเจริญโรจน์้ ธบ.730838/2559 "2556/1

"  5644283017  นายณฐัวฒิุ37 2.54ตรีวชิา ธบ.730839/2559 "2556/1

"  5644283020  นายวษิณุพงษ์38 2.38นุย้เมือง ธบ.730840/2559 "2556/1

"  5644283023  นายพรีะพล39 2.76บลลา ธบ.730841/2559 "2556/1

"  5644283024  นายคธาวฒิุ40 2.96มหทัธนพล ธบ.730842/2559 "2556/1

01/02/60



- 3 -

หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

"  5644283033  นางสาวจุฑามาศ41 2.72บุญคง ธบ.730843/2559 "ปกติ2556/1

"  5644283048  นายภาณุวฒัน์42 3.04ศรีวพิฒัน์ ธบ.730844/2559 "2556/1

"  5644283059  นางสาวทิพยสุ์คนธ์43 2.75มณฑา ธบ.730845/2559 "2556/1

"  5644283065  นางสาวปูริดา44 2.92สารสิทธ์ิ ธบ.730846/2559 "2556/1

"  5644283068  นางสาววนารัตน์45 2.73ศรีรักษา ธบ.730847/2559 "2556/1

"  5644283076  นางสาวขนิษฐา46 2.75อํ่า แกว้ ธบ.730848/2559 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273002  นางสาวพฤกษา1 2.82เท่ียงแท้ ธบ.830171/2559 "ปกติ2556/1

"  5645273003  นางสาวเกศรา2 3.13เงินงาม ธบ.830172/2559 "2556/1

"  5645273004  นางสาวกรรณิการ์3 2.34ชาลีชาติ ธบ.830173/2559 "2556/1

"  5645273022  นางสาวศิริญา4 2.78มีแกว้ ธบ.830174/2559 "2556/1

"  5645273023  นางสาวสุนิษา5 3.12ชยัศตัรา ธบ.830175/2559 "2556/1

"  5645273036  นางสาวนนัทิยา6 3.35จนบุรี ธบ.830176/2559 ไมไดเ้กยรตินิยม ปริญญาตรี่ ี
มีเกรด D

"2556/1

"  5645273056  นางสาวกมลลดัดา7 2.31ประโคทงั ธบ.830177/2559 "2556/1

"  5645273064  นางสาวอุษณี8 2.47ซิวประโคน ธบ.830178/2559 "2556/1

"  5645273080  นางสาวพรพรรณ9 2.93วนันา ธบ.830179/2559 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป ์ (ศป.บ.)
"  5548301056  นางสาวอรสา1 2.86เกรียบกลาง ธบ.930027/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดบัหน่ึงู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรกิจ ุ (บธ.บ.)
"  5434277037  นายเอกพล1 3.64แสนพนัธ์ ธบ.730789/2559 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสองู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรกิจ ุ (บธ.บ.)
"  5434277012  นางสาวนิตยา1 3.35มีอุดร ธบ.730791/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434277030  นายนพดล2 3.38โตจอ ธบ.730790/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

วชิาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5654272052  นายอคัรพล1 3.50เกริกไกรศรี ธบ.730849/2559 ไมไดเ้กยรตินิยม มียกเวน้่ ี

รายวิชา
"พิเศษ2556/1

"  5654272056  นายเชาวฤทธ์ิ2 2.34ชารี ธบ.730850/2559 "2556/1

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรกิจ ุ (บธ.บ.)
"  5434277004  นางสาวจารุวรรณ3 2.47ไชยปัญญา ธบ.730795/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434277008  นางสาวญานนัทณพทัธ์4 2.88ปานรสทิพย์ ธบ.730796/2559 "2554/1

"  5434277009  นางสาวชญาภา5 2.34สุขแดง ธบ.730797/2559 "2554/1

"  5434277010  นายเอกพงษ์6 3.06ปะวะโก ธบ.730798/2559 "2554/1

"  5434277013  นายสยาม7 2.69ยมิประเสริฐ้ ธบ.730799/2559 "2554/1

"  5434277014  นางสาวจิตพร8 2.44แสงสวาง่ ธบ.730800/2559 "2554/1

"  5434277018  นางสาวอรุณรัตน์9 2.79จูมจนัทร์ ธบ.730801/2559 "2554/1

"  5434277020  นางสาวนนัทภคั10 3.10ปุคคละนนัท์ ธบ.730802/2559 "2554/1

"  5434277026  นางสาวจริยา11 3.23บุญธนภทัร ธบ.730803/2559 "2554/1

"  5434277033  นางสาววภิารัตน์12 2.77คุณเผือก ธบ.730804/2559 "2554/1

"  5434277041  นางสาวสุพตัรา13 2.04สุทธิวานิช ธบ.730805/2559 "2554/1

วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5334280042  นางสาวนฤมล14 2.08เปาวะนา ธบ.730794/2559 "พิเศษ2553/1

"  5434280104  นางสาวสุภาพร15 2.82สิงห์ทอง ธบ.730806/2559 "2554/1

"  5654280118  นายณภทัร16 2.76คาํภิระอินทร์ ธบ.730851/2559 "2556/1

"  5654280140  นางสาววภิาพร17 2.55กศุล ธบ.730852/2559 "2556/1

01/02/60



- 2 -

หลกัสูตรบริหารธุรกจบณัฑิติ

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60



หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผ้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ู
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ

วนัท่ีนําเสนอคณะอนกรรมการสภาวชิาการ ฯ พจิารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วนัท่ี ุ 20 ตลาคม ุ 2559

ลาํดบั
ท่ี

ช่ือ  -  สกลุ คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วนัท่ีนําเสนอสภามหาวทิยาลัย อนมัตกิารให้ปริญญาบัตร วนัที ุ่ 26 ธันวาคม 2559
วนัท่ีสภาวชิาการ อนมตัผิลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วนัท่ี ุ 9 พฤศจิกายน 2559

สาขาวชิาการบัญชี (บช.บ.)
"  5435273026  นางสาวรุงอรุณ่1 2.55กอนศรี้ ธบ.830166/2559 "พิเศษ2554/1

"  5555273008  นางสาวนุชจนา2 2.91ศรีสร้อย ธบ.830167/2559 "2555/1

"  5555273125  นางสาวนภาเพญ็3 2.13ทองประดบั ธบ.830168/2559 "2555/1

"  5555273127  นางสาวนภสร4 2.20กสิกร ธบ.830169/2559 "2555/1

"  5555273144  นางสาวสุทธิจิต5 2.07สิทธิวงศ์ ธบ.830170/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

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

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

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั )

01/02/60


