
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5642210025  นายธนาธิป1 2.69ศรีโยธา ธบ.330149/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261040  นายวรวิช2 2.44นุชประเสริฐ ธบ.330150/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5443430019  นายวรุธ1 2.21อุไรวงศ ธบ.230105/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470022  นายสมชาย2 2.57คงทรัพย ธบ.230106/2560 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา) (วท.บ.)
"  5643480003  นายวสันต3 2.75รักพินิจ ธบ.230108/2560 "ปกติ2556/1

"  5643480013  นายวงศธร4 3.33โพธิ์ไพจิตร ธบ.230109/2560 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5643482014  นายศรัณย5 2.27ทักหลํา ธบ.230110/2560 "ปกติ2556/1

"  5643482041  นายชลนที6 2.12แจมใส ธบ.230111/2560 "2556/1

"  5643482051  นายรัชกฤต7 2.08ฉายอวม ธบ.230112/2560 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5543500001  นายไอยศูนย8 2.42จันทรชู ธบ.230107/2560 "ปกติ2555/1

"  5643501001  นางสาวพรทิพย9 2.22ขาวผองศรี ธบ.230113/2560 "2556/1

"  5643501010  นางสาวอทิตา10 2.51เจริญรัมย ธบ.230114/2560 "2556/1

"  5643501019  นางสาววรรณวิสา11 2.27เกตุอํ่า ธบ.230115/2560 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5643711014  นายจิรายุทธ12 2.48รอดไว ธบ.230116/2560 "ปกติ2556/1

"  5643711023  นางสาวสุติพร13 2.19แสงแกว ธบ.230117/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5764272024  นายธนาคาร1 2.01แจมกระจาง ธบ.730823/2560 "ปกติ2557/1

"  5764272025  นายศราวุธ2 2.01ศรีสุข ธบ.730824/2560 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277022  นางสาวอนัญญา3 2.40เล็กทาไม ธบ.730723/2560 "ปกติ2556/1

"  5644277029  นายสินธนา4 3.11เจยแกว ธบ.730724/2560 "2556/1

"  5644277030  นายเอกชัย5 2.68เลิศนิธิกิจวณิช ธบ.730725/2560 "2556/1

"  5644277051  นางสาวสุรัญญา6 2.80ปุงไชย ธบ.730726/2560 "2556/1

"  5644277057  นางสาวนฤมล7 3.22คําจิโน ธบ.730727/2560 "2556/1

"  5644277065  นางสาวอัญชลิกา8 2.90พิมพากุล ธบ.730728/2560 "2556/1

"  5644277103  นางสาวชาลิสา9 2.84บางแสงออน ธบ.730729/2560 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283069  นางสาวพิมลพรรณ10 2.44มาเส็ง ธบ.730730/2560 "ปกติ2556/1

"  5644283089  นายกลาณรงค 11 2.13งดสันเทียะ ธบ.730731/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273057  นางสาวนันทิชา1 3.60นุยน่ิง ธบ.830232/2560 "ปกติ2557/1

"  5745273085  นางสาวจุฑาทิพย2 3.72สายแวว ธบ.830231/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273005  นางสาวธัญชนก1 3.49การสราง ธบ.830234/2560 "ปกติ2557/1

"  5745273010  นางสาววรินทร2 3.44แถววงษ ธบ.830235/2560 "2557/1

"  5745273030  นางสาวกมลวรรณ3 3.37อยูพรอม ธบ.830236/2560 "2557/1

"  5745273088  นางสาววารี4 3.37นิปจการนันท ธบ.830237/2560 "2557/1

"  5745273094  นางสาวจันทรจิรา5 3.56ภูคําวง ธบ.830238/2560 "2557/1

"  5745273110  นางสาวณิภัทรชา6 3.45ไทยตรง ธบ.830239/2560 "2557/1

"  5745273127  นางสาวสุภาวิดา7 3.26โพธิ์ศรี ธบ.830240/2560 "2557/1

"  5745273128  นางสาวชลธิดา8 3.25ยะฝน ธบ.830241/2560 "2557/1

"  5745273141  นางสาวสุวิมล9 3.33พิมพร ธบ.830242/2560 "2557/1

"  5745273152  นางสาวพรธิรา10 3.27หาระสาร ธบ.830243/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273002  นางสาวสุนิสา1 2.81ฉายอรุณ ธบ.830259/2560 "ปกติ2557/1

"  5745273003  นางสาวอรทัย2 2.51คําลา ธบ.830260/2560 "2557/1

"  5745273009  นางสาวเจนจิรา3 3.22มีศรี ธบ.830261/2560 "2557/1

"  5745273011  นางสาวณัฐพร4 2.91สอนเพ็ชร ธบ.830262/2560 "2557/1

"  5745273014  นายทักษิณ5 2.24ซันหวัง ธบ.830263/2560 "2557/1

"  5745273020  นางสาวสรอยทิพย6 2.62จั่นอาจ ธบ.830264/2560 "2557/1

"  5745273025  นางสาวสุวิสา7 2.95สังลา ธบ.830265/2560 "2557/1

"  5745273029  นางสาวสัจจพร8 3.03เอ่ียมตระกูล ธบ.830266/2560 "2557/1

"  5745273032  นายวรพงศ9 2.88เผาภคะ ธบ.830267/2560 "2557/1

"  5745273034  นางสาววาสินี10 2.16วิจารา ธบ.830268/2560 "2557/1

"  5745273035  นางสาวเจนจิรา11 3.16นอยวิเศษ ธบ.830269/2560 "2557/1

"  5745273036  นางสาวเสาวลักษณ12 3.43วสุธารีย ธบ.830270/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2557/1

"  5745273038  นางสาววิภาดา13 2.96ศรีแกว ธบ.830271/2560 "2557/1

"  5745273039  นางสาวสุนิสา14 2.91เทียนย่ี ธบ.830272/2560 "2557/1

"  5745273040  นางสาวสําเนียง15 2.55กรวมภัยวงค ธบ.830273/2560 "2557/1

"  5745273041  นางสาวอรณิชา16 3.15จิตตรีรัตน ธบ.830274/2560 "2557/1

"  5745273042  นางสาวสรสวรรค17 2.33สีมากร ธบ.830275/2560 "2557/1

"  5745273046  นางสาวอรอุมา18 2.46วงษละคร ธบ.830276/2560 "2557/1

"  5745273047  นายศราวุธ19 2.71กันนุลา ธบ.830277/2560 "2557/1

"  5745273052  นางสาวสุชาดา 20 2.56ชวยชู ธบ.830278/2560 "2557/1

"  5745273056  นางสาวขวัญจิรา21 3.09แขงขัน ธบ.830279/2560 "2557/1

"  5745273058  นางสาวชมพูนุท22 3.24คลองแคลว ธบ.830280/2560 "2557/1

"  5745273060  นางสาวสุจิตรา23 2.31มูลเคา ธบ.830281/2560 "2557/1

"  5745273062  นางสาวนิภาพร24 2.47สาระพงษ ธบ.830282/2560 "2557/1

06/12/60



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273067  นางสาวณัชญา25 2.75เรืองสุวรรณ ธบ.830283/2560 "ปกติ2557/1

"  5745273068  นางสาวอรวรรณ26 2.48คงรอด ธบ.830284/2560 "2557/1

"  5745273073  นางสาวจิตรตรา27 3.24ทุรันไธสง ธบ.830285/2560 "2557/1

"  5745273075  นางสาวเจมวภา28 3.24รัตนา ธบ.830286/2560 "2557/1

"  5745273077  นางสาวศิรินทิพย29 2.52แกวอ่ํา ธบ.830287/2560 "2557/1

"  5745273082  นางสาวฉัตรระวี30 2.43จําป ธบ.830288/2560 "2557/1

"  5745273083  นางสาวนริศรา31 2.47วงนาแค ธบ.830289/2560 "2557/1

"  5745273084  นางสาวกนกวรรณ32 3.07ตนสิน ธบ.830290/2560 "2557/1

"  5745273086  นางสาวนฤมล33 2.59พันธุแกนเพชร ธบ.830291/2560 "2557/1

"  5745273089  นางสาวโยธกา34 2.40กุศล ธบ.830292/2560 "2557/1

"  5745273090  นางสาววาสนา35 3.28คําบุดดี ธบ.830293/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2557/1

"  5745273091  นางสาวลีลาวดี36 3.01สิงหมีศรี ธบ.830294/2560 "2557/1

"  5745273092  นางสาวลลิตา37 2.89ทะบัว ธบ.830295/2560 "2557/1

"  5745273093  นางสาวสุนิสา38 2.45ทาระเวท ธบ.830296/2560 "2557/1

"  5745273095  นางสาวธันยมัย39 2.24อริยะพัฒนกุล ธบ.830297/2560 "2557/1

"  5745273096  นางสาวสุกานดา40 3.06พางาม ธบ.830298/2560 "2557/1

"  5745273097  นางสาวพัชรี41 2.81หวังเจริญ ธบ.830299/2560 "2557/1

"  5745273098  นางสาวมยุรี42 2.50จันทมณี ธบ.830300/2560 "2557/1

"  5745273099  นางสาวเพชรมณี43 2.19วงคกะโซ ธบ.830301/2560 "2557/1

"  5745273100  นางสาวสรัญนุช44 2.74จันทรเพชร ธบ.830302/2560 "2557/1

"  5745273102  นางสาวปยมาศ45 2.97เสาเกลียว ธบ.830303/2560 "2557/1

"  5745273103  นายจักรภัทร46 2.73ถุงนอย ธบ.830304/2560 "2557/1

"  5745273106  นางสาวเมธินี47 2.89ทองดีศรี ธบ.830305/2560 "2557/1

"  5745273108  นางสาวเกษมสันต48 2.29สมภาร ธบ.830306/2560 "2557/1

06/12/60



- 3 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273109  นางสาวศิรชต49 2.76รอดหยู ธบ.830307/2560 "ปกติ2557/1

"  5745273111  นางสาวศิริวิไล50 2.72แสงอราม ธบ.830308/2560 "2557/1

"  5745273115  นางสาวสุดารัตน51 2.35บุญย่ิง ธบ.830309/2560 "2557/1

"  5745273117  นายสุขสันต52 2.40รัตนภักดี ธบ.830310/2560 "2557/1

"  5745273118  นางสาวเอมอร53 3.17สงคมา ธบ.830311/2560 "2557/1

"  5745273119  นางสาวชญาดา54 2.92จตุเทน ธบ.830312/2560 "2557/1

"  5745273125  นางสาวมณีรัตน55 2.75ตาดี ธบ.830313/2560 "2557/1

"  5745273129  นายสมพงษ56 3.22แสงเพ็ชร ธบ.830314/2560 "2557/1

"  5745273130  นายกฤตภาส57 2.50พรอาภา ธบ.830315/2560 "2557/1

"  5745273131  นางสาวณัฐยาภรณ58 2.71โพธิ์กลาง ธบ.830316/2560 "2557/1

"  5745273135  นางสาววรนิษฐา59 2.52ขันตีสพังหลวง ธบ.830317/2560 "2557/1

"  5745273137  นางสาวชิดชนก60 2.34ยอดจิตร ธบ.830318/2560 "2557/1

"  5745273142  นางสาวกมลรัตน61 2.97หลักคํา ธบ.830320/2560 "2557/1

"  5745273143  นางสาวจุฑามาศ62 2.54กองตองกาย ธบ.830321/2560 "2557/1

"  5745273145  นางสาวเยาวลักษณ63 2.84คําแกว ธบ.830322/2560 "2557/1

"  5745273146  นางสาววาลี64 2.90ฉ่ําบุตร ธบ.830323/2560 "2557/1

"  5745273148  นางสาวรัตนธิกรานต65 2.77จันทรเจริญ ธบ.830324/2560 "2557/1

"  5745273149  นางสาวทวินันท66 3.01พรมพินิจ ธบ.830325/2560 "2557/1

"  5745273150  นางสาวกัญติยา67 2.90เช้ือชาย ธบ.830326/2560 "2557/1

"  5745273154  นางสาวทิพอาภา68 2.55เทอดธนกิตติทัต ธบ.830327/2560 "2557/1

"  5745273155  นางสาวสุคนธา69 3.15ผิวดํานิล ธบ.830328/2560 "2557/1

"  5745273156  นางสาวสุคนธี70 3.18ผิวดํานิล ธบ.830329/2560 "2557/1

"  5745273157  นางสาวภิญญดา71 2.57สุขบุตร ธบ.830330/2560 "2557/1

"  5745273158  นางสาวจุฑาทิพย72 2.68นะราวงษ ธบ.830331/2560 "2557/1

06/12/60



- 4 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273160  นางสาวกาญจนา73 2.45บินซันดิน ธบ.830332/2560 "ปกติ2557/1

"  5865273002  นางสาวอัมพร74 2.69ทํานา ธบ.830335/2560 "2558/1

"  5865273010  นางสาวเสาวลักษณ75 2.25บุญตา ธบ.830336/2560 "2558/1

"  5865273011  นางสาวอรอนงค76 2.74มีไชย ธบ.830337/2560 "2558/1

"  5865273012  นางสาวนุชนารถ77 2.73คุมนุช ธบ.830338/2560 "2558/1

"  5865273014  นางสาวกมลรัตน78 2.66ดอกพิกุล ธบ.830339/2560 "2558/1

"  5865273015  นางสาววารุณี79 2.58ทองมาก ธบ.830340/2560 "2558/1

"  5865273016  นางสาวดวงแกว80 3.37จันทะศิลา ธบ.830341/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2558/1

"  5865273018  นางสาวณัฐกานต81 2.99มิ่งทะเล ธบ.830342/2560 "2558/1

"  5865273019  นางสาวพัชชริตา82 2.26ศรีวรสาร ธบ.830343/2560 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301022  นายสาคร1 2.88ชัยวงศ ธบ.930025/2560 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291018  นายจิรประวัติ1 2.13ภุมรินทร ธบ.1130043/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470015  นายบวรวัฒน1 2.59สุจริตมงคล ธบ.230104/2560 "พิเศษ2552/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5534272051  นางสาวธัญวลัย1 2.87ตาใคร ธบ.730720/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534272053  นายประสิทธิ์2 2.47กวินบัณฑิตย ธบ.730721/2560 "2555/1

"  5754272001  นางสาวรสสุคนธ3 2.52จอมคําสิงห ธบ.730739/2560 "2557/1

"  5754272003  นางสาวอิสริยา4 2.80มะโนมัย ธบ.730740/2560 "2557/1

"  5754272006  นางสาวหน่ึงฤทัย5 2.58โกพลรัตน ธบ.730741/2560 "2557/1

"  5754272007  นางสาวสุทธิมา6 3.02โพธิ์อุดม ธบ.730742/2560 "2557/1

"  5754272008  นางสาวสําราญ7 3.20บุษเนียน ธบ.730743/2560 "2557/1

"  5754272009  นายธีระพงษ8 3.24ใจย้ิม ธบ.730744/2560 "2557/1

"  5754272010  นางสาวสุภาภรณ9 3.12แกวคํา ธบ.730745/2560 "2557/1

"  5754272011  นางสาวรวิวรรณ10 2.80บางแกว ธบ.730746/2560 "2557/1

"  5754272012  นางสาวประภัศรา11 2.84สันทัด ธบ.730747/2560 "2557/1

"  5754272014  นางสาวพัชรินทร12 3.22แสงภักดี ธบ.730748/2560 "2557/1

"  5754272017  นางสาวเสาวณีย13 3.04ใจเหิน ธบ.730749/2560 "2557/1

"  5754272025  นายชัยกฤต14 2.76มั่นอินทร ธบ.730750/2560 "2557/1

"  5754272028  นางสาวศิริมา15 2.50พ่ึงแสง ธบ.730751/2560 "2557/1

"  5754272031  นางสาวรจนา16 3.00บุญรอด ธบ.730752/2560 "2557/1

"  5754272033  นางสาวธัญญรัตน17 2.60สุวรรณการ ธบ.730753/2560 "2557/1

"  5754272034  นางสาวณัฐธิดา18 2.96ทรัพยขํา ธบ.730754/2560 "2557/1

"  5754272036  นางสาวเมลดา19 3.08นรจอกทองคํา ธบ.730755/2560 "2557/1

"  5754272037  นางสาวชไมยพร20 3.30นอยมี ธบ.730756/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272049  นางสาวมนันธรณ21 2.82บุญมาสิรารัตน ธบ.730757/2560 "2557/1

"  5754272052  นายวัชรพงษ22 2.50ชินวงค ธบ.730758/2560 "2557/1

"  5754272081  นางสาวระพีพรรณ23 3.00ไดดี ธบ.730759/2560 "2557/1

"  5754272085  นางสาวบังอร24 3.10คงคาหลวง ธบ.730760/2560 "2557/1

06/12/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272088  นายนฤเบศ25 3.26วงคคําจันทร ธบ.730761/2560 ไมไดเกียรตินิยม 

เพราะมียกเวนบาง
"พิเศษ2557/1

"  5754272089  นางสาวรัตนาภรณ26 3.64โลไธสง ธบ.730762/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272090  นางสาววราภรณ27 3.42ปดตาทะเนา ธบ.730763/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272091  นายนวพล28 2.68สุขพินิจ ธบ.730764/2560 "2557/1

"  5754272092  นางสาวนิภาพร29 3.12ละม่ังทอง ธบ.730765/2560 "2557/1

"  5754272093  นายชัชวาลย30 3.02ขํานพคุณ ธบ.730766/2560 "2557/1

"  5754272094  นางสาวกฤตยา31 2.62ชัยเชิดชูวงศ ธบ.730767/2560 "2557/1

"  5754272095  นางสาวไพรินทร32 2.56โหตะรัตน ธบ.730768/2560 "2557/1

"  5754272096  นางสาวกรรณิการ33 2.90ชะนะทอน ธบ.730769/2560 "2557/1

"  5754272097  นางสาวธนาภา34 2.40บุญโกศล ธบ.730770/2560 "2557/1

"  5754272099  นางสาวแสงเดือน35 2.94พุมสุข ธบ.730771/2560 "2557/1

"  5754272100  นางสาวพิศเพลิน36 3.48ศรีคํานอย ธบ.730772/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272101  นางสาวภัทรวรรณ37 2.92คงคาเขตร ธบ.730773/2560 "2557/1

"  5754272102  นางสาวอุษณา38 2.66ปนธง ธบ.730774/2560 "2557/1

"  5754272103  นางสาวจีรภา39 2.82นพเกา ธบ.730775/2560 "2557/1

"  5754272104  นางสาวอัจฉรารัตน40 2.44กุลกาญจนพัฒน ธบ.730776/2560 "2557/1

"  5754272105  นายพิภัทร41 2.56ธูปทองเจริญผล ธบ.730777/2560 "2557/1

"  5754272106  นางสาวรสสุคนธ42 2.96ทองนาค ธบ.730778/2560 "2557/1

"  5754272107  นายประเวศน43 3.44สิงหโต ธบ.730779/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272108  นางสาวกมลวรรณ44 2.52วิญญกุล ธบ.730780/2560 "2557/1

"  5754272109  นางสาวอรวรรณ45 3.02ศาสนปติ ธบ.730781/2560 "2557/1

"  5754272110  นางสาวนัฎธิตา46 2.72เล่ือนโรจน ธบ.730782/2560 "2557/1

"  5754272111  นางสาวมัลลิกา47 2.94รักษาสุข ธบ.730783/2560 "2557/1

"  5754272114  นายพิรุฬหกร48 2.82นิชธาวัลยภักดี ธบ.730784/2560 "2557/1

06/12/60



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272116  นายสานิตย49 2.82สอนสวรรค ธบ.730785/2560 "พิเศษ2557/1

"  5754272117  นางสาวจํารัส50 3.08ชินมะณี ธบ.730786/2560 "2557/1

"  5754272120  นางสาวฐิตา51 3.64ฤทธาพรม ธบ.730787/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272122  นางสาวปวีณา52 3.08นวลนุม ธบ.730788/2560 "2557/1

"  5754272125  นางสาวเยาวนาฎ53 2.50จันทรเปล่ียน ธบ.730789/2560 "2557/1

"  5754272129  นางสาวอรอุมา54 2.62นาเมืองรักษ ธบ.730790/2560 "2557/1

"  5754272131  นางสาวสุภาพร55 2.90คํามานิตย ธบ.730791/2560 "2557/1

"  5754272132  นางสาวพรรณี56 2.52กันทะเอย ธบ.730792/2560 "2557/1

"  5754272137  นางสาวชนิกานต57 2.46สุอํา ธบ.730793/2560 "2557/1

"  5754272139  นายณัฐพล58 2.60เจริญสุข ธบ.730794/2560 "2557/1

"  5754272140  นางสาวประภากมล59 2.66คําดี ธบ.730795/2560 "2557/1

"  5754272142  นางสาวปุญชรัศม์ิ60 2.50ปล่ังศรีทรัพย ธบ.730796/2560 "2557/1

"  5754272143  นางสาวรําไพพร61 3.42คงคาอํานวยสุข ธบ.730797/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2557/1

"  5754272144  นางสาวสุนทรลักษณ62 2.80นวมะชิติ ธบ.730798/2560 "2557/1

"  5754272145  นายวัชเรศร63 2.92ภาณุวงศ ธบ.730799/2560 "2557/1

"  5754272146  นางสาวนนัสยา64 3.10นิรปณนา ธบ.730800/2560 "2557/1

"  5754272147  นางสาวกรรณนิกา65 3.26มหายุวานนท ธบ.730801/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272151  นายธนาชัย66 2.82ไตรรัตนอุดมกุล ธบ.730802/2560 "2557/1

"  5754272167  นางสาววิไลรัตน67 2.80นิพิทชานนท ธบ.730803/2560 "2557/1

"  5754272168  นางสาวพรพิมล68 2.98ช่ืนสวัสด์ิ ธบ.730804/2560 "2557/1

"  5754272169  นางสาวศิริพร69 3.12เกาะยุทธ ธบ.730805/2560 "2557/1

"  5754272170  นางสาวสุทัตตา70 2.96นาคละออ ธบ.730806/2560 "2557/1

"  5754272172  นางสาวกัญญาภัค71 3.12การาม ธบ.730807/2560 "2557/1

"  5754272173  นางสาวประทุมมาศ72 2.32เผือกบํารุง ธบ.730808/2560 "2557/1

06/12/60



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277100  นายวิศณุ73 2.75โพธิ์งาม ธบ.730732/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277248  นางสาวอริศรา74 2.02ฉายอรุณ ธบ.730733/2560 "2556/1

"  5754277178  นางสาวเกตนสิรี75 2.44สําเร็จทรัพย ธบ.730809/2560 "2557/1

"  5754277278  นางสาวเสาวลักษณ76 2.57คนที ธบ.730810/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280200  นางสาวณัฎฐชญา77 2.32บัวงาม ธบ.730722/2560 "พิเศษ2555/1

"  5654280083  นางสาวทัศนีย78 2.37เรืองดี ธบ.730734/2560 "2556/1

"  5654280086  นางสาวชลิตา79 2.46ปล่ังเปลง ธบ.730735/2560 "2556/1

"  5654280088  นายธงชัย80 2.39ปองพันธ ธบ.730736/2560 "2556/1

"  5654280142  นางสาวพรรณทิภา81 2.17สารมูล ธบ.730737/2560 "2556/1

"  5654280185  นางสาวสุณัฐชญา82 2.51วงหาริมาตย ธบ.730738/2560 "2556/1

"  5754280049  นางสาวทริยา83 3.28จันทรเทศน ธบ.730811/2560 "2557/1

"  5754280050  นางสาวเดือนเพ็ญ84 2.98ประทุมวี ธบ.730812/2560 "2557/1

"  5754280054  นางสาววนิดา85 3.00พัทธยุติ ธบ.730813/2560 "2557/1

"  5754280059  นางสาวรุงนภา86 2.52แปดแกว ธบ.730814/2560 "2557/1

"  5754280084  นายมารุต87 2.66ศรีสุข ธบ.730815/2560 "2557/1

"  5754280085  นางสาวนภาพร88 2.92เพงพินิจ ธบ.730816/2560 "2557/1

"  5754280087  นางสาวภัสสร89 2.46วงษศิลา ธบ.730817/2560 "2557/1

"  5754280088  นางสาวกาญจนา90 2.68วรรณทวี ธบ.730818/2560 "2557/1

"  5754280091  นางสาวสุภาดา91 2.10ปาปะเขา ธบ.730819/2560 "2557/1

"  5754280096  นางสาวประภัสสร92 2.96คูณทวี ธบ.730820/2560 "2557/1

"  5754280139  นางเพ็ญประภา93 2.48ณ สงขลา ธบ.730821/2560 "2557/1

"  5754280158  นางสาวภารินี94 2.88ลันชิกโคตร ธบ.730822/2560 "2557/1
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- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5535273028  นางสาวณัฏกาญจน1 3.47จันทรแจมศรี ธบ.830233/2560 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5535273001  นางสาวเจนจิรา1 2.56รอดแดง ธบ.830244/2560 "พิเศษ2555/1

"  5535273007  นายสุวิทย2 3.24จันทรเอก ธบ.830245/2560 "2555/1

"  5535273009  นางสาววิไลพร3 2.44พุมพฤกษ ธบ.830246/2560 "2555/1

"  5535273011  นางสาวอัญรักษ4 3.03ประชุมชัย ธบ.830247/2560 "2555/1

"  5535273012  นางสาวทัศนียา5 2.98ภูมิดิษฐ ธบ.830248/2560 "2555/1

"  5535273014  นางสาวนิตยาวดี6 3.24สกิจ ธบ.830249/2560 "2555/1

"  5535273016  นางสาวจริยา7 2.90บุญเพ็ง ธบ.830250/2560 "2555/1

"  5535273017  นางสาวสุธามาศ8 2.92ก่ิงสุวรรณ ธบ.830251/2560 "2555/1

"  5535273018  นางสาวอัจฉรา9 2.68เสาวดี ธบ.830252/2560 "2555/1

"  5535273020  นางสาวเอ็มอร10 2.71วรรณชัย ธบ.830253/2560 "2555/1

"  5535273021  นางสาวศิริพร11 2.95เปาวิจิตรกุล ธบ.830254/2560 "2555/1

"  5535273025  นางสาวสุภัสสร12 3.14บุญเสริฐ ธบ.830255/2560 "2555/1

"  5555273160  นางสาวสุนิสา13 3.01ภูมาตนา ธบ.830256/2560 "2555/1

"  5655273007  นางสาวอัจฉราภรณ14 2.63แรเพ็ชร ธบ.830257/2560 "2556/1

"  5655273135  นางสาววรทา15 2.02พวงพูล ธบ.830258/2560 "2556/1

"  5755273139  นางสาวพรนภา16 3.05กุนาฑล ธบ.830333/2560 "2557/1

"  5755273160  นางสาวณิชาภา17 2.71สุวรรณศรี ธบ.830334/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530063  นางสาวประภากร1 3.27เกิดแกว ธบ.430089/2560 "พิเศษ2555/1

"  5536530064  นางสาวปยะดา2 3.47ไพรพฤกษ ธบ.430090/2560 "2555/1

"  5536530070  นางสาวพรพิมล3 3.31จันทรถ ธบ.430091/2560 "2555/1

"  5536530073  นายรัตนพงษ4 3.32วรสาร ธบ.430092/2560 "2555/1

"  5536530076  นายวันชัย5 3.56มังคะระคีรี ธบ.430093/2560 "2555/1

"  5536530080  นางสาววราพร6 3.25บุญวิเศษ ธบ.430094/2560 "2555/1

"  5536530090  นายอาทิตย7 3.56บุตรทนา ธบ.430095/2560 "2555/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530007  นางสาวเกศรา8 3.54พงคละ ธบ.430086/2560 "พิเศษ2555/1

"  5536530015  สิบเอกศุภชัย9 3.56เย็นวัฒนา ธบ.430087/2560 "2555/1

"  5536530037  นางสาววิรัลพัชร10 3.40บรรลุศาสตร ธบ.430088/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530056  นางชวนชม1 3.16อนเกตุ ธบ.430109/2560 "พิเศษ2555/1

"  5536530057  ดาบตํารวจชัยชนะ2 2.83ชูชิต ธบ.430110/2560 "2555/1

"  5536530058  นายเดนชัย3 3.20จันทะวงษ ธบ.430111/2560 "2555/1

"  5536530059  ดาบตํารวจเดี่ยว4 2.85จันทรขํา ธบ.430112/2560 "2555/1

"  5536530061  นายนิวัฒน5 2.42อนันต ธบ.430113/2560 "2555/1

"  5536530062  นางสาวเมญาภา6 3.16สตารัตน ธบ.430114/2560 "2555/1

"  5536530067  นายพัฒนพงษ7 3.08อนเกตุ ธบ.430115/2560 "2555/1

"  5536530068  นางสาวพรรณนิภา8 3.05ชุมสมุทร ธบ.430116/2560 "2555/1

"  5536530069  ดาบตํารวจไพรทูล9 2.77สมจิตร ธบ.430117/2560 "2555/1

"  5536530071  นางสาวมะลิวัลย10 2.94แกวศิริ ธบ.430118/2560 "2555/1

"  5536530074  นายรุงเรือง11 3.06แขวงเมือง ธบ.430119/2560 "2555/1

"  5536530075  พันจาเอกวิรัตน12 3.16อวมอิ่ม ธบ.430120/2560 "2555/1

"  5536530077  นางสาววันนา13 2.84แทนศิลา ธบ.430121/2560 "2555/1

"  5536530078  นายวรวรรธน14 2.91พูลธันยารัตน ธบ.430122/2560 "2555/1

"  5536530081  นายวีระศักด์ิ15 3.20สุขเกตุ ธบ.430123/2560 "2555/1

"  5536530082  นายศิโรจน16 2.99ยังทรัพย ธบ.430124/2560 "2555/1

"  5536530083  นางสาวศศิธร17 2.77พุมไสว ธบ.430125/2560 "2555/1

"  5536530085  นายสัญชัย18 2.89โอนหอม ธบ.430126/2560 "2555/1

"  5536530091  นางสาวไอริสสลา19 3.06แกวประพันธ ธบ.430127/2560 "2555/1

"  5536530093  นางสาววรรณวนัฐ20 3.23สงสุวรรณ ธบ.430128/2560 "2555/1

"  5536530099  นายสมยศ21 3.17เพราะทะ ธบ.430129/2560 "2555/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530002  นางสาววาสิฐี22 3.00ไชยรัตน ธบ.430096/2560 "พิเศษ2555/1

"  5536530006  นางสาวกัลยา23 2.94ทาหอม ธบ.430097/2560 "2555/1
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530010  นางสาวริยาพร24 3.01จันทะเกียด ธบ.430098/2560 "พิเศษ2555/1

"  5536530012  นางสาวพิกุลทอง25 2.99มณีวงษ ธบ.430099/2560 "2555/1

"  5536530016  สิบเอกฐานันดร26 2.78สุริยา ธบ.430100/2560 "2555/1

"  5536530020  นายเจริญ27 2.54แกวหลํา ธบ.430101/2560 "2555/1

"  5536530021  นายวิรัตน28 2.70พันอามาตย ธบ.430102/2560 "2555/1

"  5536530024  นายอรรถพล29 2.50อินทรีย ธบ.430103/2560 "2555/1

"  5536530031  นางสาววรรณวนัช30 2.94สุวรรณประดิษฐ ธบ.430104/2560 "2555/1

"  5536530033  สามเณรยุทธพิชัย31 2.95ดวงโสภา ธบ.430105/2560 "2555/1

"  5536530034  สามเณรนวมินทร32 2.91สาริบุตร ธบ.430106/2560 "2555/1

"  5536530043  นางสาวณัฐวดี33 3.33จันทรสองดวง ธบ.430107/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2555/1

"  5536530044  นางพลอยไพลิน34 2.94ปราบพยัคฆ ธบ.430108/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

06/12/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 21 กันยายน 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753480001  นายศตวรรษ1 2.96แซตั๊ง ธบ.1230254/2560 "พิเศษ2556/3

"  5753480003  นายเอกพงษ2 2.98พรมมี ธบ.1230255/2560 "2556/3

"  5753480006  นายรังสรรค3 3.05ชาลีชาติ ธบ.1230256/2560 "2556/3

"  5753480007  นายจตุพล4 2.89สมตน ธบ.1230257/2560 "2556/3

"  5753480008  นายทนงศักด์ิ5 3.54เพ็งทาว ธบ.1230258/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/3

"  5753480009  นายอุทิศ6 2.83ศิริโสม ธบ.1230259/2560 "2556/3

"  5753480012  นายนิรันดร7 2.65ย่ีรัมย ธบ.1230260/2560 "2556/3

"  5753480013  นายกฤษณะ8 2.63ถือศิลป ธบ.1230261/2560 "2556/3

"  5753480014  นายคฑาวุธ9 2.71มุสิเกตุ ธบ.1230262/2560 "2556/3

"  5753480016  นายเฉลิมโชค10 2.98หารพรม ธบ.1230263/2560 "2556/3

"  5753480017  นายธีระชัย11 3.01ปดตายะโส ธบ.1230264/2560 "2556/3

"  5753480028  นายสุริยะ12 2.79มณพรมมา ธบ.1230265/2560 "2556/3

"  5753480030  นายสกล13 2.78ทาจันทึก ธบ.1230266/2560 "2556/3

"  5753480031  นายนิติพงษ14 3.40ถิระวัฒน ธบ.1230267/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/3

"  5753480034  นายนพเมศฐ15 2.87นกเหมือน ธบ.1230268/2560 "2556/3

"  5753480035  นายศิลา16 3.30ลายลักษณ ธบ.1230269/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/3

"  5753480036  นายจักรินทร17 2.95พนมบุตร ธบ.1230270/2560 "2556/3

"  5753480038  นายวิรัช18 3.11แกวสอง ธบ.1230271/2560 "2556/3

"  5753480039  นายอัมรินทร19 2.48ฝนปญญา ธบ.1230272/2560 "2556/3

"  5753480042  นายสิทธิชัย20 2.67อุนเรือน ธบ.1230273/2560 "2556/3

"  5753480044  นายอาทิตย21 3.50สุกรศรี ธบ.1230274/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/3

"  5753480046  นายสุรศักด์ิ22 2.73พันชารี ธบ.1230275/2560 "2556/3

"  5753480049  นายมานะศักด์ิ23 3.03ขันคํา ธบ.1230276/2560 "2556/3

"  5753480053  นายฟลุค24 2.49หวังทอง ธบ.1230277/2560 "2556/3
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653482007  นายศรีพล25 2.36คลายเนียม ธบ.1230253/2560 "พิเศษ2556/1

"  5753482066  นายคําจันทร26 2.88บัวหาร ธบ.1230278/2560 "2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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