
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5541030151  นางสาวสุภาพรรณ 1 2.47กิมไซร ธบ.130695/2560 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร (ศศ.บ.)
"  5642340021  นางสาวสุภาพร1 3.33เทียนนาค ธบ.330130/2560 "ปกติ2556/1

"  5642340026  นางสาววริษฐา2 3.30มากสุข ธบ.330131/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5642260021  นางสาวเบญจมาศ1 2.79บุญแกว ธบ.330144/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261002  นางสาวธนวรรณ2 2.42สหฐิตาธรรม ธบ.330145/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5442291049  นายธนาวุฒิ3 2.27ทรัพยคงไพศาล ธบ.330132/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร (ศศ.บ.)
"  5642340003  นางสาววิชุดา4 2.85ชูราศรี ธบ.330146/2560 "ปกติ2556/1

"  5642340020  นางสาวรัชกรณ5 3.10แตมทอง ธบ.330147/2560 "2556/1

"  5642340033  นายพรชัย6 3.41แซหมา ธบ.330148/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาที่

"2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470028  นายสิทธิโชค1 3.13เบญจนาคเจริญสิริ ธบ.230095/2560 "ปกติ2556/1

"  5643470036  นายกฤตณพัทธ2 3.21ดาพัด ธบ.230096/2560 "2556/1

"  5643470055  นายคุณภาพ3 3.02ประจงจัด ธบ.230097/2560 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5443482020  นายจักรพงศ4 2.19ช่ืนสมบูรณ ธบ.230082/2560 "ปกติ2554/1

"  5643482049  นายนิธิศ5 2.05อิ่มเอิบ ธบ.230098/2560 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5643501012  นางสาวกนกวรรณ6 3.03สงาเนตร ธบ.230099/2560 "ปกติ2556/1

"  5643501016  นางสาวอรฤทัย7 3.01จงปลูกกลาง ธบ.230100/2560 "2556/1

"  5643501017  นางสาวหทัยชนก8 2.92อินทวิรัตน ธบ.230101/2560 "2556/1

"  5643501025  นายประเสริฐ9 2.78โพธ์ิเงิน ธบ.230102/2560 "2556/1

"  5643501026  นางสาวธนิษฐา10 2.71เปล่ียนจันทร ธบ.230103/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277024  นายกฤษณะ1 3.36กล่ินจรุง ธบ.730676/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5644271031  นางสาวปุญญนุช1 2.48หงษทอง ธบ.730704/2560 "ปกติ2556/2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277002  นางสาวรุงทิพย2 3.25ทานัดที ธบ.730705/2560 ไมไดเกียรตินิยม 

เพราะมียกเวนบาง
"ปกติ2556/1

"  5644277010  นางสาวกาญจนา3 3.00บุญริ้ว ธบ.730706/2560 "2556/1

"  5644277023  นายจิตกร4 3.04บัวกลํ่า ธบ.730707/2560 "2556/1

"  5644277054  นายขวัญชัย5 2.82เกิดเอี่ยม ธบ.730708/2560 "2556/1

"  5644277071  นางสาววรรษิดา6 2.53จันทรบาง ธบ.730709/2560 "2556/1

"  5644277092  นางสาวพรสุดา7 2.79แสงเพชร ธบ.730710/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5346530528  จาเอกณัชพล1 3.25สวางเพชร ธบ.430083/2560 ไมไดเกียรตินิยม 

เพราะเรียนเกินเวลาที่
"ปกติ2553/1

"  5646530001  นางสาวอรัญญา2 3.05ภูฉิม ธบ.430085/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5647254029  นายสุรศักดิ์1 2.45สงกลาหาญ ธบ.530024/2560 "ปกติ2556/1

"  5647254049  นายฐานประสิทธิ์2 2.32สาตรสุข ธบ.530025/2560 "2556/1

"  5647254050  นายภาณุเดช3 2.09ทิพยสุข ธบ.530026/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5348301566  นายจิระชัย1 2.31สํารวมจิต ธบ.930024/2560 "ปกติ2553/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291017  นายกัณตินันท1 2.26อุไรศรีพงศ ธบ.1130042/2560 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5863482003  นายกรกต1 3.15ใจสุข ธบ.1230253/2560 "ปกติ2558/1

"  5863482006  นายโชคชัย2 2.97ชูราษฎร ธบ.1230254/2560 "2558/1

"  5863482007  นายสมพงษ3 2.69ชูวงษวาน ธบ.1230255/2560 "2558/1

"  5863482008  นายคณิน4 2.51อินทนาศักดิ์ ธบ.1230256/2560 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5532290027  นายพลากร1 3.26สายทัน ธบ.330129/2560 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5532290003  นางสาวศรัญญา1 2.88สวัสดี ธบ.330133/2560 "พิเศษ2555/1

"  5532290004  นางสาวอรนิดา2 2.96กันตวิรุฒ ธบ.330134/2560 "2555/1

"  5532290005  นางสาวยุวดี3 2.90ไมตรีวิริยะ ธบ.330135/2560 "2555/1

"  5532290006  นางสาวชนนิกานต4 2.92สีกันทา ธบ.330136/2560 "2555/1

"  5532290010  นางสาวศริญญา5 3.06สาสูงเนิน ธบ.330137/2560 "2555/1

"  5532290012  นางสาวพรปวีณ6 2.81สุขสวัสดิ์ ธบ.330138/2560 "2555/1

"  5532290018  นายธนัยนันท7 2.76มโนธรรมกิจ ธบ.330139/2560 "2555/1

"  5532290020  นายภิญโญ8 3.40กิจบุญชู ธบ.330140/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาที่

"2555/1

"  5532290023  นางสาวปรียาวดี9 3.16แซยาง ธบ.330141/2560 "2555/1

"  5532290031  นางสาวพรพิมล10 3.04ระงับภัย ธบ.330142/2560 "2555/1

"  5532290039  นางสาวปารดา11 3.14ทาตะวงศ ธบ.330143/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5533482011  นายเทอดศักดิ์1 3.60ศรีสวัสดิ์ ธบ.230075/2560 "พิเศษ2555/1

"  5533482036  นายอัครัช2 3.73มีอัชฌา ธบ.230074/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5533482009  นายชนะ1 3.30ปานกะเล็ก ธบ.230078/2560 "พิเศษ2555/1

"  5533482016  นางอิงครัตน2 3.34ชนธัญตรีโลจน ธบ.230077/2560 "2555/1

"  5533482018  นายดนูศิษฐ3 3.27ชนธัญตรีโลจน ธบ.230079/2560 "2555/1

"  5533482024  นายศราวุธ4 3.46คําแสง ธบ.230076/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5433482009  นายปรัชญา1 2.36คูจิระประเสริฐ ธบ.230080/2560 "พิเศษ2554/1

"  5433482033  นายดนัย2 2.56จันทรวงศ ธบ.230081/2560 "2554/1

"  5533482004  นายขวัญชัย3 2.84บรรเด็จ ธบ.230083/2560 "2555/1

"  5533482007  นายชัชวาลย4 2.63ธีระบุตร ธบ.230084/2560 "2555/1

"  5533482010  นางสาวชมัยพร5 2.82มาตยะขันธ ธบ.230085/2560 "2555/1

"  5533482012  นายธีรวัฒน6 2.79ไลทองทั่ว ธบ.230086/2560 "2555/1

"  5533482015  นายบรรดาศักดิ์7 2.37ขํางาม ธบ.230087/2560 "2555/1

"  5533482022  นางสาววิไลลักษณ8 2.70วงศบัณฑิตย ธบ.230088/2560 "2555/1

"  5533482026  นายศักดิ์วิชัย9 2.62สิงหธนวัฒน ธบ.230089/2560 "2555/1

"  5533482031  นางสาวสมฤทัย10 2.39นอยสวัสดิ์ ธบ.230090/2560 "2555/1

"  5533482033  นายเสกสุข11 3.05สุดชะวา ธบ.230091/2560 "2555/1

"  5533482035  นายอภิรักษ12 2.65สิทธิสอน ธบ.230092/2560 "2555/1

"  5533482040  นางสาวกัลยา13 2.34หอมดวงศรี ธบ.230093/2560 "2555/1

"  5533482042  นายเมธา14 2.84ออมทรัพย ธบ.230094/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280038  นางสาวนิศากร1 3.40เกิดชูช่ืน ธบ.730675/2560 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277031  นายสุรพร1 2.66ทัศนพงษ ธบ.730711/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277192  นางสาวสุนิสา2 2.60กิขุนทด ธบ.730712/2560 "2556/1

"  5754277279  นางสาวกรปภา3 2.08หาเรือนพุฒ ธบ.730713/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5434280244  นายฉัตรชัย4 2.01ทองมอญ ธบ.730677/2560 "พิเศษ2554/1

"  5434280275  นายนิธิรุจน5 2.32อิสริยชูศักดิ์ ธบ.730678/2560 "2554/1

"  5534280001  นางสาวชลนิชา6 2.90ดอนจันดา ธบ.730679/2560 "2555/1

"  5534280002  นายกันตพัฒน7 2.69กอบชัยณรงค ธบ.730680/2560 "2555/1

"  5534280003  นางสาวยุพิน8 3.00จันทรมณี ธบ.730681/2560 "2555/1

"  5534280006  นางสาวธนภัค9 2.45เหียนสันเทียะ ธบ.730682/2560 "2555/1

"  5534280007  นายวีระศักดิ์10 2.20หอมพิกุล ธบ.730683/2560 "2555/1

"  5534280009  นางสาวแสงทิพย11 2.42สุขกุล ธบ.730684/2560 "2555/1

"  5534280011  นางสาวดารินทร12 2.61ทองธรรมชาติ ธบ.730685/2560 "2555/1

"  5534280015  นางสาวสิริมา13 2.99พลจินดา ธบ.730686/2560 "2555/1

"  5534280016  นายสมควร14 3.23ดวงสงค ธบ.730687/2560 "2555/1

"  5534280018  นางสาววิภารัตน15 2.64บัวสิม ธบ.730688/2560 "2555/1

"  5534280023  นางสาวสโรชา16 2.32ซมมิน ธบ.730689/2560 "2555/1

"  5534280026  นางสาวกาญดา17 2.80พาขุนทด ธบ.730690/2560 "2555/1

"  5534280028  นายเฉลิมพล18 2.82อยูเจริญ ธบ.730691/2560 "2555/1

"  5534280029  นายวสันต19 2.98วงษทาว ธบ.730692/2560 "2555/1

"  5534280032  นางสาวอมรรัตน20 2.64ชมพักตร ธบ.730693/2560 "2555/1

"  5534280034  นางสาวสุพรรณี21 3.10เทินสะเกษ ธบ.730694/2560 "2555/1

"  5534280035  นางสาวณัชชา22 3.06หามผักแวน ธบ.730695/2560 "2555/1

"  5534280037  นายภาสกร23 3.08วงศาธรรมกุล ธบ.730696/2560 "2555/1

17/10/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280040  นางสาวลัดดาวรรณ24 3.17นักรบ ธบ.730697/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280041  นายวิวัฒน25 2.60ทองนาท ธบ.730698/2560 "2555/1

"  5534280043  นางสาวณัฐรดา26 2.25เจนสนาม ธบ.730699/2560 "2555/1

"  5534280045  นางอาภาณัฏฐ27 2.43หวยหงษทอง ธบ.730700/2560 "2555/1

"  5534280046  นายศิลา28 3.19บรรเจิดศีล ธบ.730701/2560 "2555/1

"  5534280048  นายมะรอนิง29 2.45ตาเล็ง ธบ.730702/2560 "2555/1

"  5534280054  นายสิทธิสุข30 2.41โพธิอบ ธบ.730703/2560 "2555/1

"  5754280005  นางสาววารินทร31 2.53แยมโสม ธบ.730714/2560 "2556/3

"  5754280023  นางสาววิจิตรา32 2.92จันทรสวาง ธบ.730715/2560 "2556/3

"  5754280032  นางสาวนันทวัน33 3.37สาระวัน ธบ.730716/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/3

"  5754280033  นางนวลจันทร34 2.76สิงหเสนา ธบ.730717/2560 "2556/3

"  5754280035  นางสาววันเพ็ญ35 3.41ชิณศรี ธบ.730718/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/3

"  5754280045  นางสาวพรรณทิพา36 3.03นาอุดม ธบ.730719/2560 "2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5655273028  นายวรวุฒิ1 2.58รอดบุญเกิด ธบ.830208/2560 "พิเศษ2556/1

"  5655273143  นางสาวปภาวิดา2 2.09เวฬุวนารักษ ธบ.830209/2560 "2556/1

"  5655273178  นางสาวสุขภัตร3 2.64สีสัน ธบ.830210/2560 "2556/1

"  5755273132  นายคิมหันต4 2.97ธิณะศรี ธบ.830211/2560 "2557/1

"  5755273133  นางสาววิไล5 3.07วิชัยศร ธบ.830212/2560 "2557/1

"  5755273134  นางสาวน้ําทิพย6 3.44สุดงพล ธบ.830213/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5755273136  นางสาววิภูสินี7 3.39ธีระอริยวิกุล ธบ.830214/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5755273137  นางสาวสรัญธร8 3.58มณีศร ธบ.830215/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5755273138  นางภัคจิรา9 2.91วิทยวรกุล ธบ.830216/2560 "2557/1

"  5755273140  นางสาวสุดารัตน10 2.88ชลเดช ธบ.830217/2560 "2557/1

"  5755273142  นางสาวมยุรี11 3.17ชูรัตน ธบ.830218/2560 "2557/1

"  5755273143  นางสาวเพ็ญพรรณ12 2.54เมนวิจิตร ธบ.830219/2560 "2557/1

"  5755273144  นางสาวสุธิดา13 2.22สดใส ธบ.830220/2560 "2557/1

"  5755273148  นางสาวกนกวรรณ14 2.34จุลนันท ธบ.830221/2560 "2557/1

"  5755273151  นางสาววิภาวดี15 2.99ทองบุญ ธบ.830222/2560 "2557/1

"  5755273157  นางสาวณัฐกานต16 2.61ออนฉาย ธบ.830223/2560 "2557/1

"  5755273158  นางสาวเพ็ญนภา17 2.83โตเกิด ธบ.830224/2560 "2557/1

"  5755273159  นายกิตติศักดิ์18 2.77ทวีโชคสุขธํารง ธบ.830225/2560 "2557/1

"  5755273161  นางสาววิภาดา19 2.32แกวเพ็ชรมะดัน ธบ.830226/2560 "2557/1

"  5755273162  นางสาวสมฤทัย20 2.75อนุพันธ ธบ.830227/2560 "2557/1

"  5755273165  นางสาวณัฏฐาขวัญพร21 3.76กลายสูงเนิน ธบ.830228/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5755273237  นางสาวพัชรี22 2.22เงินบุตรโคตร ธบ.830229/2560 "2557/1

"  5755273238  นางศุภานัน23 2.89แสงเหม ธบ.830230/2560 "2557/1

17/10/60



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5436530034  นายรพีพัฒน1 2.44พลอยศรี ธบ.430084/2560 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 สิงหาคม 2560

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ตุลาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กันยายน 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653482127  นายภูวเดช1 2.27ละอองชัย ธบ.1230249/2560 "พิเศษ2556/1

"  5653482128  นายชัยมงคล2 2.08พิรุณกล ธบ.1230250/2560 "2556/1

"  5753482044  นายพุธากรณ3 2.81เหลามาพร ธบ.1230251/2560 "2556/3

"  5753482104  นายภัสกร4 2.65เพชรชําลิ ธบ.1230252/2560 "2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

17/10/60
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