
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
"  5242250007  นายปรมินทร1 2.10ลือเกียงคําหลา ธบ.330132/2559 "ปกติ2552/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5342290579  นางสาวอัญธิภา2 2.30หนองนา ธบ.330133/2559 "ปกติ2553/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5243430022  นางสาวณมนตพัชร1 2.37สุวรรณเขตนิคม ธบ.230237/2559 "ปกติ2552/1

"  5443430006  นางสาวไพลิน2 2.50ตามแตรัมย ธบ.230242/2559 "2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5343470506  นายอภิวัฒน3 2.66เพียรภายลุน ธบ.230239/2559 "ปกติ2553/1

"  5343470547  นางสาวสุกัญญา4 2.31แผนคู ธบ.230240/2559 "2553/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5543500002  นางสาวแอมมิกา5 2.33ตุนอินทร ธบ.230243/2559 "ปกติ2555/1

"  5543500004  นางสาวรัชฎาภรณ6 2.76บัวชัยสงค ธบ.230244/2559 "2555/1

"  5543500008  นางสาวละอองดาว7 2.51ลานทอง ธบ.230245/2559 "2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5343711012  นายพิพัฒนพล8 2.52เตรียมโพธิ์ ธบ.230241/2559 "ปกติ2553/1

"  5543711019  นายนรเศรษฐ9 2.68แซเฮง ธบ.230246/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5644272004  นายอภิเดช1 2.47แดงระยับ ธบ.730867/2559 "ปกติ2556/1

"  5764272012  นางสาวกนกรัช2 2.12อินทรศร ธบ.730887/2559 "2557/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5644276002  นายนพดล3 2.57สุทธาพิทักษสกุล ธบ.730868/2559 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280036  นางสาวธัญวรัตน4 2.55สิริโรจนปญญา ธบ.730869/2559 "ปกติ2556/1

"  5644280105  นางสาววิภาพร5 3.13ศรีสําเภา ธบ.730870/2559 "2556/1

"  5644280109  นางสาวรัชนีกร6 3.00แกวดวงตา ธบ.730871/2559 "2556/1

"  5644280112  นายวีรินทร7 2.61นวจิตรตรง ธบ.730872/2559 "2556/1

"  5644280115  นางสาวกมลทิพย8 2.62กันจินดา ธบ.730873/2559 "2556/1

"  5644280116  นางสาวจิรภา9 2.57กุมเพชร ธบ.730874/2559 "2556/1

"  5644280117  นางสาวเปมิกา10 3.21ภิรมยเอม ธบ.730875/2559 "2556/1

"  5644280126  นางสาวหทัยชนก11 2.42วงษเขียด ธบ.730876/2559 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283011  นายวศิน12 2.37แซเห ธบ.730877/2559 "ปกติ2556/1

"  5644283018  นางสาวอุมาพร13 2.87พลชัย ธบ.730878/2559 "2556/1

"  5644283030  นายอําพุ14 2.40ประจักษจิตร ธบ.730879/2559 "2556/1

"  5644283036  นางสาวสุชีรา15 3.07แพงมี ธบ.730880/2559 "2556/1

"  5644283051  นางสาวพิมพร16 2.53เอียดสุด ธบ.730881/2559 "2556/1

"  5644283085  นางสาวกัญธิญา17 3.05แมนบุตร ธบ.730882/2559 "2556/1

30/01/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5645273019  นางสาวมินตรา1 3.60นุชนาช ธบ.830181/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปริญญาตรี

มีเกรด D
"ปกติ2556/1

"  5645273020  นางสาวเบญจรัตน2 3.13คงสุวรรณ ธบ.830182/2559 "2556/1

"  5645273024  นางสาวเกศนภา3 2.46สัจสุวรรณ ธบ.830183/2559 "2556/1

"  5645273058  นางสาวจุฑามาศ  4 2.84เย็นแยม ธบ.830184/2559 "2556/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5545278009  นางสาวยลดา5 2.31ลําทอง ธบ.830180/2559 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5446530009  นางสาวเจนจิรา1 2.36ตาลนอย ธบ.430094/2559 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5248301019  นางสาวสุทธิมน1 2.97แซเซียว ธบ.930028/2559 "ปกติ2552/1

"  5248301023  นางสาวกฤษณวรรณ2 2.97สุภัคศิระกล ธบ.930029/2559 "2552/1

"  5248301027  นางสาวลลิตา3 2.88ชูรัตน ธบ.930030/2559 "2552/1

"  5548301028  นายพิวัสส4 2.67ประจงกิจ ธบ.930031/2559 "2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291002  นายณัชญารัตน1 2.51รักษาผล ธบ.1130001/2559 "ปกติ2556/1

"  5642291004  นางสาวภิรมยรักษ2 3.25กล่ินอยู ธบ.1130002/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปริญญาตรี
มีเกรด D

"2556/1

"  5642291006  นายพงศประภาส3 2.89แสงทองคําสุก ธบ.1130003/2559 "2556/1

"  5642291008  นางสาวอารีญา4 3.29เช้ือวงค ธบ.1130004/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปริญญาตรี
มีเกรด D

"2556/1

"  5642291009  นางสาวธารีรัตน5 2.98โพธิตระกูล ธบ.1130005/2559 "2556/1

"  5642291011  นางสาววลัยภรณ6 2.76มะปูเลาะ ธบ.1130006/2559 "2556/1

"  5642291016  นางสาวปุณณภา7 2.96เกตุแกว ธบ.1130007/2559 "2556/1

"  5642291026  นายชัยธวัช8 2.79รักสุภาพ ธบ.1130008/2559 "2556/1

"  5642291028  นางสาวทิพยชนก9 2.88สุมมาตย ธบ.1130009/2559 "2556/1

"  5642291029  นางสาวศิริมา10 3.13ผดุงโฉม ธบ.1130010/2559 "2556/1

"  5642291031  นายประเสริฐ11 2.16เสารักษา ธบ.1130011/2559 "2556/1

"  5642291033  นายประพล12 3.09สากลวารี ธบ.1130012/2559 "2556/1

"  5642291034  นายธนพล13 2.52ทองคํา ธบ.1130013/2559 "2556/1

"  5642291046  นางสาวพรไพลิน14 2.69งามขํา ธบ.1130014/2559 "2556/1

"  5642291047  นางสาวปวีญา15 2.55อรามฉิม ธบ.1130015/2559 "2556/1

"  5642291048  นางสาวสุทธภา16 2.88ทิพวัธน ธบ.1130016/2559 "2556/1

"  5642291049  นายชลชญา17 2.66บุญเย็น ธบ.1130017/2559 "2556/1

"  5642291053  นางสาวธนวรรณ18 2.34คชนิล ธบ.1130018/2559 "2556/1

"  5642291054  นายสุทธิชัย19 2.69ชองงูเหลือม ธบ.1130019/2559 "2556/1

"  5642291055  นางสาวณัฎฐา20 2.43ทวมวงศา ธบ.1130020/2559 "2556/1

"  5642291073  นายฉัตรชัย21 2.70ธรรมสโร ธบ.1130021/2559 "2556/1

30/01/60



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

"  5642291075  นายจักรินทร22 2.60เปล่ียนสี ธบ.1130022/2559 "ปกติ2556/1

"  5642291076  นายวรฉัตร23 2.76แจงสวาง ธบ.1130023/2559 "2556/1

"  5642291077  นางสาวชมภูนุฑ24 3.05เสตะกสิกร ธบ.1130024/2559 "2556/1

"  5642291078  นางสาวณัฎฐา25 2.22อังสุมาลี ธบ.1130025/2559 "2556/1

"  5642291090  นายชัยวัฒน26 2.81ควรประกอบกิจ ธบ.1130026/2559 "2556/1

"  5642291091  นายณรงคชัย27 2.59มากมี ธบ.1130027/2559 "2556/1

"  5642291093  นางสาวดวงหทัย28 3.15ไชยศรี ธบ.1130028/2559 "2556/1

"  5642291102  นางสาวนิภาภรณ29 2.82ชูพากเพียร ธบ.1130029/2559 "2556/1

"  5642291116  นางสาวธิติมา30 3.00รอดเรืองศักด์ิ ธบ.1130030/2559 "2556/1

"  5642291126  นายชญานนท31 2.89พุมเหล็ก ธบ.1130031/2559 "2556/1

"  5642291127  นายนัทธพงศ32 2.14รัฐประสาท ธบ.1130032/2559 "2556/1

"  5642291128  นายธนกาษ33 2.50ปยะลักษณางกูร ธบ.1130033/2559 "2556/1

"  5642291133  นางสาวบัณฑิตา34 2.58ใบหนองฮี ธบ.1130034/2559 "2556/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5642294006  นางสาวชญาณี35 2.68ศรีปานเงิน ธบ.1130035/2559 "ปกติ2556/1

"  5642294007  นางสาวธตรฐ36 2.40แสงคํา ธบ.1130036/2559 "2556/1

"  5642294009  นางสาวเจนจิรา37 2.59ใบแบน ธบ.1130037/2559 "2556/1

"  5642294015  นายจิรนัท38 2.37ภัทรวศิน ธบ.1130038/2559 "2556/1

"  5642294016  นางสาวเบญจมาศ39 2.44ปานคํา ธบ.1130039/2559 "2556/1

"  5642294025  นางสาววรัทธิ์นันท40 3.19เจริญราศรี ธบ.1130040/2559 "2556/1

"  5642294026  นางสาววรัมพร41 2.68ไพโรจนนิรันดร ธบ.1130041/2559 "2556/1

"  5642294028  นางสาวธัญญาลักษณ42 2.28บุญประจวบ ธบ.1130042/2559 "2556/1

30/01/60



- 3 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

"  5642294031  นางสาวสุธิชา43 2.66เจนนุวัตร ธบ.1130043/2559 "ปกติ2556/1

"  5642294033  นายฐานิสร44 2.74ท้ังสวางวงษ ธบ.1130044/2559 "2556/1

"  5642294044  นายตรัส45 2.40ศรีนอก ธบ.1130045/2559 "2556/1

"  5642294045  นางสาวโบว46 2.93แสงออน ธบ.1130046/2559 "2556/1

"  5642294055  นายนนทพงศ47 3.04ทีวะเวช ธบ.1130047/2559 "2556/1

"  5642294065  นางสาวธารารัตน48 2.45บุตรเพียร ธบ.1130048/2559 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (ศศ.บ.)
"  5432290021  นางสาวทิพยสุดา1 2.49ย้ิมงาม ธบ.330134/2559 "พิเศษ2554/1

"  5432290027  นางสาวบุญศิริลักษณ2 2.83ศรีบุตร ธบ.330135/2559 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470101  นางสาวชาลิสา1 2.94อยูประพันธ ธบ.230236/2559 "พิเศษ2552/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5333482023  นายสุทธิศักดิ์2 2.52กล่ินหอมรื่น ธบ.230238/2559 "พิเศษ2553/1

"  5653482175  นายกิตติพงษ3 2.80ทับทิมเขียว ธบ.230247/2559 "2556/1

"  5653482176  นายวัชรพล4 2.76สอนประเทศ ธบ.230248/2559 "2556/1

"  5653482177  นายเกรียงไกร5 3.24มารักษ ธบ.230249/2559 "2556/1

"  5653482178  นายรัตนศักด์ิ6 3.10มาพงศ ธบ.230250/2559 "2556/1

"  5653482180  นายธนรัฐ7 2.80เสือสุวรรณ ธบ.230251/2559 "2556/1

"  5653482181  นายปยะ8 3.22พรมคํา ธบ.230252/2559 "2556/1

"  5653482182  นายสุวิทย9 3.22ราชวงค ธบ.230253/2559 "2556/1

"  5653482183  นายสําราญ10 2.86เข็มทอง ธบ.230254/2559 "2556/1

"  5653482184  นายณัฐพงศ11 2.87มากประดิษฐ ธบ.230255/2559 "2556/1

"  5653482185  นายปติพงษ12 2.65แสนเหล่ียว ธบ.230256/2559 "2556/1

"  5653482187  นายคารมณ13 3.16ทองกลม ธบ.230257/2559 "2556/1

"  5653482191  นายนพดล14 2.82พรมประดิษฐ ธบ.230258/2559 "2556/1

"  5653482192  นายทวีวัฒน15 3.08บวรทัตพิสุทธิ์ ธบ.230259/2559 "2556/1

"  5653482193  นายวัชรพล16 3.25ศรีจาด ธบ.230260/2559 ไมไดเกียรตินิยม ปริญญาตรี
มีเกรด D

"2556/1

"  5653482195  นายสราวุธ17 2.44คําแสน ธบ.230261/2559 "2556/1

30/01/60
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2560
วันที่สภาวิชาการ อนุมัติผลการศึกษา และนําเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 ธันวาคม 2559

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  4934271317  นางสาวอโนชา1 2.56ทัศนกุล ธบ.730857/2559 "พิเศษ2549/1

"  5434271012  นางสาวมณีมณฑ2 2.08พุมภักดี ธบ.730858/2559 "2554/1

"  5434271046  นางสาวลลิตา3 2.29โคตพรมศรี ธบ.730859/2559 "2554/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5434272034  นายศราวุธ4 2.55หมื่นภักดี ธบ.730860/2559 "พิเศษ2554/1

"  5654272094  นางสาวศิริพร5 3.00จันทรพงษ ธบ.730883/2559 "2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277261  นายพิทักษ6 2.90อําพันเทศ ธบ.730884/2559 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5434280034  นางสาวมธุรส7 3.05อัจนา ธบ.730861/2559 "พิเศษ2554/1

"  5434280125  นางสาวศิริลักษณ8 2.47เดชดี ธบ.730862/2559 "2554/1

"  5434280140  นางสาวรุงอรุณ9 2.18ประคองศรี ธบ.730863/2559 "2554/1

"  5434280161  นายกัมปนาท10 2.86รอดพูล ธบ.730864/2559 "2554/1

"  5434280179  นายนาวี11 2.81กุหลาบ ธบ.730865/2559 "2554/1

"  5554280205  นายอดิศัย12 3.09กล่ินจันทร ธบ.730866/2559 "2555/1

"  5654280029  นางสาวชุติญา13 2.92ธนวุฒิโชติ ธบ.730885/2559 "2556/1

"  5654280060  นางสาวปทิตตา14 3.07ศิริเอก ธบ.730886/2559 "2556/1

30/01/60



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

30/01/60


