
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5441030030  นางสาวกันต1 2.57กังสภัทร ธบ.130689/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5541060013  นายอภิรัฐ2 2.74บัวหาญ ธบ.130691/2560 "ปกติ2555/1

"  5541060045  นางสาวประกายฝน3 2.69บุญประกอบ ธบ.130692/2560 "2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  (ค.บ.)
"  5441120026  นายวรเชษฐ   4 2.20บุญเขื่อง ธบ.130690/2560 "ปกติ2554/1

"  5541120069  นายมะแพดี5 2.77เจะนิ ธบ.130693/2560 "2555/1

"  5541120140  นายอิรฟาน6 2.31มะดินา ธบ.130694/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5642260007  นางสาวปาลิษา1 3.33ชางคิด ธบ.330065/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261022  นางสาวภัททิยา2 3.42สุนทราลัย ธบ.330066/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5642340014  นางสาวนุชรี3 3.59โพธิ์เงิน ธบ.330067/2560 "ปกติ2556/1

"  5642340019  นางสาวรสสุคนธ4 3.47ชวิวิทยา ธบ.330069/2560 "2556/1

"  5642340028  นางสาวธัญลักษณ5 3.38รุงเรือง ธบ.330071/2560 "2556/1

"  5642340031  นางสาวนิศาชล6 3.42มงคลมณี ธบ.330070/2560 "2556/1

"  5642340034  นางสาวชลิตาพร7 3.52คําโสม ธบ.330068/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5542210009  นางสาวชนิดา1 2.40ทวีพัฒน ธบ.330073/2560 "ปกติ2555/1

"  5642210001  นายสิทธิศักดิ์2 2.07ทองทิพย ธบ.330074/2560 "2556/1

"  5642210006  นางสาววิลัยวรรณ3 2.12จันดาวงค ธบ.330075/2560 "2556/1

"  5642210010  นางสาวนูรีซา4 2.47เระมา ธบ.330076/2560 "2556/1

"  5642210016  นายธนชัย5 2.15ศรีทอง ธบ.330077/2560 "2556/1

"  5642210040  นายกฤษดา6 2.43ลิมประดิษฐากร ธบ.330078/2560 "2556/1

"  5642210042  นายศิวกร7 2.27สุนทรกุล ณ ชลบุรี ธบ.330079/2560 "2556/1

"  5642210045  นางสาวอําพร8 2.58บุญสาง ธบ.330080/2560 "2556/1

"  5642210046  นายอนุรักษ9 2.13วรวงษ ธบ.330081/2560 "2556/1

"  5642210048  นางสาวณพิชญา10 2.04ธนสินโกมล ธบ.330082/2560 "2556/1

"  5642210054  นางสาวเกศริน11 2.55ดานกระโทก ธบ.330083/2560 "2556/1

"  5642210058  นางสาวกัญญารัตน12 2.38คณากรณ ธบ.330084/2560 "2556/1

"  5642210067  นางสาวจันทิมา13 3.18จารีต ธบ.330085/2560 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5642251010  นายกิตติพงศ14 2.89ชลสินธุ ธบ.330086/2560 "ปกติ2556/1

"  5642251012  นายวทันยู15 2.82มีเงิน ธบ.330087/2560 "2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5642260015  นายณัฐชานนท16 2.93บุญสนอง ธบ.330088/2560 "ปกติ2556/1

"  5642260018  นางสาวศิริกัญญา17 2.93ชีวะรัตน ธบ.330089/2560 "2556/1

"  5642260024  นางสาวนริตรา18 2.81ลาวัง ธบ.330090/2560 "2556/1

"  5642260034  นางสาวณัฐริยา19 2.67ผองศรีงาม ธบ.330091/2560 "2556/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261008  นางสาวนฤมล20 2.40ฤกษพจนี ธบ.330092/2560 "ปกติ2556/1

"  5642261009  นางสาวนัยนปพร21 2.38พยัคหาญ ธบ.330093/2560 "2556/1

01/08/60



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261011  นางสาววิไลลักษณ22 2.61ฉ่ําสุขติ ธบ.330094/2560 "ปกติ2556/1

"  5642261012  นางสาวจิราพร23 2.90กล่ินหอม ธบ.330095/2560 "2556/1

"  5642261014  นางสาวอริศรา24 2.49อันนวสกุล ธบ.330096/2560 "2556/1

"  5642261020  นางสาวบุษกร25 2.87สืบดวง ธบ.330097/2560 "2556/1

"  5642261023  นายภูบดี26 2.62เรืองทรัพย ธบ.330098/2560 "2556/1

"  5642261026  นางสาวอลิสา27 2.80ธนกฤตอานนท ธบ.330099/2560 "2556/1

"  5642261027  นางสาวสุจิตรา28 2.69โรจนหัสดินทร ธบ.330100/2560 "2556/1

"  5642261028  นายหัสพงศ29 3.01ชวลิตจิรโรจน ธบ.330101/2560 "2556/1

"  5642261030  นายณัฐวุฒิ30 2.58เชาวมงคล ธบ.330102/2560 "2556/1

"  5642261031  นางสาวอรุณกมล31 2.67จินดานิล ธบ.330103/2560 "2556/1

"  5642261043  นางสาวกนกวรรณ32 3.22โชติวิสุทธิ์ ธบ.330104/2560 "2556/1

"  5642261060  นางสาวจินตนา33 2.85คงอาสา ธบ.330105/2560 "2556/1

"  5642261061  นางสาวพนิดา34 2.60บุญศรีรัมย ธบ.330106/2560 "2556/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5342290573  นายญาคณวรุตม35 2.57ไวศยภักดีกุล ธบ.330072/2560 "ปกติ2553/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5642340006  นางสาวณภาภัช36 2.90อภิปทมาพร ธบ.330107/2560 "ปกติ2556/1

"  5642340008  นางสาวสุรีรัตน 37 2.63ไตรแดง ธบ.330108/2560 "2556/1

"  5642340009  นางสาวนวลปราง38 3.52มีแกว ธบ.330109/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/1

"  5642340011  นางสาวนิรชา39 2.55แสนจันแดง ธบ.330110/2560 "2556/1

"  5642340017  นางสาวธัญวรัตน40 3.16จันทรประสพพร ธบ.330111/2560 "2556/1

"  5642340025  นางสาวชนากานต41 3.23ศิริจรัสตระกูล ธบ.330112/2560 "2556/1

"  5642340032  นางสาวกุหลาบ42 3.40แซยาง ธบ.330113/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2556/1

01/08/60



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5243430004  นายเจษฎา1 2.92บุญมา ธบ.230030/2560 "ปกติ2552/1

"  5243430005  นางสาวจุฬา2 2.68สื่อเฉย ธบ.230031/2560 "2552/1

"  5343430029  นางสาววรัญญารักษ3 2.32แพรศรี ธบ.230035/2560 "2553/1

"  5543430013  นางสาวชาริณี4 2.31แกวสุติน ธบ.230042/2560 "2555/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5343470528  นายเฉลิมพล5 2.08กิตติวิชชาชัย ธบ.230036/2560 "ปกติ2553/1

"  5443470002  นางสาวสุภนิดา6 2.59กลัดเพชร ธบ.230038/2560 "2554/1

"  5443470043  นายรุตฒิพงษ7 2.05ตรีวนารัตน ธบ.230039/2560 "2554/1

"  5543470033  นายวิรุฬห8 2.35คมใส ธบ.230043/2560 "2555/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  5443500002  นายศิสิษฐณี9 2.22ออนแกว ธบ.230040/2560 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5543500003  นางสาวพินยาภรณ10 2.26ต้ังหลักศิลาทอง ธบ.230044/2560 "ปกติ2555/1

"  5543500007  นางสาวพัชรี11 2.28แกนไธสง ธบ.230045/2560 "2555/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5643710011  นางสาวนันทนภัส   12 3.43ทับอาษา ธบ.230047/2560 ไมไดเกียรตินิยม 

เพราะมีบางรายวิชาท่ี
"ปกติ2556/1

"  5643710012  นางสาวนพสร13 2.53ทองสุทธิ์ ธบ.230048/2560 "2556/1

"  5643710020  นางสาวธิดามาศ14 2.58ขําสวาง ธบ.230049/2560 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5243711023  นางสาวสาวิตรี15 2.51เพ่ิมขุนทด ธบ.230032/2560 "ปกติ2552/1

"  5243711027  นายศรัณย16 2.16ลาวัง ธบ.230033/2560 "2552/1

"  5243711028  นางสาวณัฐนรี17 2.47วีระชัยสันติกุล ธบ.230034/2560 "2552/1

"  5443711002  นางสาวศิวาพร18 2.86สุฤทธาภรณ ธบ.230041/2560 "2554/1

"  5543711005  นายศรชัย19 3.16จุลเตก ธบ.230046/2560 "2555/1

01/08/60
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5644271005  นางสาวจันทิมา1 2.54ทองปาน ธบ.730275/2560 "ปกติ2556/1

"  5644271027  นางสาววรรณกานต2 2.12กล่ันมณี ธบ.730276/2560 "2556/1

"  5644271030  นางสาวมลฤทัย3 2.61คงมี ธบ.730277/2560 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5444272007  นางสาวรุงรัตน4 2.05หนูสันเทียะ ธบ.730207/2560 "ปกติ2554/1

"  5544272036  นางสาวณัชชาพัชญ5 2.70คํามูล ธบ.730273/2560 "2555/1

"  5644272019  นางสาวจาริยา6 2.32แซจาว ธบ.730278/2560 "2556/1

"  5644272023  นายอานนท7 2.46ชุมสิงห ธบ.730279/2560 "2556/1

"  5764272016  นางสาวรุงเกา8 2.07พรช่ืน ธบ.730448/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5644276016  นายภาณุรัตน9 2.03ประทุมชาติ ธบ.730280/2560 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5244277064  นายวิรัช10 2.15บัวบังศึก ธบ.730203/2560 "ปกติ2552/1

"  5764277001  นายณัฐวุฒิ11 2.64ภักดีโต ธบ.730449/2560 "2557/1

"  5764277003  นายพิชยา12 2.40สวางแสง ธบ.730450/2560 "2557/1

"  5764277004  นายปวเรศ13 2.88อรุณสวาง ธบ.730451/2560 "2557/1

"  5764277005  นายสวิตต14 2.48สุขสุโฉม ธบ.730452/2560 "2557/1

"  5764277008  นางสาวนภามาศ15 3.54สุขประสงค ธบ.730453/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5764277009  นางสาวปภัสสร16 3.12เฉลิมทรัพย ธบ.730454/2560 "2557/1

"  5764277010  นางสาวเบญจวรรณ17 2.79อึงพุดซา ธบ.730455/2560 "2557/1

"  5764277011  นายธนวัฒน18 2.97โภคา ธบ.730456/2560 "2557/1

"  5764277012  นางสาวโสภิดา19 2.31ลิมปวัชรพงศ ธบ.730457/2560 "2557/1

"  5764277014  นายปยะวัฒน  20 2.68เธียรวิโรจน ธบ.730458/2560 "2557/1

"  5764277015  นายทัศไนย21 2.50คําพุก ธบ.730459/2560 "2557/1

01/08/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5764277016  นายชนะสิทธิ์22 3.34ขําสาคร ธบ.730460/2560 ไมไดเกียรตินิยม 

เพราะมียกเวนบาง
"ปกติ2557/1

"  5764277018  นายนพดล23 2.82ลัทธกนก ธบ.730461/2560 "2557/1

"  5764277019  นางสาววีณา24 2.81ทิพลาภมงคล ธบ.730462/2560 "2557/1

"  5764277020  นายจิรายุ25 2.86สืบพลาย ธบ.730463/2560 "2557/1

"  5764277021  นางสาวปนัดดา26 3.17ทองถ่ิน ธบ.730464/2560 "2557/1

"  5764277022  นางสาวเสาวลักษณ27 2.97ปุณณินท ธบ.730465/2560 "2557/1

"  5764277024  นางสาวจันสุดา28 2.51วงจักร ธบ.730466/2560 "2557/1

"  5764277025  นายปรพล29 2.73รุงพินิจธรรม ธบ.730467/2560 "2557/1

"  5764277028  นายกิตติวัฒน30 2.48วุธาทิตย ธบ.730468/2560 "2557/1

"  5764277030  นางสาวจุฑามาศ31 3.04สุขศรี ธบ.730469/2560 "2557/1

"  5764277033  นางสาววิชุดา32 2.99ชัยชนะ ธบ.730470/2560 "2557/1

"  5764277035  นางสาวฐิติยา33 2.81ภาณุมาศ ธบ.730471/2560 "2557/1

"  5764277038  นางสาวรจิตา34 2.62สุขสกุลรัตน ธบ.730472/2560 "2557/1

"  5764277041  นางสาวนํ้าหนาว35 3.06ฉอนเจริญ ธบ.730473/2560 "2557/1

"  5764277043  นายวิวรรธน36 3.14วัตราเศรษฐ ธบ.730474/2560 "2557/1

"  5764277044  นายวิษพล37 2.75จันทรหอม ธบ.730475/2560 "2557/1

"  5764277045  นายอานนท38 2.44สุขปานเจริญ ธบ.730476/2560 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280046  นายชาตินันท39 2.26จิวฮ้ัว ธบ.730281/2560 "ปกติ2556/1

"  5644280060  นางสาวสุพรรษา40 2.27ปล้ืมหอม ธบ.730282/2560 "2556/1

"  5644280062  นางสาวอมรวดี41 2.41โสม่ิงมี ธบ.730283/2560 "2556/1

"  5644280064  นายพงศธร42 2.06พรอมประพันธ ธบ.730284/2560 "2556/1

"  5644280066  นายเวสารัช43 2.11บุญมี ธบ.730285/2560 "2556/1

"  5644280108  นายธนภัทร44 2.07มวงไหม ธบ.730286/2560 "2556/1

01/08/60



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280120  นางสาวรัตนา45 2.39สมนาม ธบ.730287/2560 "ปกติ2556/1

"  5644280125  นายภัททดล46 2.25วงษศุข ธบ.730288/2560 "2556/1

"  5644280131  นางสาวปวรรัตน47 2.02อ่ิมแกว ธบ.730289/2560 "2556/1

"  5644280138  นางสาวไพรินทร48 2.11ศรีสนิท ธบ.730290/2560 "2556/1

"  5644280145  นายปวีณ49 2.25ฮวดควน ธบ.730291/2560 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283004  นางสาวปรียานุต50 2.65จันทิมาคม ธบ.730292/2560 "ปกติ2556/1

"  5644283006  นายวิชาญ51 2.30โคตรชมภู ธบ.730293/2560 "2556/1

"  5644283035  นายอาลงกรณ52 2.06จัดหงษา ธบ.730294/2560 "2556/1

"  5644283037  นายอัคราช53 2.18สิทธิพล ธบ.730295/2560 "2556/1

"  5644283055  นายยุทธพันธ54 2.47ฉัตรกรกิจ ธบ.730296/2560 "2556/1

"  5644283058  นายศรุต55 2.22วิริยสุขสิงห ธบ.730297/2560 "2556/1

"  5644283066  นายวชิรพงษ56 2.28เสาพรม ธบ.730298/2560 "2556/1

"  5644283087  นายมหิธร57 2.87ตันเจริญ ธบ.730299/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273046  นางสาวชนากานต1 2.12แกวกาหลง ธบ.830191/2560 "ปกติ2556/1

"  5645273048  นายศักรินทร2 2.05โพธิ ธบ.830192/2560 "2556/1

"  5645273059  นางสาวภัทราวดี3 2.78วังพิมูล ธบ.830193/2560 "2556/1

"  5645273068  นางสาวสลักใจ4 2.12ลมจิตร ธบ.830194/2560 "2556/1

"  5765273007  นางสาวมณี5 2.69โพธิสาร ธบ.830204/2560 "2557/1

"  5765273011  นางสาวปยนุช6 2.48ทองทา ธบ.830205/2560 "2557/1

"  5765273013  นางสาวชลิตา7 2.19คงแยม ธบ.830206/2560 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5646530002  นางสาววิชุณี1 2.85ศรีสวัสด์ิ ธบ.430073/2560 "ปกติ2556/1

"  5646530005  นายอดิศร2 2.23ศิริสวัสด์ิ ธบ.430074/2560 "2556/1

"  5646530077  นายสุทธิศักดิ์3 2.18ทับแอน ธบ.430075/2560 "2556/1

"  5646530078  นายศักด์ิชัย4 2.55หงุยกระโทก ธบ.430076/2560 "2556/1

"  5646530080  นางสาวปวีณา5 2.83กลีบกลาง ธบ.430077/2560 "2556/1

"  5646530089  นายพงษศิริ6 2.19เหลาเมืองเหนือ ธบ.430078/2560 "2556/1

"  5646530118  นายไซยคอน7 2.04อุมะ ธบ.430079/2560 "2556/1

"  5646530121  นายการุณ8 2.33ละอองวิจิตร ธบ.430080/2560 "2556/1

"  5646530129  นางสาวสุรัสวดี9 2.13สืบบุญ ธบ.430081/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5647254012  นายธีรพัฒน1 3.69แปงใจ ธบ.530001/2560 "ปกติ2556/1

"  5647254022  นายนฤปนาถ2 3.65แกวมงคลชัย ธบ.530002/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5647254009  นายศิริชัย1 3.23รวยดี ธบ.530003/2560 "ปกติ2556/1

"  5647254021  นางสาวสุพรรษา2 2.22ขันผง ธบ.530004/2560 "2556/1

"  5647254025  นายสิริเดช3 2.81สีสด ธบ.530005/2560 "2556/1

"  5647254027  นางสาววิมลพรรณ4 2.19แสนเหนือ ธบ.530006/2560 "2556/1

"  5647254033  นายอานนท5 2.92เตรียมจักร ธบ.530007/2560 "2556/1

"  5647254035  นางสาวอภิสรา6 2.59อัตถพงศ ธบ.530008/2560 "2556/1

"  5647254036  นางสาวพัฒนณิชา7 2.64มะตุ ธบ.530009/2560 "2556/1

"  5647254037  นายพุฒิพงศ8 2.87สุขกํ่า ธบ.530010/2560 "2556/1

"  5647254038  นายภมร9 2.56ไกลถ่ิน ธบ.530011/2560 "2556/1

"  5647254041  นายพิริยา10 2.47สุขสุไนย ธบ.530012/2560 "2556/1

"  5647254042  นายธนพล11 2.80ภมรสุวรรณ ธบ.530013/2560 "2556/1

"  5647254045  นางสาวอรพินท12 3.08แสงศิริ ธบ.530014/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5348301542  นางสาวจุฑารัตน1 2.68สังฆพรม ธบ.930012/2560 "ปกติ2553/1

"  5348301544  นายอภิชาต2 2.34โสภาบุตร ธบ.930013/2560 "2553/1

"  5348301565  นางสาวศิริรัตน3 2.68ชูตินันท ธบ.930014/2560 "2553/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5248302012  นายเรืองสิทธิ์4 2.10พิมพสมฤดี ธบ.930009/2560 "ปกติ2552/1

"  5248302027  นางสาวจารวี5 2.60จั่นระยับ ธบ.930010/2560 "2552/1

"  5248302044  นางสาวทิวาภรณ6 2.43ขมประเสริฐ ธบ.930011/2560 "2552/1

"  5448302005  นายกรวิชญ7 2.18เสขะพันธ ธบ.930015/2560 "2554/1

"  5448302050  นายกฤษฎา8 2.07ดําชุม ธบ.930016/2560 "2554/1

"  5448302051  นายเบญจะ9 2.08เกิดพรอม ธบ.930017/2560 "2554/1

"  5448302052  นายอิทธิรุทธ10 2.36ชูสิน ธบ.930018/2560 "2554/1

"  5548302009  นายสรวิศ11 3.05นาคชาติ ธบ.930019/2560 "2555/1

"  5548302010  นางสาวประภัสสร12 2.54อนันรัตน ธบ.930020/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5349600016  นายธนทรัพย1 2.87เถาวชาลี ธบ.1030004/2560 "ปกติ2553/1

"  5449600002  นายธัญญาวัฒน2 2.33สุรินวงศ ธบ.1030005/2560 "2554/1

"  5549600033  นายธนานันท3 2.68สีเก๋ียง ธบ.1030006/2560 "2555/1

"  5649600033  นายมนตรี 4 2.62หุนดี ธบ.1030007/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291023  นายทัศนัย1 2.27สันหมุด ธบ.1130027/2560 "ปกติ2556/1

"  5642291024  นายประสิทธิ์2 2.70แซเน้ียว ธบ.1130028/2560 "2556/1

"  5642291037  นางสาวกชพร3 2.51ทับเล้ียง ธบ.1130029/2560 "2556/1

"  5642291050  นางสาวเจนจิรา4 2.30สถิตธรรมจิตร ธบ.1130030/2560 "2556/1

"  5642291081  นายธิติ5 2.97เนตรนันต ธบ.1130031/2560 "2556/1

"  5642291085  นายรชต6 2.90ศรีทอง ธบ.1130032/2560 "2556/1

"  5642291107  นายณรรฐคม7 2.13ศรีวงศ ธบ.1130033/2560 "2556/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5642294002  นางสาวพรพิศ8 2.80อุยขํา ธบ.1130034/2560 "ปกติ2556/1

"  5642294034  นางสาวมนตนภา9 2.28สุภากาศ ธบ.1130035/2560 "2556/1

"  5642294051  นางสาวนัสชริน10 2.83บุญเพิ่มราศรี ธบ.1130036/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470040  สิบตํารวจตรีจิระวัฒน1 2.55โพธิ์ศรีขาม ธบ.230029/2560 "พิเศษ2552/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5433482039  นายชนาธิป2 2.51งามขํา ธบ.230037/2560 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5534272003  นางสาวพรรณพิไล1 3.85สวัสด์ิชัย ธบ.730187/2560 "พิเศษ2555/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280088  นายอนุสรณ2 3.62เกาจารี ธบ.730189/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280093  นายประธาน3 3.64ทารอน ธบ.730188/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5534271006  นางสาวศิริพร1 3.39ทิมมานพ ธบ.730191/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534271010  นางสาวจิตตา2 3.39สุขเจริญ ธบ.730190/2560 "2555/1

"  5534271028  นายเอกพงษ3 3.37บุญธง ธบ.730192/2560 "2555/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5534272005  นางสาวจีรนันท4 3.27กสิกิจวรกุล ธบ.730194/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534272013  นางสาวนันทินี5 3.56บุบผาวัน ธบ.730193/2560 "2555/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280057  นางสาวขจาริน6 3.42ทัศนเมธ ธบ.730197/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280064  นางสาวพันธุทิพย7 3.49บุญแกว ธบ.730196/2560 "2555/1

"  5534280075  นายศุภรัตน8 3.26อ่ิมจุน ธบ.730202/2560 "2555/1

"  5534280078  นายกีรติ9 3.32นูมะหันต ธบ.730201/2560 "2555/1

"  5534280092  นางสาวพนารัตน10 3.37ชาติไกรบัญชา ธบ.730199/2560 "2555/1

"  5534280096  นางสาวเกสร11 3.40เต็มวรทรัพย ธบ.730198/2560 "2555/1

"  5534280113  นายพันธปกรณ12 3.56กมนฐิติวุฒิ ธบ.730195/2560 "2555/1

"  5534280114  นางสาววรรณวิภา13 3.33สมหวัง ธบ.730200/2560 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5434271037  นางสาวรุงทิวา1 2.86กตัญู ธบ.730204/2560 "พิเศษ2554/1

"  5534271001  นางสาวจุฬารัตน2 3.16บุญมาลีตระกูล ธบ.730208/2560 "2555/1

"  5534271005  นางสาวจิรัชชยา3 2.95พงศสุวรรณ ธบ.730209/2560 "2555/1

"  5534271008  นางสาววงเดือน4 3.00ไกรงาม ธบ.730210/2560 "2555/1

"  5534271009  นางสาวศรัณยา5 2.83อัปมะโห ธบ.730211/2560 "2555/1

"  5534271012  นางสาวขวัญชนก6 3.25วันไทย ธบ.730212/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2555/1

"  5534271014  นายรัตนชัย7 2.41มวงกลํ่า ธบ.730213/2560 "2555/1

"  5534271015  นางสาวทัตชญา8 2.85มุนินทรวัฒนา ธบ.730214/2560 "2555/1

"  5534271016  นายกิตติวัฒน9 2.43มวงกลํ่า ธบ.730215/2560 "2555/1

"  5534271017  นางสาวสุภาวดี10 2.68ภูคงสด ธบ.730216/2560 "2555/1

"  5534271018  นางสาวกรองกาญจน11 3.15ประภาวีระ ธบ.730217/2560 "2555/1

"  5534271020  นางสาวธนาภรณ12 2.59วรรณา ธบ.730218/2560 "2555/1

"  5534271021  นางสาวสุวรรณี13 2.58มุมทอง ธบ.730219/2560 "2555/1

"  5534271022  นางสาวอมรรัตน14 2.92แสนอินตา ธบ.730220/2560 "2555/1

"  5534271024  นางสาวกนกพิชญ15 2.86ประเสริฐพันธุ ธบ.730221/2560 "2555/1

"  5534271025  นายศุภโชค16 2.45เกียรติธารัย ธบ.730222/2560 "2555/1

"  5534271026  นายชาญชัยนันท17 2.79ธัมวิสุทธิวรากร ธบ.730223/2560 "2555/1

"  5534271027  นายสมนึก18 2.66รอดขํา ธบ.730224/2560 "2555/1

"  5534271030  นางสาวบุญญรัตน19 2.86เทียนทอง ธบ.730225/2560 "2555/1

"  5534271031  นางสาวมลธิชา20 2.77รอดพิสา ธบ.730226/2560 "2555/1

"  5654271002  นางสาวรุงอรุณ21 2.92พันธุแกว ธบ.730300/2560 "2556/1

"  5654271005  นางสาวธนาพร22 3.01สุวรรณมาโจ ธบ.730301/2560 "2556/1

"  5654271008  นางสาวสายธาร23 2.78สะใบบาง ธบ.730302/2560 "2556/1

"  5654271009  นางสาวจิรัชญา24 2.93จันทเสน ธบ.730303/2560 "2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5654271010  นางสาวปยนุช25 2.84ปกปน ธบ.730304/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654271011  นางสาวสุรีภรณ26 3.04มณฑาทอง ธบ.730305/2560 "2556/1

"  5654271012  นางสาวอุษา27 2.62ดีวงษ ธบ.730306/2560 "2556/1

"  5654271015  นางสาวนิตยา28 2.89นอยประสาร ธบ.730307/2560 "2556/1

"  5654271016  นางสาวชญาดา29 3.04อารมย ธบ.730308/2560 "2556/1

"  5654271019  นางสาวณัชชารีย30 3.23จานะวงค ธบ.730309/2560 "2556/1

"  5654271020  นางสาวปวรลักษณ31 2.85กอกุล ธบ.730310/2560 "2556/1

"  5654271022  นางสาวมัชฌิมา32 2.60เล้ียงผาสุข ธบ.730311/2560 "2556/1

"  5654271023  นายแสงทอง33 2.70จิรชุติกุล ธบ.730312/2560 "2556/1

"  5654271028  นายระวี34 2.50กันภัย ธบ.730313/2560 "2556/1

"  5654271033  นางสาวณัชชา35 2.51แกวเขมรจันทร ธบ.730314/2560 "2556/1

"  5654271034  นางสาวลัดดาวัลย36 2.75ขุนนุย ธบ.730315/2560 "2556/1

"  5654271037  นางสาวอุไรภรณ37 2.79เงาศรี ธบ.730316/2560 "2556/1

"  5654271039  นางสาวกุลธิดา38 2.96สรางคํา ธบ.730317/2560 "2556/1

"  5654271040  นางสาวนํ้าฝน39 2.65เวฬุวะนารักษ ธบ.730318/2560 "2556/1

"  5654271042  นางสาวนิตยา40 3.12ชมภูสอ ธบ.730319/2560 "2556/1

"  5654271054  นายอัศวิน41 2.17พลเจริญ ธบ.730320/2560 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5534272002  นางสาวกนกลักษณ42 2.99พรมแปง ธบ.730227/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534272004  นางสาวมุกรินทร43 2.85แสงศรี ธบ.730228/2560 "2555/1

"  5534272006  นายวิษณุ44 2.78สายเสมา ธบ.730229/2560 "2555/1

"  5534272007  นางสาวนํ้าฝน45 2.54โยธารัตน ธบ.730230/2560 "2555/1

"  5534272008  นายประวิทย46 2.46ระยายอย ธบ.730231/2560 "2555/1

"  5534272009  นางสาวศิริพร47 2.60สุโพธานนท ธบ.730232/2560 "2555/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5534272010  นายจักรพันธ48 2.70หัดโนนตุน ธบ.730233/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534272011  นายกันตภณ49 2.85หลักหนองบัว ธบ.730234/2560 "2555/1

"  5534272012  นายนภดล50 2.73วาณิชปรีชา ธบ.730235/2560 "2555/1

"  5534272014  นายอดิเรก51 3.09แปนโคตร ธบ.730236/2560 "2555/1

"  5534272015  นางสาวปทุมพร52 3.09ประยงค ธบ.730237/2560 "2555/1

"  5534272017  นางสาวชลธิชา53 2.57บางขาม ธบ.730238/2560 "2555/1

"  5534272019  นางสาวยุภาพร54 3.05กันยาพันธ ธบ.730239/2560 "2555/1

"  5534272021  นายวิชาญ55 2.30งามรุงเจริญจินดา ธบ.730240/2560 "2555/1

"  5534272023  นายจตุพร56 2.06เกตุลักษณ ธบ.730241/2560 "2555/1

"  5534272024  นางสาววณคีตา57 3.34ปานทอง ธบ.730242/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมีบางรายวิชาท่ี

"2555/1

"  5534272029  นายวิริยพันธ58 2.86เจี่ยตระกูล ธบ.730243/2560 "2555/1

"  5534272032  นางสาววนิดา59 2.41สาธุ ธบ.730244/2560 "2555/1

"  5534272033  นางสาวศิริกรณ60 2.45สุธรรมวัฒนกุล ธบ.730245/2560 "2555/1

"  5534272035  นางสาวเปรมฤดี61 2.95สามงามไกร ธบ.730246/2560 "2555/1

"  5534272038  นายชวลิต62 2.70เซี่ยงหวอง ธบ.730247/2560 "2555/1

"  5534272042  นางสาวภริษา63 2.59ผิวสําโรง ธบ.730248/2560 "2555/1

"  5534272044  นายวัชรินทร64 2.50หรุนรอด ธบ.730249/2560 "2555/1

"  5534272046  นางสาวจุฑามาศ65 2.31ภาชวงษ ธบ.730250/2560 "2555/1

"  5754272038  นางสาววิภาดา66 2.71จิตรกลาง ธบ.730419/2560 "2557/1

"  5754272039  นางอังคณา67 2.90คาของ ธบ.730420/2560 "2557/1

"  5754272041  นายอธินันท68 2.98พรมหมื่นไวท ธบ.730421/2560 "2557/1

"  5754272042  นายเจตณัฐ69 2.69ขาวถ่ิน ธบ.730422/2560 "2557/1

"  5754272043  นายวิทยา70 2.72แยมสุริโยทัย ธบ.730423/2560 "2557/1

"  5754272044  นายชาติทนง71 3.02ปะทะโน ธบ.730424/2560 "2557/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272046  นางดนยา72 3.20อุทุมพร ธบ.730425/2560 "พิเศษ2557/1

"  5754272047  นายพงศธร73 2.92เปล่ียนเชาวพลัน ธบ.730426/2560 "2557/1

"  5754272048  นายวินิต74 2.96หาญติเวช ธบ.730427/2560 "2557/1

"  5754272053  นางสาวเกศริน75 2.92พรรณขาม ธบ.730428/2560 "2557/1

"  5754272055  นางดวงกมล76 3.22เกตุศิริ ธบ.730429/2560 "2557/1

"  5754272056  นายสุภชัย77 3.00สุมมาตย ธบ.730430/2560 "2557/1

"  5754272057  นางสาวดารณี78 2.74นวลไทย ธบ.730431/2560 "2557/1

"  5754272058  นางสาวนัสรีน79 2.38จิตตรานนท ธบ.730432/2560 "2557/1

"  5754272059  นายสมบัติ80 3.06กันสาด ธบ.730433/2560 "2557/1

"  5754272061  นายกษิภัท81 2.90รพีประภากร ธบ.730434/2560 "2557/1

"  5754272062  นายชุมพล82 3.02รอดสุข ธบ.730435/2560 "2557/1

"  5754272063  นางสาวสาวิตรี83 2.68กรมกลาง ธบ.730436/2560 "2557/1

"  5754272065  นางสาวนิรมล84 2.40คงชวย ธบ.730437/2560 "2557/1

"  5754272066  นายชูเกียรติ85 2.46สดใส ธบ.730438/2560 "2557/1

"  5754272069  นางสาวชุติมา86 2.52ธาดานิพนธ ธบ.730439/2560 "2557/1

"  5754272070  นายณัฐวุฒิ87 2.21ใจหาญ ธบ.730440/2560 "2557/1

"  5754272072  นายธีระศักดิ์88 2.38ทินกล่ิน ธบ.730441/2560 "2557/1

"  5754272073  นายสมเกียรติ89 2.34ศุภจัตตุรัส ธบ.730442/2560 "2557/1

"  5754272074  นางสาววัชรี90 2.68จันทรนวล ธบ.730443/2560 "2557/1

"  5754272075  นายจาตุรงค91 2.82บุญวิเศษ ธบ.730444/2560 "2557/1

"  5754272076  นางสาวสิริอร92 3.38แซล้ี ธบ.730445/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2557/1

"  5754272077  นางสาวอรุณรัตน93 2.94พุทธรักษา ธบ.730446/2560 "2557/1

"  5754272079  นายอนันต94 3.22คํามั่น ธบ.730447/2560 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277001  นางสาวกมลชนก95 2.79แสวงดี ธบ.730321/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277019  นางสาวสุภาพร96 3.08มีเมล ธบ.730322/2560 "2556/1

"  5654277030  นางสาวนิจวิภา97 2.77แกวมา ธบ.730323/2560 "2556/1

"  5654277038  นางสาววิไลวัลย98 2.95เจริญสุข ธบ.730324/2560 "2556/1

"  5654277042  นางสาวปราณี99 2.51ศิริราช ธบ.730325/2560 "2556/1

"  5654277061  นางสาวจิราพร100 2.82ศิริมี ธบ.730326/2560 "2556/1

"  5654277094  นางปรียานุช101 3.12เหลืองหิรัญ ธบ.730327/2560 "2556/1

"  5654277108  นางสาวก่ิงกาญจน102 2.48อุระวัตร ธบ.730328/2560 "2556/1

"  5654277113  นายสรรชาย103 3.12เงินวิเชียร ธบ.730329/2560 "2556/1

"  5654277114  นายอภิวัฒน104 2.41อินปาว ธบ.730330/2560 "2556/1

"  5654277115  นางสาวกชพรรณ105 2.68กรพิพัฒน ธบ.730331/2560 "2556/1

"  5654277116  นายสันติ106 3.19แปนเต้ีย ธบ.730332/2560 "2556/1

"  5654277117  นายสมัคร107 3.15แสงเดือน ธบ.730333/2560 "2556/1

"  5654277120  นางสายใจ108 3.18เงินงาม ธบ.730334/2560 "2556/1

"  5654277121  นายชัยวิชิต109 3.01วัชโรภาส ธบ.730335/2560 "2556/1

"  5654277122  นางสาวภูยุดา110 3.34พินงรัมย ธบ.730336/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654277124  นางสาวกัญณภัทร111 2.87คูวงษา ธบ.730337/2560 "2556/1

"  5654277126  นางสาวนันธิวา112 2.63จันตราพรมราช ธบ.730338/2560 "2556/1

"  5654277129  นางสาวเสาวรส113 2.61มาวิน ธบ.730339/2560 "2556/1

"  5654277130  นางสาวชาลินี114 2.68กล่ินจันทร ธบ.730340/2560 "2556/1

"  5654277132  นายไพพนา115 3.21ศรีประไหม ธบ.730341/2560 "2556/1

"  5654277133  นางสาวลลดา116 2.56ศรีลาแสง ธบ.730342/2560 "2556/1

"  5654277135  นายกิตติศักด์ิ117 3.10พลภักดี ธบ.730343/2560 "2556/1

"  5654277136  นางสาวจิราภรณ118 3.36รอดสมบูรณ ธบ.730344/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277137  นางสาวยุภารัตน119 2.61สุภาษา ธบ.730345/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277138  นายพลพจน120 3.10โพธิ์ศรี ธบ.730346/2560 "2556/1

"  5654277140  นางสาวแสงจันทร121 3.16พรมเสน ธบ.730347/2560 "2556/1

"  5654277141  นางสาวดวงนภา122 2.90ทอสาร ธบ.730348/2560 "2556/1

"  5654277142  นางสาวภคมน123 2.72รัตนวราหะ ธบ.730349/2560 "2556/1

"  5654277143  นายธีรวัฒน124 2.90ทอสาร ธบ.730350/2560 "2556/1

"  5654277144  นางสาวอารยา125 2.94เทพเรียน ธบ.730351/2560 "2556/1

"  5654277145  นางศรีสุดา126 2.65จินดารัตน ธบ.730352/2560 "2556/1

"  5654277146  นางสาววราพร127 3.64บุญงาม ธบ.730353/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654277147  นางสาวกนกอร128 3.21ขําบาง ธบ.730354/2560 "2556/1

"  5654277148  นางสาวกมลทิพย129 3.10ศิลปประกอบ ธบ.730355/2560 "2556/1

"  5654277149  นายโกศล130 3.23สุภาษร ธบ.730356/2560 "2556/1

"  5654277151  นางสาววัชราภรณ131 2.28หลาลุน ธบ.730357/2560 "2556/1

"  5654277152  นางสาวมัลลิกา132 3.09พรหมสมบัติ ธบ.730358/2560 "2556/1

"  5654277153  นางสาวสุพัทรา133 3.29เชิดฉาย ธบ.730359/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654277154  นางสาวจารุวรรณ134 2.50นาสมใจ ธบ.730360/2560 "2556/1

"  5654277157  นางสาวสุนันท135 2.54ปานเจริญ ธบ.730361/2560 "2556/1

"  5654277160  นางสาวรัชนี136 3.03ปานตา ธบ.730362/2560 "2556/1

"  5654277161  นายเอกพจน137 2.65สําราญใจ ธบ.730363/2560 "2556/1

"  5654277163  นางสาวพัชรา138 2.57หมั่นบํารุง ธบ.730364/2560 "2556/1

"  5654277164  นางสาววิไลย139 2.75ใสนวน ธบ.730365/2560 "2556/1

"  5654277166  นางสาวกาญจนา140 2.40ทองประไพ ธบ.730366/2560 "2556/1

"  5654277168  นางสาวยุภา141 3.14กระจางจิต ธบ.730367/2560 "2556/1

"  5654277173  นางสาวศศิวิมล142 3.02บุงทอง ธบ.730368/2560 "2556/1

01/08/60



- 7 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277174  นางสาวสมประสงค143 2.58จันทรสามเรือน ธบ.730369/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654277177  นางสาวศิรภัสสร144 2.59ไตรมูล ธบ.730370/2560 "2556/1

"  5654277178  นายอดิศักด์ิ145 2.45เนาวถึง ธบ.730371/2560 "2556/1

"  5654277179  นายอนุชา146 2.64ภัทรโชคชัย ธบ.730372/2560 "2556/1

"  5654277182  นางสาวจิราพร147 2.92สอนราช ธบ.730373/2560 "2556/1

"  5654277185  นางสาวสมฤทัย148 3.31ผองศรี ธบ.730374/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654277187  นายชีวพร149 2.81สุขใจวาว ธบ.730375/2560 "2556/1

"  5654277190  นายพงษภัทร150 2.55ครองเพชร ธบ.730376/2560 "2556/1

"  5654277198  นางณัฐริณีย151 2.46ศรีโฉมงาม ธบ.730377/2560 "2556/1

"  5654277204  นายวันชัย152 2.03เชียงฉิน ธบ.730378/2560 "2556/1

"  5654277210  วาที่รอยตรีกสิณ153 2.53โคษา ธบ.730379/2560 "2556/1

"  5654277221  นายทศพร154 2.79โสพิพร ธบ.730380/2560 "2556/1

"  5654277244  นางสาวศศิธร155 2.78สมมา ธบ.730381/2560 "2556/1

"  5654277247  นายวรวุฒิ156 2.20ไกรโนนทอง ธบ.730382/2560 "2556/1

"  5654277249  นางสาวปวีรรัชชา157 2.53ทิพยเนตร ธบ.730383/2560 "2556/1

"  5654277251  นายพีรพล158 2.68เท่ียงสมบุญ ธบ.730384/2560 "2556/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5434280238  นางสาวกุลวรี159 2.29เสียงทอง ธบ.730205/2560 "พิเศษ2554/1

"  5434280359  นายพัทธชัย160 2.80สนธิลาภ ธบ.730206/2560 "2554/1

"  5534280058  นางสาวภัณฑิรา161 2.84พูนสระนอย ธบ.730251/2560 "2555/1

"  5534280059  นางสาวสุหรรษา162 2.50ทศแกว ธบ.730252/2560 "2555/1

"  5534280060  นายวรพงษ163 2.74สุขารมย ธบ.730253/2560 "2555/1

"  5534280061  นายฟาริฏ164 2.56เส็นบัตร ธบ.730254/2560 "2555/1

"  5534280063  นางสาวกนกวรรณ165 2.72วารีรัตน ธบ.730255/2560 "2555/1

01/08/60



- 8 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280065  นางสาวประไพ166 3.17คําพิละ ธบ.730256/2560 "พิเศษ2555/1

"  5534280066  นางสาวเปรมปริญญ167 2.60บุรัตน ธบ.730257/2560 "2555/1

"  5534280071  พระวัชระ168 3.06นุมทอง ธบ.730258/2560 "2555/1

"  5534280072  นางสาวชาลินี169 2.34ยะนิล ธบ.730259/2560 "2555/1

"  5534280074  นางสาวนงคนุช170 3.00บุญเชิดชู ธบ.730260/2560 "2555/1

"  5534280076  นางสาวธนิกานต171 3.06พิธานชัยชนะ ธบ.730261/2560 "2555/1

"  5534280077  นายทานเทพ172 2.54มาลัยพงษ ธบ.730262/2560 "2555/1

"  5534280079  นายชาติธนู173 2.54ปะทะโน ธบ.730263/2560 "2555/1

"  5534280082  นางสาวณฐอร174 2.96รินทร ธบ.730264/2560 "2555/1

"  5534280101  นางสาวณภัสชญา175 2.38จริตโสภา ธบ.730265/2560 "2555/1

"  5534280102  นางสาวกรรณิกา176 2.51โฉมมณี ธบ.730266/2560 "2555/1

"  5534280104  นายคาวี177 2.68ดวงคําตา ธบ.730267/2560 "2555/1

"  5534280109  นางสาวไอยลดา178 2.43รัมภักดิ์ ธบ.730268/2560 "2555/1

"  5534280110  นางสาวรัตนาภรณ179 3.10สังขคํา ธบ.730269/2560 "2555/1

"  5534280117  นางสาวปรารถนา180 2.60แซหวอง ธบ.730270/2560 "2555/1

"  5534280122  นางสาวจิตติณัฎฐ181 2.84ชมภู ธบ.730271/2560 "2555/1

"  5534280226  นางสาวนํ้าออย182 3.02เณรนุช ธบ.730272/2560 "2555/1

"  5554280018  นายอรรณพ183 2.63สําเนียงเพราะ ธบ.730274/2560 "2555/1

"  5654280006  นางสาวธนาภรณ184 2.56อวนอินทร ธบ.730385/2560 "2556/1

"  5654280018  นางสาวจินดา185 3.27ฉิมเก้ือ ธบ.730386/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654280019  นางสาวสุมลทรา186 2.86มาทฤทธิ์ ธบ.730387/2560 "2556/1

"  5654280033  นางสาวมนัสวี187 2.83จูวรรณะ ธบ.730388/2560 "2556/1

"  5654280036  นางสาวสกุนตลา188 3.20สุทปา ธบ.730389/2560 "2556/1

"  5654280037  นางสาวเยาวพร189 3.66รัตตนุสสรณ ธบ.730390/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

01/08/60



- 9 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5654280062  นายอนุศักด์ิ190 3.18อบอุน ธบ.730391/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654280064  นางสาวศรินาถ191 2.59ปรีชมแสงวิภา ธบ.730392/2560 "2556/1

"  5654280066  นางสาวภิญรดา192 2.69มูลยาพอ ธบ.730393/2560 "2556/1

"  5654280068  นางสาววิภาดา193 2.38มิตรโกสุม ธบ.730394/2560 "2556/1

"  5654280073  นางสาวสมพร194 3.03ปานแผน ธบ.730395/2560 "2556/1

"  5654280074  นางสาวสรินยา195 3.00ไกรราช ธบ.730396/2560 "2556/1

"  5654280080  นางสาวลัลนรัศมิ์196 2.56มากเขียนไป ธบ.730397/2560 "2556/1

"  5654280081  นางสาวญาสุมินทร197 2.59สุริยโชติกาญจน ธบ.730398/2560 "2556/1

"  5654280089  นางสาวโยฮารา198 2.61วงคประเสริฐ ธบ.730399/2560 "2556/1

"  5654280091  นางสาวอมรรัตน199 2.83ภูระหงษ ธบ.730400/2560 "2556/1

"  5654280092  นางสาวสุพิชญา200 3.16อยูยืน ธบ.730401/2560 "2556/1

"  5654280093  นางสาวกําไล201 2.96สุขประเสริฐ ธบ.730402/2560 "2556/1

"  5654280100  นางสาวมาลินี202 2.72ทิพสม ธบ.730403/2560 "2556/1

"  5654280117  นางสาววรารัตน203 2.96บุตรมูล ธบ.730404/2560 "2556/1

"  5654280124  นางสาวกาญจนา204 2.58หวาเกตุ ธบ.730405/2560 "2556/1

"  5654280128  นางสาวปวีณา205 2.91ประวันนา ธบ.730406/2560 "2556/1

"  5654280146  นางสาวสุรีรัตน206 2.75ฉวีรัมย ธบ.730407/2560 "2556/1

"  5654280160  นางสาวนิตยา207 3.11ชาติเช้ือ ธบ.730408/2560 "2556/1

"  5654280171  นางสาวอรพรรณ208 3.00โฮงคําแกว ธบ.730409/2560 "2556/1

"  5654280176  นางสาวสุภาพร209 2.87คงย่ิงหาร ธบ.730410/2560 "2556/1

"  5654280177  นางสาววิษรา210 2.93ธิสาเวช ธบ.730411/2560 "2556/1

"  5654280179  นางมนัสสินี211 3.87แสงลือ ธบ.730412/2560 ไมไดเกียรตินิยม 
เพราะมียกเวนบาง

"2556/1

"  5654280180  นางสาววริศรา212 2.19ฟกเงิน ธบ.730413/2560 "2556/1

"  5654280182  นางสาวประภาภรณ213 2.79ทับสมบัติ ธบ.730414/2560 "2556/1

01/08/60



- 10 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5654280183  นางสาวอาริษา214 2.77เบามะเริง ธบ.730415/2560 "พิเศษ2556/1

"  5654280195  นางสาวธัญญารัตน215 2.95ศรีบุณยธนาเลิศ ธบ.730416/2560 "2556/1

"  5654280207  นายธนาวิน216 3.00การดี ธบ.730417/2560 "2556/1

"  5654280226  นางสาวเอมอร217 2.70ศรีแยม ธบ.730418/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5555273123  นางสาวรัชนี1 2.87นิยมราษฎร ธบ.830189/2560 "พิเศษ2555/1

"  5555273134  นางสาวแสงระวี2 2.82เนตรชวงโชติ ธบ.830190/2560 "2555/1

"  5655273002  นางสาววาสนา3 2.82ใจกลา ธบ.830195/2560 "2556/1

"  5655273034  นางสาวโศภิษฐา4 2.91เถ่ือนทับ ธบ.830196/2560 "2556/1

"  5655273041  นางสาวณัฐภัสสร5 2.02เภาทรา ธบ.830197/2560 "2556/1

"  5655273072  นางสาวหทัยชนก6 2.81ฟาสีขาว ธบ.830198/2560 "2556/1

"  5655273081  นางสาวพรนิภา7 2.02วีระวุธ ธบ.830199/2560 "2556/1

"  5655273121  นางสาวณิชาภัทร8 2.89ยอดจักร ธบ.830200/2560 "2556/1

"  5655273128  นางกร9 2.26แกวนาโพธิ์ ธบ.830201/2560 "2556/1

"  5655273152  นางสาวสกาว10 3.11สิริปญจพร ธบ.830202/2560 "2556/1

"  5655273163  นางสาวขวัญเรือน11 2.87โพพิมล ธบ.830203/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5236530118  นางสาวเพ็ญศิริ1 2.99ดวนใหญ ธบ.430071/2560 "พิเศษ2552/2

"  5436530051  นางสาววนิดา2 2.75จินดาพงษ ธบ.430072/2560 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560
วันท่ีสภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มิถุนายน 2560

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653482086  นายวีระยุทธ1 2.44พลแสน ธบ.1230198/2560 "พิเศษ2556/1

"  5653482089  นายธีรพงษ2 2.31วงศเหิม ธบ.1230199/2560 "2556/1

"  5653482110  นายเมธี3 2.50เริงศาสตร ธบ.1230200/2560 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/08/60


