
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาสังคมศึกษา
"  5441030131  นางสาวซูซานา1 2.31ยะโก๊ะ ธบ.130542/2559 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
"  5442291052  นางสาวปิยพร1 2.43หวังประภาวณิชย์ ธบ.330101/2559 "ปกติ2554/1

"  5542291049  นางสาวดุษฎี2 2.07อ่วมงามอาจ ธบ.330103/2559 "2555/1

"  5542291075  นายพิทยชัย3 2.12ใหญ่มีศักด์ิ ธบ.330104/2559 "2555/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
"  5542210001  นายนที4 3.49ศักดาเย่ียงยงค์ ธบ.330102/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
"  5543470057  นายเมธัส1 3.76เกิดวัฒน์ ธบ.230187/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
"  5543710004  นางสาวณัฐฐาพร1 3.32แซ่อุ้ย ธบ.230189/2559 "ปกติ2555/1

"  5543710013  นางสาวกวิสรา2 3.36จันทร์กระแจะ ธบ.230188/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
"  5243430010  นายมานิตย์1 2.39สกุลด่าน ธบ.230191/2559 "ปกติ2552/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
"  5543711001  นายอดิสรณ์2 2.30จีนศาสตร์ ธบ.230201/2559 "ปกติ2555/1

"  5543711004  นางสาวรัฐรวีท์3 3.17ศรวิชัย ธบ.230202/2559 "2555/1

"  5543711012  นายศราวุฒิ4 2.61ชัยมี ธบ.230203/2559 "2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
"  5543482004  นางสาวนิตยา5 2.42พรจันทร์ ธบ.230193/2559 "ปกติ2555/1

"  5543482011  นายยศพนธ์6 2.17เฟ่ืองระย้า ธบ.230194/2559 "2555/1

"  5553491100  นายอาทิตย์7 2.80เคยสนิท ธบ.230204/2559 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
"  5133470042  เรือโทชนายุว์8 2.59คูหาทอง ธบ.230190/2559 "พิเศษ2551/1

"  5543470046  นายชัยณรงค์9 2.54ทองบัว ธบ.230192/2559 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
"  5543710001  นางสาวนิตยา10 3.19วงษ์ประคอง ธบ.230195/2559 "ปกติ2555/1

"  5543710003  นางสาวอัญญิกา11 2.76ทองสูง ธบ.230196/2559 "2555/1

"  5543710005  นายชนพล12 2.53ปัสสา ธบ.230197/2559 "2555/1

"  5543710007  นางสาวลัลนา13 2.33สุวรรณชาตรี ธบ.230198/2559 "2555/1

"  5543710011  นางสาวสมฤดี14 2.76เวียนนอก ธบ.230199/2559 "2555/1

"  5543710012  นางสาวพิมพ์นภา15 2.81ชัยพันธ์ ธบ.230200/2559 "2555/1
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- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5434280270  นายวิชัย1 3.72แซ่ซู ธบ.730394/2559 "พิเศษ2554/1

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
"  5544277032  นางสาวศุภรัตน์2 3.61ปริญญาธรรม ธบ.730395/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5434280093  นายอนุสิษฐ์1 3.37ท้วมประเสริฐ ธบ.730403/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434280103  นางจุไรรัตน์2 3.34โกทัน ธบ.730404/2559 "2554/1

"  5434280122  นายสุรสีห์3 3.48เหลืองเจริญลาภ ธบ.730400/2559 "2554/1

"  5434280153  นายอมร4 3.42คุณวุฒิดีเลิศย่ิง ธบ.730401/2559 "2554/1

"  5434280188  นางสาววาสนา5 3.41ชาตะพันธ์ ธบ.730402/2559 "2554/1

"  5434280332  นางสาวเมวดี6 3.33เจริญกิจกังวาน ธบ.730405/2559 "2554/1

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
"  5434271006  นางสาวณิชาภา7 3.30ย่ีสาร ธบ.730399/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434271015  นางสาวนาถตยา8 3.32อ่อนวงศ์ ธบ.730398/2559 "2554/1

"  5434271018  นางสาวสุพี9 3.47ปาปะปํา ธบ.730396/2559 "2554/1

"  5434271044  นางสาวโชติรส10 3.32บํารุงผล ธบ.730397/2559 "2554/1

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
"  5544277012  นางสาวศิริพร11 3.51หอมหวล ธบ.730406/2559 "ปกติ2555/1

"  5544277026  นายคมกริช12 3.44สุวรรณพิไชยศรี ธบ.730407/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

วิชาเอกการจัดการ
"  5654280011  นายมะนิต1 2.93ทับแสง ธบ.730563/2559 "พิเศษ2556/1

"  5654280015  นางสาวพิมพาพร2 3.28เสาเปรีย ธบ.730564/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654280020  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธิติมา3 3.14ถานะ ธบ.730565/2559 "2556/1

"  5654280022  นางสาวสุไรรัตน์4 2.80ใบศิริ ธบ.730566/2559 "2556/1

"  5654280025  นางบังอร5 3.06สมวงศ์ ธบ.730567/2559 "2556/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5334280021  นางสาวฐาปนีย์6 3.09บุญยะพันธ์ ธบ.730408/2559 "พิเศษ2553/1

"  5334280053  นางสาวปฐมาภรณ์7 2.38ดีจริง ธบ.730409/2559 "2553/1

"  5334280374  นายสุริยะ8 2.61มินตาไพสิฐ ธบ.730410/2559 "2553/1

"  5434280061  นายจิตติพัฒน์9 3.24นิติเจริญโชค ธบ.730434/2559 "2554/1

"  5434280062  นางสาวสุมาณี10 2.77แซ่เตียว ธบ.730435/2559 "2554/1

"  5434280066  นางอมรรัตน์11 2.62พรรษา ธบ.730436/2559 "2554/1

"  5434280068  นางสาวนุจรี12 2.69จันทร์หอม ธบ.730437/2559 "2554/1

"  5434280074  นางปริยากร13 2.98สวัสด์ิโสภณกิจ ธบ.730438/2559 "2554/1

"  5434280075  นางสาวพิทยา14 2.84เกิดมีทรัพย์ ธบ.730439/2559 "2554/1

"  5434280077  นางสาวนันทิยา15 2.91ภูครองทอง ธบ.730440/2559 "2554/1

"  5434280078  จ่าเอกชวนากร16 3.04บํารุงทรัพย์ ธบ.730441/2559 "2554/1

"  5434280081  นายไพรัตน์17 2.80สมทา ธบ.730442/2559 "2554/1

"  5434280082  นางสาววรวรรณี18 2.72อังคารชุน ธบ.730443/2559 "2554/1

"  5434280089  นางสาวกาญจนา19 2.62คงกระพันชาตรี ธบ.730444/2559 "2554/1

"  5434280092  นางฐิติพร20 2.94บุญช่วย ธบ.730445/2559 "2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5434280094  นายสราวุฒิ21 2.93ลําจวน ธบ.730446/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434280095  นายธเนศ22 3.06จานทอง ธบ.730447/2559 "2554/1

"  5434280096  นางนงค์ลักษณ์23 2.37อุ่นทะ ธบ.730448/2559 "2554/1

"  5434280097  นายนรินทร์24 2.72สายคํา ธบ.730449/2559 "2554/1

"  5434280098  นางสาววรรณดี25 3.25วินทสมบัติ ธบ.730450/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม ปริญญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5434280101  นางวิชชุดา26 2.87สอนเสียง ธบ.730451/2559 "2554/1

"  5434280102  นางสาวสุชัญญา27 2.87คําโคม ธบ.730452/2559 "2554/1

"  5434280105  นางสาวอมร28 2.80ลําพูน ธบ.730453/2559 "2554/1

"  5434280106  นางสิริกมล29 3.15แสนสุภา ธบ.730454/2559 "2554/1

"  5434280110  นางสาววริศรา30 3.11มีชัย ธบ.730455/2559 "2554/1

"  5434280113  นายสุธา31 2.67พุฒประเสริฐ ธบ.730456/2559 "2554/1

"  5434280115  นายกิตติพัฒน์32 3.35เรืองสูงเนิน ธบ.730457/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม ปริญญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5434280116  นายเทิดศักด์ิ33 2.44โอทอง ธบ.730458/2559 "2554/1

"  5434280123  นายธนิส34 3.24บุญรัตนสมัย ธบ.730459/2559 "2554/1

"  5434280124  นายนครินทร์35 3.00นิยม ธบ.730460/2559 "2554/1

"  5434280128  นางสาวภัทรธิดา36 3.27ย่ิงเสมอ ธบ.730461/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม ปริญญา
ตรีมีเกรด D

"2554/1

"  5434280130  นางสาวทิพารัตน์37 2.82สันต๊ะ ธบ.730462/2559 "2554/1

"  5434280135  นางอัญชนก38 3.13สุขาทิพย์ ธบ.730463/2559 "2554/1

"  5434280136  นางสาวมณีนุช39 3.10จันทะจิตร ธบ.730464/2559 "2554/1

"  5434280137  นายพิพัฒน์40 2.76สาสนะกูล ธบ.730465/2559 "2554/1

"  5434280138  นางสาวปนัดดา41 2.83สนแก้ว ธบ.730466/2559 "2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5434280139  นางสาววาสนา42 2.37เตือนพลกรัง ธบ.730467/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434280141  นางสาวเสาวลักษณ์43 3.05เทพธรณี ธบ.730468/2559 "2554/1

"  5434280145  นางสาวเย็นฤดี44 2.88สืบสวน ธบ.730469/2559 "2554/1

"  5434280147  นางสาวพัชรี45 2.50สุวรรณรักษ์ ธบ.730470/2559 "2554/1

"  5434280149  นายสุรศักด์ิ46 3.06ชาหอม ธบ.730471/2559 "2554/1

"  5434280152  นางสาวทัศนา47 2.85เทวารัมย์ ธบ.730472/2559 "2554/1

"  5434280154  นางสาวพณัชญ์ชรี48 2.59บวรนิธิไพศาล ธบ.730473/2559 "2554/1

"  5434280157  นางสาวสุวรรณภา49 2.81บุญขาว ธบ.730474/2559 "2554/1

"  5434280164  นางสาวสุปวีณ์50 2.75ปรางค์ปรุ ธบ.730475/2559 "2554/1

"  5434280169  นางสาวสุกัญญา51 2.61หาระสุข ธบ.730476/2559 "2554/1

"  5434280170  นางสาวณัชชา52 2.98บุญช้อน ธบ.730477/2559 "2554/1

"  5434280176  นายนุธวัตร์53 2.62เพ็งทอง ธบ.730478/2559 "2554/1

"  5434280178  นางสาวปิยธิดา54 3.21เพ็งทองมี ธบ.730479/2559 "2554/1

"  5434280180  นางสาวนุชรินทร์55 2.66ใหม่ตา ธบ.730480/2559 "2554/1

"  5434280181  นายธีระพัฒน์56 2.88กิจการเจริญ ธบ.730481/2559 "2554/1

"  5434280186  นางอมรรัตน์57 2.65อ๋ันประเสริฐ ธบ.730482/2559 "2554/1

"  5434280190  นางสาวผกามาศ58 2.72ขวัญศิริมงคล ธบ.730483/2559 "2554/1

"  5434280278  นางสาวสุวิชาดา59 2.63พลเย่ียม ธบ.730484/2559 "2554/1

"  5434280281  พระมหาดํารงค์60 2.87ชาวโพธิ์สระ ธบ.730485/2559 "2554/1

"  5434280283  นางสาวชนนาถ61 2.73ปานเจริญ ธบ.730486/2559 "2554/1

"  5434280288  นางสาวพิชญา62 3.07ลีวราประเสริฐ ธบ.730487/2559 "2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป
"  5434280297  นายประจัน63 2.93เอ่ียมชูเพชร ธบ.730488/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434280301  นางสาวปวีณา64 2.70สุทธิลักษมี ธบ.730489/2559 "2554/1

"  5434280306  นางสาวสุธีรา65 2.92วันทา ธบ.730490/2559 "2554/1

"  5434280312  นางสาวทัศนียา66 2.90จั่นแก้ว ธบ.730491/2559 "2554/1

"  5434280316  นางสาวรัตนาภรณ์67 2.75บุตรพรม ธบ.730492/2559 "2554/1

"  5434280320  นางสาวพัชรา68 2.93ชูวงศ์ ธบ.730493/2559 "2554/1

"  5434280321  นายเกษม69 2.53ชีวพงศ์พันธุ์ ธบ.730494/2559 "2554/1

"  5434280323  นางสาวปิยะมาศ70 3.07นิโครธ ธบ.730495/2559 "2554/1

"  5434280324  นางนนทิยา71 2.93วงษ์แสง ธบ.730496/2559 "2554/1

"  5434280327  นายฐิติวัชร์72 2.71รุ่งอริยสกุลชัย ธบ.730497/2559 "2554/1

"  5434280328  นางสาวจิรพรรณทิพย์73 2.77กังสะดาน ธบ.730498/2559 "2554/1

"  5434280338  นางสาวบังอร74 2.85สุดชัย ธบ.730499/2559 "2554/1

"  5434280345  นางสาวรุ่งนภา75 3.17อังสุโชติ ธบ.730500/2559 "2554/1

"  5454280010  นายดนัย76 2.34ปั๋นคํา ธบ.730503/2559 "2554/1

"  5454280044  นางสาวสุวะนภา77 2.90ทวีทอง ธบ.730504/2559 "2554/1

"  5454280158  นางสาวสวรส78 2.60สีแสงจันทร์ ธบ.730505/2559 "2554/1

"  5544280088  นายอภิศักด์ิ79 2.10จันธํารงค์ ธบ.730510/2559 "ปกติ2555/1

"  5544280104  นายภานุมาส80 2.39แก้วสาขา ธบ.730511/2559 "2555/1

"  5554280153  นายชนะชัย81 2.52แสงทอง ธบ.730517/2559 "พิเศษ2555/1

วิชาเอกการตลาด
"  5434272005  นางสาวธัญญรัตน์82 2.68พุทธประสิทธิชัย ธบ.730429/2559 "พิเศษ2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด
"  5434272008  นางสาวธิดารัตน์83 2.56ยังคําม่ัน ธบ.730430/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434272035  นายพรพจน์84 2.95แซ่หลิ่ว ธบ.730431/2559 "2554/1

"  5434272036  นายพิชัย85 2.87ปัญญวิภาต ธบ.730432/2559 "2554/1

"  5434272055  นางสาวอุรารัตน์86 2.70สายคํา ธบ.730433/2559 "2554/1

"  5454272060  นายพีรยากรพูนทวี87 2.75วงศ์บุญมาก ธบ.730501/2559 "2554/1

"  5454272083  นางสาวน้ําทิพย์88 2.76จันทร์ทอน ธบ.730502/2559 "2554/1

"  5654272002  นางอนัญญา89 2.96สําเนียง ธบ.730518/2559 "2556/1

"  5654272003  นายเอกพรรณ90 3.44ชุมนิกาย ธบ.730519/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654272004  นายสิทธิโชค91 3.60ชูทรัพย์ ธบ.730520/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654272008  นางสาวนริศรา92 2.50มาลีรัตน์ ธบ.730521/2559 "2556/1

"  5654272009  นางสาวศศิประภา93 2.52จันทะพันธ์ ธบ.730522/2559 "2556/1

"  5654272010  นางสาวสุภาพร94 2.52สุนทรเพราะ ธบ.730523/2559 "2556/1

"  5654272013  นางวิมล95 2.78จันทร์ละออ ธบ.730524/2559 "2556/1

"  5654272015  นางสาวพัชรี96 2.76โม้ดา ธบ.730525/2559 "2556/1

"  5654272017  นายถวัลย์ชัย97 2.40พรมดี ธบ.730526/2559 "2556/1

"  5654272018  นางสาวนวลนภา98 2.76จันทร์ประสพโชค ธบ.730527/2559 "2556/1

"  5654272019  นางสาวภิญญดา99 2.92คงเปร่ียม ธบ.730528/2559 "2556/1

"  5654272020  นางสาวโชติรัตน์100 2.76กิจสุทธิ ธบ.730529/2559 "2556/1

"  5654272022  นางสาวยุพา101 2.92มโนใจ ธบ.730530/2559 "2556/1

"  5654272023  นายคํารณ102 3.26เตชะเจริญชัยกุล ธบ.730531/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654272024  นางสาวเบญจวรรณ103 3.02สถาวรจันทร์ ธบ.730532/2559 "2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด
"  5654272025  นางสาววรัทยา104 2.36ว่องไว ธบ.730533/2559 "พิเศษ2556/1

"  5654272027  นางสาวภูริชญา105 2.86หนูสวัสด์ิ ธบ.730534/2559 "2556/1

"  5654272028  นางสาวปัทมา106 2.62มาลัย ธบ.730535/2559 "2556/1

"  5654272031  นางสาวสายฝน107 2.60เพ็ชรงาม ธบ.730536/2559 "2556/1

"  5654272032  นายสัญฐิติ108 3.16ศานติธรรมกุล ธบ.730537/2559 "2556/1

"  5654272034  นายรณรงค์109 2.92อินนอก ธบ.730538/2559 "2556/1

"  5654272035  นายโอภาส110 3.18อนันต์นพรัตน์ ธบ.730539/2559 "2556/1

"  5654272037  นางสาวจิราภรณ์111 2.98เลือกกลั่นดี ธบ.730540/2559 "2556/1

"  5654272038  นายวุฒินันท์112 2.66ทองโชติ ธบ.730541/2559 "2556/1

"  5654272039  นางสาวสาวิตรี113 2.86แซ่ไหล ธบ.730542/2559 "2556/1

"  5654272040  นางสาวณัชปภา114 2.68แสงหิรัญบุตรดี ธบ.730543/2559 "2556/1

"  5654272041  นางสาวกรรณิกา115 2.60สรรพวุธ ธบ.730544/2559 "2556/1

"  5654272042  นายธนพณ116 3.42สุภาพ ธบ.730545/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654272046  นางสังวาลย์117 2.48จันทาศรี ธบ.730546/2559 "2556/1

"  5654272047  นางสาวสุดาวรรณ118 2.78ไชยสิน ธบ.730547/2559 "2556/1

"  5654272048  นางสาวพันนิพา119 2.46นะราวงษ์ ธบ.730548/2559 "2556/1

"  5654272050  นางสาวกุลการ120 3.02คณินสิริกุล ธบ.730549/2559 "2556/1

"  5654272051  นางสาววรรณสรณ์121 2.56สมบัติอุดม ธบ.730550/2559 "2556/1

"  5654272053  นายยงยุทธ122 2.72สาราณิยธรรม ธบ.730551/2559 "2556/1

"  5654272054  นางสาวพรทิพย์123 2.80ขันธ์สัมฤทธิ์ ธบ.730552/2559 "2556/1

"  5654272055  นางสาวจุฑามาศ124 2.66โพธิ์กุล ธบ.730553/2559 "2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด
"  5654272057  นางสาวอรอนงค์125 2.88ยศเฮียง ธบ.730554/2559 "พิเศษ2556/1

"  5654272058  นางสาวอารีย์126 2.58เส็งสมุทร ธบ.730555/2559 "2556/1

"  5654272059  นางสาวนรินทร์ทิพย์127 2.74ตวน ธบ.730556/2559 "2556/1

"  5654272060  นางสาวปวีย์รัชต์128 3.48แก้วม่วง ธบ.730557/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2556/1

"  5654272061  นายประชา129 3.00พลายละหาร ธบ.730558/2559 "2556/1

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
"  5434271001  นางสาวรุ่งนภา130 2.85อินกอง ธบ.730411/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434271003  นายสากล131 2.45พืชมงคล ธบ.730412/2559 "2554/1

"  5434271005  นายกิตติพันธ์132 2.96ขําแกร ธบ.730413/2559 "2554/1

"  5434271008  นายมนตรี133 3.00หลงละเลิง ธบ.730414/2559 "2554/1

"  5434271013  นางสาวสิรินทรา134 3.18วุฒิยา ธบ.730415/2559 "2554/1

"  5434271014  นายวสุพล135 2.85อินตรา ธบ.730416/2559 "2554/1

"  5434271016  นางสาวอรอุมา136 3.23อระภาพ ธบ.730417/2559 "2554/1

"  5434271017  นางสาวชลธิชา137 2.97เจิมแก้ว ธบ.730418/2559 "2554/1

"  5434271019  นางอุมาภรณ์138 3.11รุ่งรัตน์กสิกุล ธบ.730419/2559 "2554/1

"  5434271022  นายจักรพงศ์139 2.96ประสพดี ธบ.730420/2559 "2554/1

"  5434271023  นายพิริยะ140 2.64เหว่าสําเนียง ธบ.730421/2559 "2554/1

"  5434271027  นางสาวนุจรีย์141 2.67ทวีศักด์ิ ธบ.730422/2559 "2554/1

"  5434271028  นางสาวอภิชญา142 2.90นครธรรม ธบ.730423/2559 "2554/1

"  5434271029  นางสาวณัฐวราภรณ์143 3.16ธาตุทอง ธบ.730424/2559 "2554/1

"  5434271039  นางสาวรินรดา144 2.79นุชนนทรีย์ ธบ.730425/2559 "2554/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
"  5434271040  นางสาวสุภาพร145 3.01หอมร่ืน ธบ.730426/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434271043  นางสาวพรพรรณ146 2.43วุฒิกาญจนาวงศ์ ธบ.730427/2559 "2554/1

"  5434271045  นางสาวกันตพัฒน์147 2.48อัศวชัยปีติภัทร ธบ.730428/2559 "2554/1

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
"  5544277008  นายสมัทชา148 2.45ดีประเสริฐ ธบ.730506/2559 "ปกติ2555/1

"  5544277009  นายพลจักร149 2.93ตรีพงศ์ไพศาลกุล ธบ.730507/2559 "2555/1

"  5544277011  นางสาวรสนีย์150 3.23รจนัย ธบ.730508/2559 "2555/1

"  5544277024  นายณัฐพงษ์151 2.88อยู่พุ่ม ธบ.730509/2559 "2555/1

"  5554277023  นางสาวเมนิกา152 2.37บุญพามา ธบ.730512/2559 "พิเศษ2555/1

"  5554277045  นายณัฐวุฒิ153 2.20อยู่ดี ธบ.730513/2559 "2555/1

"  5554277144  นายรัฐพล154 2.41พงษ์ลิขิตตานนท์ ธบ.730514/2559 "2555/1

"  5554277168  นางสาวมนัญชยา155 2.42โสดา ธบ.730515/2559 "2555/1

"  5554277191  นายธีระภัทร์156 2.37นาคหญีต ธบ.730516/2559 "2555/1

"  5654277201  นายดุสิต157 3.23เฉดจะโปะ ธบ.730559/2559 "2556/1

"  5654277236  นางสาววนิดา158 2.20ชอบทําทาน ธบ.730560/2559 "2556/1

"  5654277239  นางสาวอุมารินทร์159 2.78ศรีโคตร ธบ.730561/2559 "2556/1

"  5654277260  นายคามินทร์160 2.48เชือมือ ธบ.730562/2559 "2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาการบัญชี
"  5345273502  นางสาวน้ําฝน1 2.00น่ิมละออ ธบ.830056/2559 "ปกติ2553/1

"  5545278029  นางสาวปิยะภรณ์2 2.00เกตุสอน ธบ.830057/2559 "2555/1

"  5555273001  นายดํารง3 2.43ภากรธนสาร ธบ.830058/2559 "พิเศษ2555/1

"  5555273002  นางสาวสาคร4 2.57ทิพวัลย์ ธบ.830059/2559 "2555/1

"  5555273004  นางสาวกัณฐิกา5 3.45แอบโคกสูง ธบ.830060/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273009  นางสาวกัญชพร6 3.00มะโนวรณ์ ธบ.830061/2559 "2555/1

"  5555273010  นางสาวรัตนาภรณ์7 2.98ศรีอุ่น ธบ.830062/2559 "2555/1

"  5555273011  นางสาวสุภาพร8 3.05ศรีเลิศ ธบ.830063/2559 "2555/1

"  5555273012  นางสาวสุวิมล9 3.66ชื่นพลี ธบ.830064/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273013  นางสาวเบญจมาภรณ์10 3.03ม่ันคง ธบ.830065/2559 "2555/1

"  5555273015  นางสาวรุจีลักษมิ์11 2.16สุวรรณพรม ธบ.830066/2559 "2555/1

"  5555273016  นางสาวนิตยา12 3.35ประทุมมาศ ธบ.830067/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273017  นางสาวพัชรี13 2.19จําปาศรี ธบ.830068/2559 "2555/1

"  5555273018  นางสาวสุรีรัชต์14 2.59แซ่ผู่ ธบ.830069/2559 "2555/1

"  5555273019  นางสาวตางค์รัตนา15 2.96วิกรมอุดมพันธ์ ธบ.830070/2559 "2555/1

"  5555273021  นางสาวพรสวรรค์16 2.75เก้ือสกุล ธบ.830071/2559 "2555/1

"  5555273022  นางนันทพัทธ์17 3.38เดชะคําภู ธบ.830072/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273023  นางมัทนา18 3.09บูรณพัฒนา ธบ.830073/2559 "2555/1

"  5555273025  นางสาวสุชาดา19 3.23เมืองทอง ธบ.830074/2559 "2555/1

"  5555273029  นางสาวสุภาภรณ์20 2.78วิรุณพันธ์ุ ธบ.830075/2559 "2555/1

"  5555273031  นางสาวสุปราณี21 2.34ปัญจะรักษ์ ธบ.830076/2559 "2555/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี
"  5555273032  นางสาวกุสุมา22 2.53นิยมสุข ธบ.830077/2559 "พิเศษ2555/1

"  5555273033  นางสาวศุวารี23 2.63แซ่ลิ้ม ธบ.830078/2559 "2555/1

"  5555273035  นางศรีมณี24 2.90คงชิต ธบ.830079/2559 "2555/1

"  5555273036  นายพิมมาดา25 3.88ภู่ประดับ ธบ.830080/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273039  นางสาวเสาวลักษณ์26 2.95เนียมขํา ธบ.830081/2559 "2555/1

"  5555273040  นางสาวสาวิตรี27 2.93เทียนประสาท ธบ.830082/2559 "2555/1

"  5555273041  นางสาวจันทร์จิรา28 2.22ชัยช่วย ธบ.830083/2559 "2555/1

"  5555273045  นางสาวนงลักษณ์29 2.37สุริโย ธบ.830084/2559 "2555/1

"  5555273046  นางสาวอัณณ์ฐิชา30 2.95เนตรเดชาวิชญ์ ธบ.830085/2559 "2555/1

"  5555273047  นางสาวฐาวณัฐฒ์31 2.49บุญมา ธบ.830086/2559 "2555/1

"  5555273050  นางสาวสิริวิภา32 2.95กล้าหาญ ธบ.830087/2559 "2555/1

"  5555273071  นางสาวพัฒนาพร33 2.57อุดมทวี ธบ.830088/2559 "2555/1

"  5555273093  นางสาวสุจิตรา34 2.54กาละเพชร ธบ.830089/2559 "2555/1

"  5555273094  นางสาวนรินทร์35 2.90แนวเว ธบ.830090/2559 "2555/1

"  5555273095  นางสาวอารีย์รัตน์36 3.43อวะดี ธบ.830091/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273096  นางสาวนภัสนันท์37 2.66ตุลากัน ธบ.830092/2559 "2555/1

"  5555273097  นางสาวชนิกานต์38 2.54ภารไสว ธบ.830093/2559 "2555/1

"  5555273098  นางสาวเสาวภัทร์39 2.81รําฟ้อน ธบ.830094/2559 "2555/1

"  5555273099  นางสาวสิรินทร40 3.36ศิริเกตุ ธบ.830095/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273101  นางสาวกนกวรรณ41 2.58โถสายคํา ธบ.830096/2559 "2555/1

"  5555273102  นายเกรียงศักด์ิ42 2.77เบี้ยไทยสงค์ ธบ.830097/2559 "2555/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี
"  5555273104  นางสาวสุดาพร43 3.04ราชโยธา ธบ.830098/2559 "พิเศษ2555/1

"  5555273108  นายณรงค์44 2.36เศษแสง ธบ.830099/2559 "2555/1

"  5555273109  นางสาวพรทิพย์45 3.17จีนแสง ธบ.830100/2559 "2555/1

"  5555273111  นางสาวเพ็ญแสงเดือน46 2.88แซ่อ้อ ธบ.830101/2559 "2555/1

"  5555273112  นางสาวสุธาสินีย์47 2.96อ้นโต ธบ.830102/2559 "2555/1

"  5555273113  นางสาววิชุดา48 3.45คีรีนิล ธบ.830103/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273114  นางสาวรัชนีพร49 3.42บุญสา ธบ.830104/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273115  นางสาวทัศนีย์50 3.46หนูเสน ธบ.830105/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273116  นางสาวจุฬารัตน์51 3.09คุปตะวาทิน ธบ.830106/2559 "2555/1

"  5555273118  นางสาวนิศารัตน์52 2.84ศาสตร์กระจ่าง ธบ.830107/2559 "2555/1

"  5555273119  นางสาวธัญญาภรณ์53 3.13พรมสมบัติ ธบ.830108/2559 "2555/1

"  5555273121  นางสาวสุมลพร54 2.66ปานเงิน ธบ.830109/2559 "2555/1

"  5555273122  นางสาวปรีชยาพร55 3.07วรศิริ ธบ.830110/2559 "2555/1

"  5555273124  นางนิศากร56 2.64สุโชติโกกูล ธบ.830111/2559 "2555/1

"  5555273130  นางสาวสุนิสา57 2.79กุนอก ธบ.830112/2559 "2555/1

"  5555273132  นางสาวเกศรา58 3.08ยอดจันทร์ ธบ.830113/2559 "2555/1

"  5555273133  นางสาวจันทรรัตน์59 2.55ตันจตุรพิธพร ธบ.830114/2559 "2555/1

"  5555273135  นางวราพร60 3.58ถือนิล ธบ.830115/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273137  นางรวินท์นิภา61 3.25จันทรมณี ธบ.830116/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273138  นางสาวพูนสุข62 2.71ลีเลิศพันธ์ ธบ.830117/2559 "2555/1

"  5555273139  นายชง63 2.58เอ่ียมจริง ธบ.830118/2559 "2555/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี
"  5555273140  นางสาววารุณี64 2.93รอดแก่นทรัพย์ ธบ.830119/2559 "พิเศษ2555/1

"  5555273141  นางสาวพัทธินันท์65 3.37ก่ีสง่า ธบ.830120/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273142  นางเรณู66 3.05เจดีย์ ธบ.830121/2559 "2555/1

"  5555273143  นางสาวจันจิรา67 2.33นครโสภา ธบ.830122/2559 "2555/1

"  5555273146  นางสาวบุษบง68 2.59วงค์ดอน ธบ.830123/2559 "2555/1

"  5555273147  นางสาวศิริภรณ์69 2.49พันธ์ตรังสี ธบ.830124/2559 "2555/1

"  5555273148  นางสาวเขมนิจ70 3.50วงศ์เทพ ธบ.830125/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273149  นางสาวพัชรี71 3.53ทองอ่ิม ธบ.830126/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273150  นางสาวคณิตา72 3.26เอ่ียมครอง ธบ.830127/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273151  นางสาววราภรณ์73 2.78สาน้อย ธบ.830128/2559 "2555/1

"  5555273152  นางสาวสุนิสา74 2.50จันทมงคล ธบ.830129/2559 "2555/1

"  5555273155  นางสาวสุวรรณา75 3.50คงเจริญสุข ธบ.830130/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273156  นางสาวฟ้ารุ่ง 76 2.67คชพันธ์ ธบ.830131/2559 "2555/1

"  5555273157  นางสาวอรวิภา77 3.03สร้อยจิตร ธบ.830132/2559 "2555/1

"  5555273159  นางสาวมัสยา78 3.01ศรีทน ธบ.830133/2559 "2555/1

"  5555273161  นางสาวเพ็ญนภา79 2.36สาแก้ว ธบ.830134/2559 "2555/1

"  5555273162  นางสาวรัศมี80 3.32ทองแย้ม ธบ.830135/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273163  นางสาวธัญญานุช81 2.60พลแสน ธบ.830136/2559 "2555/1

"  5555273164  นางเกตวรา82 2.90แก้วประทุม ธบ.830137/2559 "2555/1

"  5555273165  นางสาวเกศสรินทร์83 2.93มีศรี ธบ.830138/2559 "2555/1

"  5555273166  นางสาวรําไพ84 2.49จําปาเรือง ธบ.830139/2559 "2555/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี
"  5555273167  นางสาวสุภาพร85 3.25สีทา ธบ.830140/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น

รายวิชา
"พิเศษ2555/1

"  5555273169  นางสาวปภัชญา86 3.15ม่ิงขวัญ ธบ.830141/2559 "2555/1

"  5555273170  นางสาวเบ็ญจวรรณ87 2.54อนุสุริยา ธบ.830142/2559 "2555/1

"  5555273171  นางสาวยุภา88 3.01เสตะพันธ์ ธบ.830143/2559 "2555/1

"  5555273172  นางสาวศิริพร89 2.69ไชยแสน ธบ.830144/2559 "2555/1

"  5555273174  นางสาวพัชรีย์90 2.58อาสาสร้อย ธบ.830145/2559 "2555/1

"  5555273177  นางสาวพัฒนฉัตร91 3.52ทองคํา ธบ.830146/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273178  นางสาวอิสริญาพร92 3.67อารมย์ธนานนท์ ธบ.830147/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

"  5555273179  นางสาวกมลลักษณ์93 2.85ผะกาแก้ว ธบ.830148/2559 "2555/1

"  5555273180  นางสาวภัสสร94 3.02เทียนคํา ธบ.830149/2559 "2555/1

"  5555273181  นางสาวปราณี95 2.65วรวงค์ ธบ.830150/2559 "2555/1

"  5555273182  นางสาวจินดารัตน์96 2.83สําเภาทอง ธบ.830151/2559 "2555/1

"  5555273184  นางสาวดวงเพ็ญ97 3.33ภูนาชัย ธบ.830152/2559 ไม่ได้เกียรตินิยม มียกเว้น
รายวิชา

"2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชานิติศาสตร์
"  5537254043  นางสาวจุฑาลักษณ์1 3.58ร่ืนรวย ธบ.530028/2559 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ ฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการให้ปริญญาบัตร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชานิติศาสตร์
"  5537254032  นายเผ่าเพชร1 2.39มงคลสมัย ธบ.530029/2559 "พิเศษ2555/1

"  5537254038  จ่าเอกศราวุฒิ2 2.71วงษ์พัฒน์ ธบ.530030/2559 "2555/1

"  5537254046  นางบุญเลิศ3 2.88ทองสุก ธบ.530031/2559 "2555/1

"  5537254047  นางสาวบุลภรณ์4 3.16กลางแก้วกิจ ธบ.530032/2559 "2555/1

"  5537254053  นายวันชัย5 3.16บุญพบ ธบ.530033/2559 "2555/1

"  5537254054  นางสาวศิริรัตน์6 2.85สังข์ปาน ธบ.530034/2559 "2555/1

"  5537254055  นายสาโรช7 2.93แสนหาญ ธบ.530035/2559 "2555/1

"  5537254056  นางสุภัทรา8 2.89รัตนจิระวงศ์ ธบ.530036/2559 "2555/1

"  5537254060  นายอนันต์9 2.58มีแตร ธบ.530037/2559 "2555/1

"  5537254063  นายจิรศักด์ิ10 2.58นุยเมิน ธบ.530038/2559 "2555/1

"  5537254064  นายพัชรดนัย11 2.74สัตยวาท ธบ.530039/2559 "2555/1

"  5537254071  นายกวี12 3.05บัวแย้ม ธบ.530040/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน์  กนิษฐนาคะ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง )
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