
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5441010126  นางสาวโฉมเพ็ญ1 3.19ไชยสุวรรณ ธบ.130001/2563 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5441030054  นายนพดล2 2.14โอทอง ธบ.130002/2563 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5741010007  นางสาวณัฐนิชา3 2.76ศรีเดช ธบ.130003/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020055  นายณภัทร4 2.48รักษาชนม ธบ.130004/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5741060062  นางสาวน้ําทิพย5 3.53ยังสันเทียะ ธบ.130005/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"ปกติ2557/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522019  นางสาวรัชวรรณ6 2.63เลอกิจกุล ธบ.130006/2563 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210061  นางสาวสุวิมล1 3.70โถทอง ธบ.330027/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320101  นางสาวทัชชา2 3.65แจมโกมัย ธบ.330045/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210020  นางสาวอินทุอร1 3.45หัวใจแกว ธบ.330016/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210032  นายเอกสิทธ์ิ2 3.28พลัววิชัย ธบ.330019/2563 "2559/1

"  5942210056  นางสาววรณัน3 3.46รัตนวัน ธบ.330024/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261028  นางสาวชัญญานุช1 2.15ชูตลาด ธบ.330002/2563 "ปกติ2558/1

"  5842261031  นางสาวสินีนาฐ2 2.67ศรีโคตร ธบ.330003/2563 "2558/1

"  5842261032  นางสาวเอมอัชนา3 2.20พุมไทรทอง ธบ.330004/2563 "2558/1

"  5842261077  นายวีรยุทธ4 2.25ผลิผลเกิด ธบ.330005/2563 "2558/1

"  5842261097  นางสาวกัลยสุดา5 2.55สอนภูงา ธบ.330006/2563 "2558/1

"  5842261114  นางสาวสิริเปรมกมล6 2.08สราญรมย ธบ.330007/2563 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5842263010  นางสาวพัชราภรณ7 2.24ตาทอง ธบ.330008/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5842251024  นายพันธกาญจน8 2.47ผลพล ธบ.330001/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210003  นางสาวศิรินทร9 3.10พรมวัฒน ธบ.330009/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210006  นายสุนธวัฒน10 2.55นรดี ธบ.330010/2563 "2559/1

"  5942210007  นางสาวอรทัย11 2.47ชัยณรงค ธบ.330011/2563 "2559/1

"  5942210008  นางสาววีรยา12 2.79นามแกว ธบ.330012/2563 "2559/1

"  5942210010  นายสรวิชญ13 3.32จิตติศักดิ์ ธบ.330013/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210016  นางสาวศุภนิดา14 2.58ชะนะภักดิ์ ธบ.330014/2563 "2559/1

"  5942210017  นางสาวศิริวรรณ15 3.13จันทรเมฆา ธบ.330015/2563 "2559/1

"  5942210022  นางสาวพรประภา16 2.97เพชรรณ ธบ.330017/2563 "2559/1

"  5942210031  นางสาวธณัฏฐภร17 2.79ทองสุข ธบ.330018/2563 "2559/1

"  5942210035  นางสาวจิราภรณ18 3.16คลังกลาง ธบ.330020/2563 "2559/1

"  5942210039  นางสาวปทิตตา19 2.65จําปาพันธ ธบ.330021/2563 "2559/1

"  5942210048  นายธีรโชติ20 2.58เหลาทอง ธบ.330022/2563 "2559/1

"  5942210055  นางสาวกัลยา21 2.33ผลพูน ธบ.330023/2563 "2559/1

09/03/63



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210057  นางสาวนันทพร22 2.85ขาวสุข ธบ.330025/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210060  นายณัฐวุฒิ23 2.73ทับทิมทอง ธบ.330026/2563 "2559/1

"  5942210062  นางสาวนิศารัตน24 2.48สงโสด ธบ.330028/2563 "2559/1

"  5942210063  นางสาวลลิตา25 2.75งามดี ธบ.330029/2563 "2559/1

"  5942210064  นางสาวปยานุช26 3.54พูลแกว ธบ.330030/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210066  นางสาวรุงอรุณ27 3.16คํากลอง ธบ.330031/2563 "2559/1

"  5942210072  นางสาวปาริสา28 2.85บานช่ืน ธบ.330032/2563 "2559/1

"  5942210078  นางสาวกรรณิการ29 2.94หิริรัตนวิโรจน ธบ.330033/2563 "2559/1

"  5942210084  นางสาวนริศา30 3.53พันธทอง ธบ.330034/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210088  นางสาวกัญญารัตน31 2.61พานิช ธบ.330035/2563 "2559/1

"  5942210093  นายพรรณภัทร32 3.60ผลมา ธบ.330036/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210104  นางสาววรรณรวี33 2.94เผือกผาสุข ธบ.330037/2563 "2559/1

"  5942210108  นางสาวพิชญสินี34 2.69สิทธิเมธารักษ ธบ.330038/2563 "2559/1

"  5942210113  นายศุภพล35 2.59เกิดแสง ธบ.330039/2563 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320008  นางสาวสุดารัตน36 2.38สาและ ธบ.330040/2563 "ปกติ2559/1

"  5942320024  นางสาวสิริลักษณ37 2.49มานะจิตต ธบ.330041/2563 "2559/1

"  5942320044  นางสาวพรธิดา38 3.10ดวงพายัพ ธบ.330042/2563 "2559/1

"  5942320051  นายพิพัฒนพล39 3.79โคววิลัยแสง ธบ.330043/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5942320092  นางสาวรัตติกาล40 2.72จวบบุญ ธบ.330044/2563 "2559/1

09/03/63



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5843710012  นางสาวพัชรพร1 2.60เพ็ชรมณี ธบ.230018/2563 "ปกติ2558/1

"  5843710016  นางสาวตติยา2 2.98โชติรักษ ธบ.230019/2563 "2558/1

"  5843710018  นางสาวศุภิสรา3 2.48ชิตภักดิ์ ธบ.230020/2563 "2558/1

"  5843710023  นางสาวศิรินยา4 3.46ไผโสภา ธบ.230021/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5843710028  นางสาวธนภรณ5 2.95ศิริภัทรโสภณ ธบ.230022/2563 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430036  นางสาวกนกวรรณ6 2.64วงคเขียว ธบ.230006/2563 "ปกติ2558/1

"  5843430045  นายทรงธรรม7 2.50ไวยนาคร ธบ.230007/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5843470023  นางสาวศุภรัตน8 2.45โสมณวัฒน ธบ.230008/2563 "ปกติ2558/1

"  5843470040  นายฉัตรมงคล9 2.99พรมมาวัน ธบ.230009/2563 "2558/1

"  5843470047  นายพิพัฒน10 2.66ชูเกตุ ธบ.230010/2563 "2558/1

"  5843470054  นางสาววรรณศิริ11 2.88วิวัฒนศิริสกุล ธบ.230011/2563 "2558/1

"  5843470068  นายวศิน12 2.44สอดสี ธบ.230012/2563 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482012  นายภาษภูม13 2.05ภาคยจิรกุล ธบ.230013/2563 "ปกติ2558/1

"  5843482029  นายพิเศษ14 2.27แสงสกุล ธบ.230014/2563 "2558/1

"  5843482030  นายสุวัชชัย15 2.33ทัศนศร ธบ.230015/2563 "2558/1

"  5843482033  นายธนพล16 2.95ทุมรินทร ธบ.230016/2563 "2558/1

"  5843482055  นายพงศกร17 2.25แสนกลา ธบ.230017/2563 "2558/1

09/03/63



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271025  นางสาวกรรณิการ1 3.61โปะวัฒนา ธบ.730049/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283181  นางสาวธนัตดา2 3.78กระตายทอง ธบ.730143/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271019  นางสาวสุธิดา1 3.31ตั้งมั่นคง ธบ.730047/2563 "ปกติ2559/1

"  5944271047  นางสาววริยา2 3.25รุงเรืองสกุลสุข ธบ.730059/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283179  นางสาววราภรณ3 3.32จันละคร ธบ.730141/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283192  นางสาวศิริวรรณ4 3.54บุญลํ้าเลิศ ธบ.730147/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5844277015  นายปฏิพัฒน1 3.64ไพรีรัช ธบ.730030/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"ปกติ2558/1

"  5844277079  นางสาวพัชมณฑ2 3.36วงศจิตรมานะ ธบ.730031/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาที่กําหนด"2558/1

"  5844277088  นายภิเชษฐ3 2.26สมบัติวงค ธบ.730032/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271065  นางสาวพัชรินทร4 2.66อวนสิน ธบ.730028/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5844276014  นางสาวนมัสสิกา5 2.05จันสวาง ธบ.730029/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5744280118  นางสาวซิน6 2.09เฉิน ธบ.730025/2563 "ปกติ2557/1

"  5744280159  นางสาวหิรัญเกตุ7 2.18ถึกพานิช ธบ.730026/2563 "2557/1

"  5844280047  นางสาวศิริลักษณ8 2.05แกวกูล ธบ.730033/2563 "2558/1

"  5844280068  นางสาวพิชชานันท9 2.46จันทรเขียว ธบ.730034/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5844283036  นายปรัชญา10 2.02นาคหม่ืนไวย ธบ.730035/2563 "ปกติ2558/1

"  5844283222  นางสาวอรปรียา11 2.48ดวงสงค ธบ.730036/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271001  นางสาวสุริสา12 2.93คําพา ธบ.730041/2563 "ปกติ2559/1

"  5944271002  นางสาวกาญจนวดี13 2.95รูปงาม ธบ.730042/2563 "2559/1

"  5944271003  นางสาวธันยภรณ14 2.59เงินพูล ธบ.730043/2563 "2559/1

"  5944271005  นางสาวณัฏฐชุดา15 2.83โพธ์ิเอี่ยม ธบ.730044/2563 "2559/1

"  5944271008  นายวรเมธ16 2.79อ่ิมสําราญ ธบ.730045/2563 "2559/1

"  5944271016  นางสาวนภาวรรณ17 3.30แสงสวาง ธบ.730046/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944271024  นายอนันทวุฒิ18 2.39ภักดี ธบ.730048/2563 "2559/1

"  5944271026  นายกิตติพงษ19 2.11ปรักมาศ ธบ.730050/2563 "2559/1

09/03/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271028  นางสาวกาญจนา20 3.03แวหะมะ ธบ.730051/2563 "ปกติ2559/1

"  5944271030  นายสราวุฒิ21 2.77แซโคว ธบ.730052/2563 "2559/1

"  5944271039  นายศักดา22 2.37รักษาเช้ือ ธบ.730053/2563 "2559/1

"  5944271041  นายพุฒิพงศ23 3.02รวน ธบ.730054/2563 "2559/1

"  5944271042  นางสาวปยมาศ24 2.78พรมสวัสดิ์ ธบ.730055/2563 "2559/1

"  5944271044  นางสาวชนัญญา25 2.94ทองรัตนแกว ธบ.730056/2563 "2559/1

"  5944271045  นางสาวพรรวินท26 3.02ชอนใจ ธบ.730057/2563 "2559/1

"  5944271046  นางสาวพัทธธีรา27 2.98แสงเทศ ธบ.730058/2563 "2559/1

"  5944271048  นายกรกต28 3.30บุษรากรณ ธบ.730060/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944271060  นางสาวมีนา29 3.25อันชํานาญ ธบ.730061/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272002  นางสาวณิชรัตน30 2.96ธนูทอง ธบ.730062/2563 "ปกติ2559/1

"  5944272003  นางสาวชลธิชา31 2.53ทองยอม ธบ.730063/2563 "2559/1

"  5944272004  นายมัรวัน32 2.88อะหลาม ธบ.730064/2563 "2559/1

"  5944272008  นางสาวพรพนา33 2.69โพธ์ิสุข ธบ.730065/2563 "2559/1

"  5944272013  นายทิวากร34 2.48ทองเล็ก ธบ.730066/2563 "2559/1

"  5944272016  นางสาวอภัสรา35 3.55คํามุงคุณ ธบ.730067/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944272022  นางสาวสุภาวิดา36 2.78แกวกาหลง ธบ.730068/2563 "2559/1

"  5944272032  นางสาวน้ําฝน37 2.70สินภาษา ธบ.730069/2563 "2559/1

"  5944272037  นางสาวณัชชา38 3.45รัตนวลีวงศ ธบ.730070/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2559/1

"  5944272038  นางสาวฮุสนา39 2.31ดลขุนทรัพย ธบ.730071/2563 "2559/1

"  5944272041  นางสาวสุภศินีย40 3.20รอดประเสริฐ ธบ.730072/2563 "2559/1

"  5944272042  นายสถิตพงศ41 2.45รุงโรจนเจริญ ธบ.730073/2563 "2559/1

09/03/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272043  นายเอมทิรา42 3.52เสาทอง ธบ.730074/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5944272045  นางสาววรรณวรี43 2.40ปติประภาคุณ ธบ.730075/2563 "2559/1

"  5944272056  นายกิตตินันท44 2.89ลดาธนะกิจ ธบ.730076/2563 "2559/1

"  5944272058  นายชวัลวิทย45 2.46วงศตรีรัตนชัย ธบ.730077/2563 "2559/1

"  5944272073  นางสาวดาชิตา46 2.70เกษธนัง ธบ.730078/2563 "2559/1

"  5944272077  นางสาวชนิตา47 2.25วงคปล่ัง ธบ.730079/2563 "2559/1

"  5944272078  นางสาวธันยพร48 2.46ฤกษสม ธบ.730080/2563 "2559/1

"  5944272080  นายมนุเชษฐ49 2.53เท่ียงดีฤทธิ์ ธบ.730081/2563 "2559/1

"  5944272084  นางสาวนุชนาถ50 2.72งามเสงี่ยม ธบ.730082/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5944276003  นางสาววริษา51 2.94ชนะกุล ธบ.730083/2563 "ปกติ2559/1

"  5944276009  นางสาววรัญญา52 2.64สอนเสริม ธบ.730084/2563 "2559/1

"  5944276011  นางสาวญาณิศา53 2.50เจาล่ี ธบ.730085/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280003  นางสาวฐิตินันท54 3.02เอกตาแสง ธบ.730086/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280008  นายอรรถวุฒิ55 2.38ศรีมณี ธบ.730087/2563 "2559/1

"  5944280012  นางสาวดวงสมร56 3.06สีน้ําออม ธบ.730088/2563 "2559/1

"  5944280013  นางสาวกชกร57 2.95ศรีกูกา ธบ.730089/2563 "2559/1

"  5944280017  นางสาวมาริสา58 2.22สะเภา ธบ.730090/2563 "2559/1

"  5944280019  นางสาวญาณี59 2.48ล้ิมสุวรรณ ธบ.730091/2563 "2559/1

"  5944280020  นางสาวภัทจิรา60 2.90มีกลุม ธบ.730092/2563 "2559/1

"  5944280021  นางสาวจริยา61 2.44สายคําวงษ ธบ.730093/2563 "2559/1

"  5944280053  นางสาวเกวริน62 2.67อาวะชัย ธบ.730094/2563 "2559/1
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- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280055  นางสาวกวินทิพย63 2.73อาจเอี่ยม ธบ.730095/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280058  นางสาวทัตพิชา64 2.67พลอยสวาง ธบ.730096/2563 "2559/1

"  5944280060  นางสาวธาริณี65 2.97อาจสารี ธบ.730097/2563 "2559/1

"  5944280061  นางสาวพรประภา66 2.68ไชยประสาน ธบ.730098/2563 "2559/1

"  5944280069  นางสาวจริยา67 2.61ตุลยประวัติ ธบ.730099/2563 "2559/1

"  5944280074  นายตรีกวินท68 2.78โตมวง ธบ.730100/2563 "2559/1

"  5944280081  นางสาวมุกดา69 2.50ศรีสงคราม ธบ.730101/2563 "2559/1

"  5944280082  นายภราดร70 2.36นันทตระกูล ธบ.730102/2563 "2559/1

"  5944280083  นายภราดร71 2.38ศรีไสย ธบ.730103/2563 "2559/1

"  5944280084  นางสาวพัชรินทร72 2.87นึกชนะ ธบ.730104/2563 "2559/1

"  5944280086  นางสาวมิตรา73 2.79สรอยจิต ธบ.730105/2563 "2559/1

"  5944280087  นางสาวสุติชา74 2.96ปกษีเลิศ ธบ.730106/2563 "2559/1

"  5944280097  นางสาวสุพัตรา75 2.92จันทนัน ธบ.730107/2563 "2559/1

"  5944280101  นางสาวชญณัชนภา76 2.28แคลวคลาด ธบ.730108/2563 "2559/1

"  5944280106  นางสาวทิสนันท77 3.00รัตนะเจริญลาภ ธบ.730109/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283003  นางสาววราพร78 2.80จันทพาล ธบ.730110/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283004  นางสาวรัชนีกร79 2.81ศรีถาวร ธบ.730111/2563 "2559/1

"  5944283008  นางสาวภัทรวดี80 3.03พูลมหัจจะ ธบ.730112/2563 "2559/1

"  5944283011  นางสาววิราณี81 2.78ชูชาติ ธบ.730113/2563 "2559/1

"  5944283013  นายวุฒิชัย82 2.52สวนสวาง ธบ.730114/2563 "2559/1

"  5944283021  นางสาววารี83 2.56กุมภะวา ธบ.730115/2563 "2559/1

"  5944283024  นายอาณาจักร84 2.13วงศภักดี ธบ.730116/2563 "2559/1

09/03/63
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283040  นางสาววราภรณ85 3.21มุธะรพัฒน ธบ.730117/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283045  นายภานุวิชญ86 2.36บุญศักดิ์ ธบ.730118/2563 "2559/1

"  5944283048  นางสาววรยา87 2.76สรอยมี ธบ.730119/2563 "2559/1

"  5944283049  นายธเนศ88 2.46แกวมณี ธบ.730120/2563 "2559/1

"  5944283052  นางสาวเนตรนภา89 2.25ผองขํา ธบ.730121/2563 "2559/1

"  5944283064  นายรัตนพงษ90 2.95กาฬภักดี ธบ.730122/2563 "2559/1

"  5944283067  นางสาวอภิญญา91 2.42ทองปาน ธบ.730123/2563 "2559/1

"  5944283068  นางสาวณัฐกราน92 2.55กายเพชร ธบ.730124/2563 "2559/1

"  5944283069  นางสาวกัญญภวิศรา93 2.60โรจนนครินทร ธบ.730125/2563 "2559/1

"  5944283073  นางสาวชุติภรณ94 2.59จันทรเพชร ธบ.730126/2563 "2559/1

"  5944283078  นางสาวอาภรณ95 2.64ชาดีกรณ ธบ.730127/2563 "2559/1

"  5944283080  นางสาวณัฐกาน96 2.87การะเกตุ ธบ.730128/2563 "2559/1

"  5944283088  นายอนุวัตร97 2.50ทองกํ่า ธบ.730129/2563 "2559/1

"  5944283097  นางสาวลลิตา98 3.15ช่ืนกล่ิน ธบ.730130/2563 "2559/1

"  5944283105  นางสาวมณีวรรณ99 2.87สิทธิเจริญสุขชัย ธบ.730131/2563 "2559/1

"  5944283110  นางสาวนพมาศ100 2.64ครุฑจับนาค ธบ.730132/2563 "2559/1

"  5944283111  นางสาวสุนิสา101 3.06ปนประยูร ธบ.730133/2563 "2559/1

"  5944283113  นางสาวนวลวรรณ102 3.21อ่ิมโอษฐ ธบ.730134/2563 "2559/1

"  5944283150  นายสหรัฐ103 3.02แยมสํารวย ธบ.730135/2563 "2559/1

"  5944283156  นางสาวธดากรณ104 3.15เกิดกําบท ธบ.730136/2563 "2559/1

"  5944283161  นางสาววิริญ105 3.26ศรีคํา ธบ.730137/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944283167  นางสาวพิณนภา106 3.04สุโพธ์ิ ธบ.730138/2563 "2559/1

"  5944283177  นายเทพพิทักษ107 2.86ฉ่ําบุญรอด ธบ.730139/2563 "2559/1

09/03/63
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283178  นางสาวเบญจพร108 2.78เพชรภูวงษ ธบ.730140/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283180  นางสาวเบญจรัตน109 2.92ชฎาทอง ธบ.730142/2563 "2559/1

"  5944283183  นางสาวเกตนสิลิน110 3.03พิมพสอน ธบ.730144/2563 "2559/1

"  5944283187  นายเกียรติชัย111 2.93หมื่นสุวรรณวดี ธบ.730145/2563 "2559/1

"  5944283190  นายภูมิภัทร112 2.65ไตรภูวนาถ ธบ.730146/2563 "2559/1

"  5944283195  นางสาวเมษา113 2.94บํารุง ธบ.730148/2563 "2559/1

"  5944283196  นางสาวฐานิช114 3.29ไกรศรี ธบ.730149/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944283198  นายชุติพนธ115 2.87มณีรัตน ธบ.730150/2563 "2559/1

"  5944283209  นางสาวพัชราภรณ116 3.21วงศษา ธบ.730151/2563 "2559/1

"  5944283213  นางสาวธัญชนก117 2.87สังขวารี ธบ.730152/2563 "2559/1

"  5944283215  นายธนพล118 2.90ปนทรายมูล ธบ.730153/2563 "2559/1

"  5944283216  นางสาวสุพัตรา119 2.97ชางเกวียนดี ธบ.730154/2563 "2559/1

"  5944283221  นายพีรภัทร120 2.23พัฒนแกว ธบ.730155/2563 "2559/1

"  5944283224  นางสาวปรีติธร121 2.86โทณผลิน ธบ.730156/2563 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6043272001  นายธนวัฒน122 2.76ขําประเสริฐ ธบ.730165/2563 "ปกติ2560/1

"  6043272002  นางสาววาสนา123 2.67ภูตระกูล ธบ.730166/2563 "2560/1

"  6043272003  นางสาวกมลวรรณ124 2.67นิ่มมณี ธบ.730167/2563 "2560/1

"  6043272004  นายนาวิน125 2.69ประสพแกว ธบ.730168/2563 "2560/1

"  6043272005  นายเจริญพงษ126 2.59พันธเพชร ธบ.730169/2563 "2560/1

"  6043272009  นางสาวนัฐมน127 2.42แซล้ี ธบ.730170/2563 "2560/1

"  6043272010  นางสาววริศรา128 3.15ชิดชอบ ธบ.730171/2563 "2560/1

"  6043272011  นายวรรณกร129 2.98ภูคุม ธบ.730172/2563 "2560/1

09/03/63
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6043272012  นางสาวจรรจิรา130 3.46สามาลา ธบ.730173/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2560/1

"  6043272014  นางสาวณัฐชยา131 2.68อินทีวร ธบ.730174/2563 "2560/1

"  6043272016  นายนฤดล132 2.40ภูดีวี ธบ.730175/2563 "2560/1

"  6043272019  นายอภิชาติ133 3.57ชางคิด ธบ.730176/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043272020  นางสาวสมฤทัย134 2.51นพโสภณ ธบ.730177/2563 "2560/1

"  6043272023  นายณัฐพงศ135 2.37ใจประสงค ธบ.730178/2563 "2560/1

"  6043272027  นายพัฒนพงศ136 2.41ณ บุตรจอม ธบ.730179/2563 "2560/1

"  6043272031  นางสาวกัณฐมาศ137 2.40จุลละพันธุ ธบ.730180/2563 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5964280012  นางสาวปยเนตร138 2.69โควสุรัตน ธบ.730164/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277002  นางสาวกนกกาญจน139 2.76บุญมี ธบ.730181/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277005  นางสาวบุญรัตน140 2.79หนูแกว ธบ.730182/2563 "2560/1

"  6043277006  นายพรภัทร141 2.48แข็งขัน ธบ.730183/2563 "2560/1

"  6043277007  นายชรินทร142 2.92พิมพสวัสดิ์ ธบ.730184/2563 "2560/1

"  6043277026  นางสาวพิชญาภา143 2.90ปาธิชัย ธบ.730185/2563 "2560/1

"  6043277029  นางสาวกมลทิพย144 2.78กอเกิด ธบ.730186/2563 "2560/1

"  6043277033  นางสาวหนึ่งฤทัย145 3.09เจริญสุข ธบ.730187/2563 "2560/1

"  6043277034  นายจารุกิตติ์146 2.57กล่ินแยม ธบ.730188/2563 "2560/1

"  6043277038  นายศราวุธ147 2.44เจียมสกุล ธบ.730189/2563 "2560/1

"  6043277039  นางสาวขัติยาภรณ148 2.12ไกรกิจราษฎร ธบ.730190/2563 "2560/1

"  6043277044  นายปฏิภาณ149 3.11เครือฟา ธบ.730191/2563 "2560/1

"  6043277048  นายสุทธิศักดิ์150 2.47นัยวิกุล ธบ.730192/2563 "2560/1

09/03/63
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277050  นางสาวอนุสรา151 3.01คชเดช ธบ.730193/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277051  นายภัทรกร152 3.34ภารา ธบ.730194/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043277052  นางสาวทัศนีย153 3.44ทองสรอย ธบ.730195/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273014  นางสาวพิมลวรรณ1 2.20ชูรัตน ธบ.830001/2563 "ปกติ2559/1

"  5945273018  นางสาววงศสุดา2 2.52คุมทอง ธบ.830002/2563 "2559/1

"  5945273033  นางสาวรัตนกาญจน3 2.52หลวงเมือง ธบ.830003/2563 "2559/1

"  5945273045  นางสาวพีรชยา4 2.57ปองเศรา ธบ.830004/2563 "2559/1

"  5945273101  นางสาวสุธิตา5 2.34เผาพันธ ธบ.830005/2563 "2559/1

"  5945273126  นายธีระพงษ6 2.32สมคิด ธบ.830006/2563 "2559/1

"  5945273128  นางสาวรุงอรุณ7 2.21โพนเวียง ธบ.830007/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530037  นางสาววรรณภา1 3.49ใจเมือง ธบ.430035/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530065  นางสาวกรีณวงศ2 3.45อินทรจินดา ธบ.430048/2563 "2559/1

"  5946530085  นางสาวสุพัชริญา3 3.33อาจหาญ ธบ.430061/2563 "2559/1

"  5946530134  นางสาวณัฐสิรีย4 3.59คงวิโรจน ธบ.430086/2563 "2559/1

"  5946530157  นางสาวปยุตา5 3.51เรียนหิน ธบ.430096/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530105  นางสาวณัฏฐวรัตถ1 2.80พันเสนา ธบ.430017/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530001  นายรชตพล2 3.07กุลชนิ ธบ.430018/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530002  นายนัสรุฒ3 3.23ปุดประโคน ธบ.430019/2563 "2559/1

"  5946530003  นางสาวพนิดา4 3.46ลาอินทร ธบ.430020/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530005  นายอานนท5 3.26ปราการสมุทร ธบ.430021/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5946530006  นายสรพงศ6 3.11เนียมรักษา ธบ.430022/2563 "2559/1

"  5946530007  นางสาวมินตรา7 3.61เอ่ียมจริง ธบ.430023/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530009  นางสาวสุพัฒธิดา8 2.36จําปาลอด ธบ.430024/2563 "2559/1

"  5946530010  นางสาวธิดารัตน9 3.37โมทารัตน ธบ.430025/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530015  นางสาวกัญญารัตน10 2.90หลอนิล ธบ.430026/2563 "2559/1

"  5946530017  นางสาวดาวรุง11 3.04อินสวาง ธบ.430027/2563 "2559/1

"  5946530018  นางสาวกมลวรรณ12 2.88นิ่มสมบูรณ ธบ.430028/2563 "2559/1

"  5946530020  นายพีรติ13 2.90นวรัตน ณ อยุธยา ธบ.430029/2563 "2559/1

"  5946530021  นางสาวณัฐธิดา14 2.79โพธ์ิบุตรดี ธบ.430030/2563 "2559/1

"  5946530023  นางสาววิไลพร15 2.99สายยศ ธบ.430031/2563 "2559/1

"  5946530029  นางสาวณัฐธยาน16 3.16ปยะวงษ ธบ.430032/2563 "2559/1

"  5946530032  นางสาววรรณรัตน17 2.78สัมฤทธ์ิ ธบ.430033/2563 "2559/1

"  5946530036  นายสิทธา18 2.60นิลคูหา ธบ.430034/2563 "2559/1

"  5946530044  นางสาวสุชญา19 3.27เช้ือสุวรรณ ธบ.430036/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530046  นางสาวนิภาพร20 3.26สงสุข ธบ.430037/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530049  นายพงศธร21 2.93ทิพยสุขุม ธบ.430038/2563 "2559/1

"  5946530051  นายทินกฤต22 2.37วงศจริต ธบ.430039/2563 "2559/1

09/03/63
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530053  นางสาวธนชลธีกรทิพย23 2.68ชูรัตน ธบ.430040/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530054  นางสาวณัฐริกา24 2.77โพธิบา ธบ.430041/2563 "2559/1

"  5946530055  นายวีระวัฒน25 2.91มารยาทประเสริฐ ธบ.430042/2563 "2559/1

"  5946530058  นางสาววรรณนภา26 2.93เลิศฤทธ์ิ ธบ.430043/2563 "2559/1

"  5946530059  นางสาวนิธินันท27 2.21ทศไทสนธิ ธบ.430044/2563 "2559/1

"  5946530061  นางสาวรุสมีนา28 2.69กาเดร ธบ.430045/2563 "2559/1

"  5946530062  นางสาวก่ิงการ29 3.00รักจันทึก ธบ.430046/2563 "2559/1

"  5946530064  นางสาวจิราพร30 2.76สายรัตน ธบ.430047/2563 "2559/1

"  5946530066  นางสาวสวรรยา31 2.66รอดแกว ธบ.430049/2563 "2559/1

"  5946530068  นางสาวกานตพิชชา32 2.83เช้ือทองอยู ธบ.430050/2563 "2559/1

"  5946530070  นางสาวนรินทรธร33 2.86กันสุทธิ ธบ.430051/2563 "2559/1

"  5946530073  นายธาราวัฒน34 2.91วงษเสนา ธบ.430052/2563 "2559/1

"  5946530074  นายวีรภัทร35 3.00กิมยงค ธบ.430053/2563 "2559/1

"  5946530075  นายนิพัธ36 2.92สีประทุม ธบ.430054/2563 "2559/1

"  5946530076  นายฌัลล37 3.06สวยลึก ธบ.430055/2563 "2559/1

"  5946530077  นายพงศกร38 2.50ภุมมาลักษ ธบ.430056/2563 "2559/1

"  5946530080  นายณรงคฤทธ์ิ39 3.18รอดดี ธบ.430057/2563 "2559/1

"  5946530081  นายธวัชชัย40 2.41อวมคํา ธบ.430058/2563 "2559/1

"  5946530083  นางสาวณัฐฐินี41 3.09ชละมณี ธบ.430059/2563 "2559/1

"  5946530084  นายปฏิภาณ42 2.87ปานทับ ธบ.430060/2563 "2559/1

"  5946530087  นางสาวสุภาวดี43 2.99สงวนสมบัติ ธบ.430062/2563 "2559/1

"  5946530091  นางสาวธนพร44 2.49บัวทอง ธบ.430063/2563 "2559/1

"  5946530097  นายกันตธีร45 2.47จุมังมอ ธบ.430064/2563 "2559/1
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530100  นายเนติพงษ46 2.81เหลือมพล ธบ.430065/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530103  นางสาวเพ็ญนภา47 2.91วรกิจ ธบ.430066/2563 "2559/1

"  5946530104  นางสาวนรินทร48 3.24ผาบุตรา ธบ.430067/2563 "2559/1

"  5946530105  นางสาวพรรณวิภา49 3.78ศรีดอกจันทร ธบ.430068/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530107  นางสาวสุพัตรา50 2.82แกวนอย ธบ.430069/2563 "2559/1

"  5946530109  นางสาวรุงเพชร51 3.23เวชสุนทร ธบ.430070/2563 "2559/1

"  5946530110  นายสิริพล52 3.19คุมพล ธบ.430071/2563 "2559/1

"  5946530111  นายวัชรินทร53 3.07ธรรมตา ธบ.430072/2563 "2559/1

"  5946530113  นางสาวนิรชา54 2.62สิงหงาม ธบ.430073/2563 "2559/1

"  5946530115  นางสาวปนัดดา55 2.18ยอดพรหม ธบ.430074/2563 "2559/1

"  5946530116  นายปรุฬห56 2.52มานิตยโชติพิสิฐ ธบ.430075/2563 "2559/1

"  5946530117  นายธันยพงศ57 3.29อนุจร ธบ.430076/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530118  นางสาวจุฑาทิพย58 2.34นอกสระ ธบ.430077/2563 "2559/1

"  5946530121  นางสาวปานตะวัน59 3.51คุณธรรม ธบ.430078/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530122  นางสาวนวพร60 2.91งามขํา ธบ.430079/2563 "2559/1

"  5946530124  นางสาวศศิยากร61 2.97จันหัวนา ธบ.430080/2563 "2559/1

"  5946530125  นางสาวนิตยา62 2.31ซงราศรี ธบ.430081/2563 "2559/1

"  5946530126  นายพีระพงศ63 2.81ชูทอง ธบ.430082/2563 "2559/1

"  5946530130  นางสาวสุดารัตน64 2.76สิงหดํา ธบ.430083/2563 "2559/1

"  5946530131  นางสาวสุทาทิพย65 2.74สมาจารย ธบ.430084/2563 "2559/1

"  5946530133  นางสาวบุญรอด66 2.65ชูไธสง ธบ.430085/2563 "2559/1

"  5946530136  นายธนายุต67 3.40ชุมอาจ ธบ.430087/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530138  นางสาวธมลวรรณ68 2.89ผาขาวบวช ธบ.430088/2563 "2559/1

09/03/63
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530139  นายเดชาวัต69 2.91นคชาติอนันต ธบ.430089/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530140  นายณัฐวิชช70 2.81พันธุอินธนกุล ธบ.430090/2563 "2559/1

"  5946530145  นางสาวพิชญา71 3.11ฟูใจ ธบ.430091/2563 "2559/1

"  5946530147  นายอภิสิทธ์ิ72 2.83คลายเขียว ธบ.430092/2563 "2559/1

"  5946530152  นางสาววีระยา73 2.97จันทรปุม ธบ.430093/2563 "2559/1

"  5946530153  นางสาวภาวิณี74 2.84รอบคอบ ธบ.430094/2563 "2559/1

"  5946530154  นางสาวบุษรินทร75 3.22ทองจันทร ธบ.430095/2563 "2559/1

"  5946530161  นายกฤษณะ76 2.55วงษมาลา ธบ.430097/2563 "2559/1

"  5946530162  นางสาวปานรวี77 3.30ปานกล่ินพุฒ ธบ.430098/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5946530163  นางสาวปาริชาติ78 2.88แกวอยู ธบ.430099/2563 "2559/1

"  5946530164  นางสาวปาณิศา79 2.62พรจุลรักษ ธบ.430100/2563 "2559/1

"  5946530167  นางสาวปยะวรรณ80 3.15เอ่ียมนอก ธบ.430101/2563 "2559/1

"  5946530169  นางสาวสุภัทรสรณ81 2.82ธรรมจาดี ธบ.430102/2563 "2559/1

"  5946530171  นางสาวจันทรจิรา82 2.81สีหาฤทธ์ิ ธบ.430103/2563 "2559/1

"  6041530018  นางสาวสิริภา ยวนแม83 3.04หลิว ธบ.430104/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301013  นางสาวกมลชนก1 3.02บุญแยม ธบ.930002/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302003  นายเมธี2 2.51เพียรเรียน ธบ.930001/2563 "ปกติ2556/1

"  5848302003  นายภูเบศ3 2.75สินอํานวย ธบ.930003/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5749600027  นายตติยะ1 2.36อุทัยสาร ธบ.1030001/2563 "ปกติ2557/1

"  5749600034  นายจิรายุส2 2.24นวลแสง ธบ.1030002/2563 "2557/1

"  5749600042  นายณัฐพงศ3 2.62มาอุน ธบ.1030003/2563 "2557/1

"  5749600045  นายจาตุรงค4 2.45สมพินิจ ธบ.1030004/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291044  นางสาววารีรัตน1 3.81อาดัม ธบ.1130020/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294011  นางสาวธันยชนก2 3.81ศรีสอาด ธบ.1130058/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291064  นายธนากร1 3.51ภูบาลช่ืน ธบ.1130025/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291174  นางสาวจิณหจุฑา2 3.46แสงผล ธบ.1130051/2563 "2559/1

"  5942291175  นางสาวภีมณพัชญ3 3.51สุขศิริ ธบ.1130052/2563 "2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294015  นายภาคิน4 3.27นาคโคตคํา ธบ.1130061/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294041  นางสาวธัญญรัศม5 3.46พรหมไหม ธบ.1130069/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294087  นายณัฐภัทร1 2.39ขวัญปรีดา ธบ.1130003/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291002  นางสาวจุฑามาศ2 3.67ขวัญเมือง ธบ.1130004/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942291008  นายนครินทร3 3.20พงษสุวรรณ ธบ.1130005/2563 "2559/1

"  5942291010  นายณัชญพิสิษฐ4 2.98จั่นขั้ว ธบ.1130006/2563 "2559/1

"  5942291011  นางสาวศุภธิดา5 2.50ศรีโสภา ธบ.1130007/2563 "2559/1

"  5942291014  นางสาวกิตติยาภรณ6 2.80นัดพบสุข ธบ.1130008/2563 "2559/1

"  5942291016  นายอิศราพงษ7 2.50อินตา ธบ.1130009/2563 "2559/1

"  5942291017  นายอัครพล8 2.96งามจรัสธรรม ธบ.1130010/2563 "2559/1

"  5942291023  นางสาวชมพูนุช9 3.20ยวงใย ธบ.1130011/2563 "2559/1

"  5942291024  นางสาวน้ําฝน10 2.73คุยบุตร ธบ.1130012/2563 "2559/1

"  5942291026  นางสาววรรณธนา11 2.76ไทรบัวแกว ธบ.1130013/2563 "2559/1

"  5942291027  นางสาวชลธาร12 2.43บุญเส็ง ธบ.1130014/2563 "2559/1

"  5942291028  นายวรพล13 2.46ฉัตรมณีรัตน ธบ.1130015/2563 "2559/1

"  5942291031  นางสาวรุงนภา14 2.46บุญประเสริฐ ธบ.1130016/2563 "2559/1

"  5942291032  นายเตวิช15 2.67ไวทยประสาน ธบ.1130017/2563 "2559/1

"  5942291036  นายธชธร16 3.22รดากิตติ์อมร ธบ.1130018/2563 "2559/1

"  5942291038  นายฉัตรเพชร17 2.87กล่ินเทียน ธบ.1130019/2563 "2559/1

"  5942291047  นางสาวภัทรานุช18 2.32ราหา ธบ.1130021/2563 "2559/1

"  5942291048  นายชนาธิป19 3.19ปญญาสาคร ธบ.1130022/2563 "2559/1

"  5942291061  นายวชิรวิชญ20 3.11อัศววงศไพศาล ธบ.1130023/2563 "2559/1

"  5942291063  นางสาวปวีณา21 3.00พงษสุระ ธบ.1130024/2563 "2559/1

"  5942291069  นางสาวอารีรัตน22 2.97สายประดับกุล ธบ.1130026/2563 "2559/1
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291070  นางสาววรรณิสา23 2.82มักนอย ธบ.1130027/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291072  นางสาวธยานณิษา24 2.10ฉัตรธาวินลภัส ธบ.1130028/2563 "2559/1

"  5942291091  นายจิรทีปต25 3.17ทุมทอง ธบ.1130029/2563 "2559/1

"  5942291094  นายณสุภาคย26 3.31พิงคภูกิจ ธบ.1130030/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291096  นายกฤษณกันท27 3.24วิริยะธํารงกุล ธบ.1130031/2563 "2559/1

"  5942291102  นายชนาธร28 3.32พรหมชาติสุนทร ธบ.1130032/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291106  นายปญจพล29 2.83รอดรังนก ธบ.1130033/2563 "2559/1

"  5942291109  นายอภิชาติ30 2.87ทองดี ธบ.1130034/2563 "2559/1

"  5942291110  นางสาวดารัณ31 3.40บัวเผื่อน ธบ.1130035/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291115  นางสาวจิราภรณ32 2.91ชูพูน ธบ.1130036/2563 "2559/1

"  5942291116  นายภาณุพงศ33 2.48บุดดา ธบ.1130037/2563 "2559/1

"  5942291117  นายวรพล34 2.31จับแสงจันทร ธบ.1130038/2563 "2559/1

"  5942291118  นางสาวลลิตา35 2.80โพนโคกกรวด ธบ.1130039/2563 "2559/1

"  5942291123  นางสาวจิดาภา36 3.36เวชาชีพ ธบ.1130040/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291128  นายอรรจธร37 3.04จื้อเกร็ด ธบ.1130041/2563 "2559/1

"  5942291129  นายธีรพล38 3.24สอนนุช ธบ.1130042/2563 "2559/1

"  5942291131  นายเปนตอ39 2.84ประกอบผล ธบ.1130043/2563 "2559/1

"  5942291132  นายสายเหมันต40 3.55ศรีผิวจันทร ธบ.1130044/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291134  นายจีรยุทธ41 2.34พาพิมาย ธบ.1130045/2563 "2559/1

"  5942291162  นางสาวศิรประภา42 2.93อุนสุข ธบ.1130046/2563 "2559/1

"  5942291163  นางสาวณิภาวรรณ43 2.72เฉลิมวุฒิวรกุล ธบ.1130047/2563 "2559/1

"  5942291165  นางสาวยุภาพร44 3.75เวชกามา ธบ.1130048/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942291171  นางสาวกัลยาพร45 2.98อรามพงษ ธบ.1130049/2563 "2559/1
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- 3 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291172  นายธนบูรณ46 3.41มณีแสง ธบ.1130050/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942291176  นางสาวแกวกาญจน47 2.79เรืองชัย ธบ.1130053/2563 "2559/1

"  5942291178  นายนรากรณ48 2.34พรมศร ธบ.1130054/2563 "2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294004  นางสาวสายทิพยวลี49 2.28กุมสูงเนิน ธบ.1130055/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294006  นางสาวไอลดา50 2.91อุทากรณ ธบ.1130056/2563 "2559/1

"  5942294007  นางสาวธัญชนก51 3.04ขาวคม ธบ.1130057/2563 "2559/1

"  5942294012  นางสาวปทมวรรณ52 2.89เรืองศิริ ธบ.1130059/2563 "2559/1

"  5942294013  นายเกียรติศักดิ์53 2.89สุขประเสริฐ ธบ.1130060/2563 "2559/1

"  5942294016  นางสาวศิรามณี54 3.43กล่ินนิล ธบ.1130062/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942294023  นายนรารัฐ55 2.87เช้ือดี ธบ.1130063/2563 "2559/1

"  5942294024  นางสาวเสาวรัตน56 2.74ทิพยชาติ ธบ.1130064/2563 "2559/1

"  5942294029  นายธนวัฒน57 3.04แซตั๊น ธบ.1130065/2563 "2559/1

"  5942294032  นายฏฏิชัย58 3.17โรจนจิรัง ธบ.1130066/2563 "2559/1

"  5942294035  นายภัทรพงษ59 2.88กลาหาญ ธบ.1130067/2563 "2559/1

"  5942294039  นายกฤษณะ60 3.20เพ่ิมจันทึก ธบ.1130068/2563 "2559/1

"  5942294045  นางสาววาสุชา61 2.87กล่ันมณี ธบ.1130070/2563 "2559/1

"  5942294048  นายพงศกร62 3.06จันทรลุน ธบ.1130071/2563 "2559/1

"  5942294049  นางสาวธัญสุดา63 2.95สินธุเดชากุล ธบ.1130072/2563 "2559/1

"  5942294051  นายสหรัฐ64 2.61ประจวบกลาง ธบ.1130073/2563 "2559/1

"  5942294060  นางสาวศิลาลักษณ65 3.19หอมขจร ธบ.1130074/2563 "2559/1

"  5942294064  นางสาวจินตจุฑา66 3.29มัคเจริญ ธบ.1130075/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942294069  นายธนไพโรจน67 2.42ทัฬหกิจ ธบ.1130076/2563 "2559/1

09/03/63



- 4 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5133470043  สิบโทหญิงนิตยา1 2.29บุญลือลัน ธบ.230001/2563 "พิเศษ2551/1

"  5133470048  นางสาวนวพร2 2.39ศิริเวช ธบ.230002/2563 "2551/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711005  นางสาวมนัณญา3 2.41สุขสมกิจ ธบ.230003/2563 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5533711016  นายธนาคม4 2.68แซยอง ธบ.230004/2563 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482052  นายอํานาจ5 3.46อินเดช ธบ.230005/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"พิเศษ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480014  นายอาทิตย6 2.30บางพงศ ธบ.230023/2563 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482051  นายยุทธพิสิทธ์ิ7 2.96ผิวเหลือง ธบ.230024/2563 "พิเศษ2559/1

"  5953482055  นายศิวัช8 3.25พันธนาม ธบ.230025/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482056  นายอัชชา9 3.04บุรพา ธบ.230026/2563 "2559/1

"  5953482058  นายสมาน10 2.82เมืองแกว ธบ.230027/2563 "2559/1

"  5953482059  นายคณาธิป11 3.48นามพงษ ธบ.230028/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482060  นายไวกูณฐ12 3.05อินทรนาค ธบ.230029/2563 "2559/1

"  5953482061  นายพีรยุทธ13 2.51แสนพันธ ธบ.230030/2563 "2559/1

"  5953482062  นายกิติทัศน14 3.12ลอยแกว ธบ.230031/2563 "2559/1

"  5953482064  นายคงศักดิ์15 3.06ย่ีมี ธบ.230032/2563 "2559/1

"  5953482065  นายสมพงษ16 3.50วิสุมา ธบ.230033/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482067  นายเสรี17 2.72บุญศักดิ์ ธบ.230034/2563 "2559/1

"  5953482068  นายสุพจน18 3.25ไชยมงคล ธบ.230035/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482070  นายจิรัญชัย19 3.02สุรกมลวิรัตน ธบ.230036/2563 "2559/1

09/03/63



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482071  นายวิษณุ20 3.05ชวดคํา ธบ.230037/2563 "พิเศษ2559/1

"  5953482072  นายขวัญชัย21 3.53สายแปง ธบ.230038/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482073  นายอภิวัฒน22 2.80พาหาสินธุ ธบ.230039/2563 "2559/1

"  5953482074  นายมนัส23 2.79เงินตัน ธบ.230040/2563 "2559/1

"  5953482076  นางสาวสุชาวดี24 3.18ชีวะปญญา ธบ.230041/2563 "2559/1

"  5953482077  นายเอกราช25 3.62ไชยเอม ธบ.230042/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482078  นายอนุสรณ26 2.75ศรวันเพ็ญ ธบ.230043/2563 "2559/1

"  5953482080  นายสุขสันติ์27 2.83นาพยัพ ธบ.230044/2563 "2559/1

"  5953482082  นายอดิพงษ28 3.36พรมวัง ธบ.230045/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482084  นายธีรวีร29 2.83กรณพัฒนธงธน ธบ.230046/2563 "2559/1

"  5953482085  นางสาวปยะมาศ30 3.44พลางวัน ธบ.230047/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482086  นายสมภพ31 3.29ภูแกว ธบ.230048/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482088  นางสาวศิรินันท32 3.15แสงงาม ธบ.230049/2563 "2559/1

"  5953482089  นายชัยพร33 3.30ฉลาดธัญกิจ ธบ.230050/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482090  นายอนุสรณ34 3.00สุขสวาง ธบ.230051/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272028  นางสาวประภาพร1 3.42คงย่ิง ธบ.730008/2563 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280131  นางสาวอริศรา2 3.25ล้ิมรัตนศิลป ธบ.730009/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280133  นายชนินทร3 3.54รอดรักษ ธบ.730010/2563 "2557/1

"  5734280185  นางสาวอุทัย4 3.46ไดยสี ธบ.730012/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280176  นางสาวธนัชพร1 2.51พุมมณี ธบ.730001/2563 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277004  นางสาวภัทรวิจิตรา2 2.61ศรีสวัสดิ์ ธบ.730002/2563 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272004  นางสาวเฉลียวรัตน3 3.20นอยอาษา ธบ.730004/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734272005  นายวีระศักดิ์4 2.96พลเย่ียม ธบ.730005/2563 "2557/1

"  5734272011  นางสาวจามจุรี5 2.94บุตรงาม ธบ.730006/2563 "2557/1

"  5734272019  นางสาวสุพรรษา6 3.23รามภักดี ธบ.730007/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280183  นางสาวจันทรกนก7 2.64ดอกดวน ธบ.730011/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280186  นางสาวณัฐดา8 2.94เตาทอง ธบ.730013/2563 "2557/1

"  5734280187  นางสาวประภาศรี9 2.53วิสุทธิประภา ธบ.730014/2563 "2557/1

"  5734280188  นางสาวพรรณนิภา10 3.26สารศรี ธบ.730015/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280194  นางสาวกิตติมา11 3.22ราชกุล ธบ.730016/2563 "2557/1

"  5734280195  นางสาวบุญมี12 2.47หะขุนทด ธบ.730017/2563 "2557/1

"  5734280198  นางสาวสญามล13 3.06จันทรทัต ธบ.730018/2563 "2557/1

"  5734280201  นางสาววิชชุดา14 2.62ภูโต ธบ.730019/2563 "2557/1

"  5734280203  นางสาววรรณศิกา15 3.00จันทรพวง ธบ.730020/2563 "2557/1

"  5734280204  นางสาววรรณศิกา16 2.88บุญไตรย ธบ.730021/2563 "2557/1

"  5734280210  นางสาวชลธิชา17 2.43เปาวะนา ธบ.730022/2563 "2557/1

"  5734280211  นางสาวสุวนันท18 2.69จันทรเพชร ธบ.730023/2563 "2557/1

"  5734280220  นางสาวธัญกมล19 3.19ตันตระกูล ธบ.730024/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5634283032  นายวีรพงษ20 2.66วงศวัฒนากุล ธบ.730003/2563 "พิเศษ2556/1

09/03/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272161  นางสาวนัฎฐาพร21 2.09สมสินทร ธบ.730037/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280121  นางสาวกุลภัสสรณ22 2.07คลังทรัพย ธบ.730027/2563 "พิเศษ2557/1

"  5854280164  นางสาววิไลวรรณ23 2.32ภูสาร ธบ.730038/2563 "2558/1

"  5854280165  นางสาววิลาวัลย24 2.30คืดนอก ธบ.730039/2563 "2558/1

"  5854280177  นางสาวแคทรียา25 2.35ทองโคตร ธบ.730040/2563 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272034  นายมิตรภาพ26 2.76พิลาวุฒิ ธบ.730157/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954272079  นางสาวพรเพ็ญ27 2.36พรมทอง ธบ.730158/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280064  นายสุภวัฒน28 2.21จุลลวาทีเลิศ ธบ.730159/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280072  นายพัฒพงษฒกรณ29 2.75งวนจรฐานะโชติ ธบ.730160/2563 "2559/1

"  5954280103  นางสาวดวงใจ30 2.50สังกะวิน ธบ.730161/2563 "2559/1

"  5954280106  นางสาวนิชาภา31 2.37ธนาวิชญอังกูร ธบ.730162/2563 "2559/1

"  5954280143  นางสาวจิราภรณ32 2.66อุไรพันธ ธบ.730163/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530003  นางสาวเรืองรอง1 3.78ทองอําไพ ธบ.430001/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530046  นางสาวกุลภัสสรณ1 3.57มีอัฐม่ัน ธบ.430014/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530111  นางสาวสมฤดี2 3.38ไชยแสน ธบ.430016/2563 "2557/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530005  นางสาวนภาศรี1 3.17ทับที ธบ.430002/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530006  นางสาวดารุณี2 3.18สืบเปง ธบ.430003/2563 "2557/1

"  5736530008  นางสาวพัชรินทร3 3.21มดนาก ธบ.430004/2563 "2557/1

"  5736530011  นายตรีเพชร4 2.89เพียเพ็ง ธบ.430005/2563 "2557/1

"  5736530012  นางสาวปยธิดา5 2.98กาฬกาญจน ธบ.430006/2563 "2557/1

"  5736530016  นายธีรวัฒน6 2.88มูลรังษี ธบ.430007/2563 "2557/1

"  5736530017  นางสาวประทุมพร7 3.36ปตะโน ธบ.430008/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5736530018  นางสาวกนิษฐา8 2.87ขิดกุดเลาะ ธบ.430009/2563 "2557/1

"  5736530029  นางสาวไอรลดา9 2.70นาชัยลอง ธบ.430010/2563 "2557/1

"  5736530032  นายสมัคร10 2.73วังอาจ ธบ.430011/2563 "2557/1

"  5736530043  นายสุชาติ11 3.04ยินดี ธบ.430012/2563 "2557/1

"  5736530045  นายธีระพล12 2.99นาคยานยาว ธบ.430013/2563 "2557/1

"  5736530109  นายจีรพงษ13 2.78เจิมพูล ธบ.430015/2563 "2557/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294022  นางสาวกาญจนหทัย1 2.50ถนอมพันธ ธบ.1130001/2563 "พิเศษ2556/1

"  5632294026  นายสรณธนัต2 2.36กันมาธนวิชย ธบ.1130002/2563 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480042  นายบัณฑิต1 2.24กางมัน ธบ.1230001/2563 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482043  นายวันชัย2 2.91ทองสุข ธบ.1230002/2563 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

09/03/63
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