
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ค.บ.)
"  5741432011  นายปยะพงษ1 3.31จามรพิพัฒน ธบ.130524/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5741070060  นายนิธิกร1 2.50บางรหัด ธบ.130522/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ค.บ.)
"  5741432007  นางสาวอมราพร2 2.82เกตพุวงแกว ธบ.130523/2562 "ปกติ2557/1

"  5741432012  นางสาวมินตรา3 3.28นิยมศรี ธบ.130525/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5741432013  นางสาวเจนจิรา4 3.24โภคา ธบ.130526/2562 "2557/1

"  5741432014  นางสาวนภัสสร5 3.12จิรณรงคพัฒน ธบ.130527/2562 "2557/1

"  5741432016  นางสาวเบญจมาศ6 3.30ทัดวงค ธบ.130528/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5741432017  นางสาวกัญจนชญา7 3.26จิตรา ธบ.130529/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5741432020  นางสาวสุภารัตน8 3.04ศาลา ธบ.130530/2562 "2557/1

"  5741432021  นางสาวสุทธิดา9 2.97ทินบุตร ธบ.130531/2562 "2557/1

"  5741432022  นางสาวอังคณา10 3.22ศรีเจริญ ธบ.130532/2562 "2557/1

"  5741432024  นางสาวดาริน11 3.04ดินอุดม ธบ.130533/2562 "2557/1

"  5741432026  นางสาวกิตติยา12 2.97วรรณชนะ ธบ.130534/2562 "2557/1

"  5741432028  นางสาวกมลวรรณ13 3.33มณีนิล ธบ.130535/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210017  นางสาวปรียาภรณ1 3.35มาไลทอง ธบ.330069/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5842251023  นางสาววรัญญา2 3.41ทําสะดวก ธบ.330084/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210024  นางสาววรธมณกร1 2.38ตุมกลาง ธบ.330064/2562 "ปกติ2557/1

"  5842210005  นายพงษพันธ2 2.57พูลผล ธบ.330067/2562 "2558/1

"  5842210012  นางสาวชลธิชา3 2.81รินทะไชย ธบ.330068/2562 "2558/1

"  5842210023  นางสาวพจรินทร4 2.69ทิพจันทร ธบ.330070/2562 "2558/1

"  5842210087  นางสาวธัญญจิรา5 2.60สกุลลี ธบ.330071/2562 "2558/1

"  5842210098  นางสาวสุพัตรา6 2.54ลากุลเพลิน ธบ.330072/2562 "2558/1

"  5842210099  นางสาวลัดดาพร7 2.65ปานทองเหลา ธบ.330073/2562 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5842251005  นายนพรัตน8 2.68ธนาลักษณสมบัติ ธบ.330074/2562 "ปกติ2558/1

"  5842251009  นายชนินทร9 3.02ศรีเมฆ ธบ.330075/2562 "2558/1

"  5842251010  นางสาวอินทิรา10 3.16อินทรา ธบ.330076/2562 "2558/1

"  5842251013  นายศักดิ์ศรณ11 2.82เจกสูงเนิน ธบ.330077/2562 "2558/1

"  5842251015  นางสาวชารีญา12 3.05วรสุวรรณสกุล ธบ.330078/2562 "2558/1

"  5842251016  นางสาวศิริลักษณ13 3.46ศรีสลาง ธบ.330079/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842251017  นางสาวพรรณนิภา14 3.11พันธลา ธบ.330080/2562 "2558/1

"  5842251018  นางสาวสุนิสา15 2.84กระจางโพธิ์ ธบ.330081/2562 "2558/1

"  5842251019  นางสาวธนพร16 3.00งสีันเทียะ ธบ.330082/2562 "2558/1

"  5842251022  นางสาวลินดา17 3.31ศรียงยศ ธบ.330083/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5742320007  นายวฑูิรย18 2.50สิมรัมย ธบ.330065/2562 "ปกติ2557/1

"  5742320016  นายจารุเดช19 2.68ศรีดํารงค ธบ.330066/2562 "2557/1

15/05/62



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320048  นายพัทนินทร20 2.83หรี่อินทร ธบ.330085/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
"  5442340006  นายอาชวนิ21 2.01นุมกลํ่า ธบ.330063/2562 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430001  นางสาวนุชนารถ1 3.25โพธิ์ศรี ธบ.230054/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2557/1

"  5743430011  นางสาวรัชนี2 2.82สินภาษา ธบ.230055/2562 "2557/1

"  5743430023  นายวทิวสั3 2.50สอดเสน ธบ.230056/2562 "2557/1

"  5743430079  นายทศพร4 2.54ขุนทอง ธบ.230057/2562 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5443470036  นายอภิสิทธิ์5 2.35ศรีวไิลฤทธิ์ ธบ.230019/2562 "ปกติ2554/1

"  5443470038  นางสาวสมฤทัย6 2.56มามีสา ธบ.230020/2562 "2554/1

"  5743470018  นายชนวรี7 2.39แสนบริบรูณสุข ธบ.230058/2562 "2557/1

"  5743470040  นางสาวกันตนัินท8 3.08กระตอืหน ธบ.230059/2562 "2557/1

"  5743470051  นางสาวรัชนี9 3.00บุญทองใหม ธบ.230060/2562 "2557/1

"  5743470070  นางสาวพิมนภา10 2.91กําลังมาก ธบ.230061/2562 "2557/1

"  5743470071  นายณฐัวฒุิ11 2.36สรณปกรณ ธบ.230062/2562 "2557/1

"  5743470091  นายนราธิป12 2.84ขันโอฬาร ธบ.230063/2562 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5743480003  นายวรเมธ13 2.36ดีประเสริฐ ธบ.230064/2562 "ปกติ2557/1

"  5743480006  นายศักดิ์นรินทร14 2.55กิริยะ ธบ.230065/2562 "2557/1

"  5743480014  นายสราวฒุิ15 2.44มโนรมย ธบ.230066/2562 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5743710002  นางสาวเบญจมาภรณ16 2.65สิงหปาน ธบ.230067/2562 "ปกติ2557/1

"  5743710010  นางสาววราภรณ17 3.03ทองปน ธบ.230068/2562 "2557/1

"  5743710011  นางสาวสิริมา18 2.24ทวชียั ธบ.230069/2562 "2557/1

15/05/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5743710023  นางสาวดาริกา19 3.10เพชรสังขรัตน ธบ.230070/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711035  นายวรีพงษ20 2.62ทองสัมฤทธิ์ ธบ.230071/2562 "ปกติ2557/1

"  5743711051  นายนพรุจณ21 2.73โตศิริโรจนกุล ธบ.230072/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5744271041  นางสาวรัชดาภร1 2.09ฆารละออง ธบ.730249/2562 "ปกติ2557/1

"  5744271043  นางสาวนันทธีมา2 2.56คลอยสุวรรณ ธบ.730250/2562 "2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272046  นายชาญวทิย3 2.48พ่ึงประชา ธบ.730251/2562 "ปกติ2557/1

"  5744272065  นายศุภชยั4 2.12กลอมจิตร ธบ.730252/2562 "2557/1

"  5964272001  นางสาวสมฤดี5 2.18โคกกระเเต ธบ.730320/2562 "2559/1

"  5964272003  นางสาวณฐัณชิา6 2.24พรนภดล ธบ.730321/2562 "2559/1

"  5964272009  นางสาวปาณสิรา7 3.30บังชมพู ธบ.730322/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5964272013  นางสาวฐานิศร8 3.32สุดเจริญ ธบ.730323/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5964272014  นางสาวพรพรรณ9 3.26ศรีลอยเมือง ธบ.730324/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5964272015  นางสาววกิรานตดา10 2.80จดเกาะ ธบ.730325/2562 "2559/1

"  5964272021  นางสาวรววีรรณ11 2.39งามเจริญ ธบ.730326/2562 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277032  นายจารุพงศ12 2.32ยวงทอง ธบ.730243/2562 "ปกติ2556/1

"  5644277033  นายพงศเทพ13 2.63วาทินพงศพันธ ธบ.730244/2562 "2556/1

"  5644277090  นายอาทิตย14 2.02เนตระกาศ ธบ.730245/2562 "2556/1

"  5744277047  นายศุภกานต15 2.64พลขันธ ธบ.730253/2562 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283111  นายอโนชา16 2.32สุขใย ธบ.730258/2562 "ปกติ2558/1

"  5844283149  นายสิทธินนท17 2.26นรินทร ธบ.730259/2562 "2558/1

"  5844283150  นายธินกร18 2.25ศรีเพชร ธบ.730260/2562 "2558/1

15/05/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283161  นางสาวธนวรรณ19 3.05ตนัเสดี ธบ.730261/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5845273024  นางสาวภาวดิา1 2.47ศุภกุลวณชิย ธบ.830014/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301003  นายชชัฤทธิ์1 2.29พรหมสุวรรณ ธบ.930009/2562 "ปกติ2555/1

"  5548301035  นางสาวจรรยา2 2.38คณิตนันทกุล ทรอส ธบ.930010/2562 "2555/1

"  5748301058  นางสาวจิรัชยา3 3.04แซตัง้ ธบ.930012/2562 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302014  นายคณสัสนันท4 2.82คะสุวรรณ ธบ.930011/2562 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5449600023  นายธีระพงษ1 2.85ฟกออน ธบ.1030003/2562 "ปกติ2554/1

"  5649600013  นายธีรวฒัน2 2.26มากมูล ธบ.1030004/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5742291116  นายยศกร1 2.35สมลักษณ ธบ.1130034/2562 "ปกติ2557/1

"  5742291124  นายเก้ือกูล2 2.41อินทรสวาง ธบ.1130035/2562 "2557/1

"  5742291146  นายวรีะวฒัน3 2.43กองไธสง ธบ.1130036/2562 "2557/1

"  5842291066  นางสาวลัดดาวรรณ4 2.35บุญจันทร ธบ.1130037/2562 "2558/1

"  5842291085  นายเอกบุตร5 2.25ฉ่ําบุญรอด ธบ.1130038/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482024  นางสาวอุษณยี1 3.58เจริญชยัวบูิลย ธบ.230036/2562 "พิเศษ2556/1

"  5633482046  นายประสาร2 3.48เวาสําโรง ธบ.230046/2562 "2556/1

"  5633482058  นายบุญภัชร3 3.40มวงออน ธบ.230049/2562 "2556/1

"  5633482070  นางพัชรี4 3.42แสงพรมมา ธบ.230050/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470023  นางสาวภทัรลดา1 3.31วฒิุยา ธบ.230016/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5433482036  นายนเรศ2 2.78สุพรรณอวม ธบ.230017/2562 "พิเศษ2554/1

"  5533482030  นายสุดสาคร3 2.18สุขสมร ธบ.230021/2562 "2555/1

"  5633482002  นายวรีพล4 2.77คงสุวรรณ ธบ.230022/2562 "2556/1

"  5633482007  นางสาวชนิตา5 3.32พันเขตกรณ ธบ.230023/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5633482008  นายศักรินทร6 3.07พฤกษหิรัญ ธบ.230024/2562 "2556/1

"  5633482010  นายนิพนธ7 3.07รัตนมูล ธบ.230025/2562 "2556/1

"  5633482011  นายธีรวฒุิ8 2.65คงสํารวย ธบ.230026/2562 "2556/1

"  5633482012  นายจตุพล9 3.24คัมภีรเมธา ธบ.230027/2562 "2556/1

"  5633482013  นางสาวสุพรรณี10 3.14ศรีแกว ธบ.230028/2562 "2556/1

"  5633482014  นายสกลพัฒน11 2.96นิธิโรจนากร ธบ.230029/2562 "2556/1

"  5633482015  นายณฐัวตัร12 3.24กล่ินหอม ธบ.230030/2562 "2556/1

"  5633482016  นางสาวสุชาดา13 2.62ชยัพรม ธบ.230031/2562 "2556/1

"  5633482017  นายภาสวร14 2.81อาจอํานวย ธบ.230032/2562 "2556/1

"  5633482018  นายพงษวรินทร15 2.37โชติวสิุทธิ์ ธบ.230033/2562 "2556/1

"  5633482021  นายฤชากร16 3.14วงศษา ธบ.230034/2562 "2556/1

"  5633482023  นางสาวปาริตา17 3.30เชือ้สุข ธบ.230035/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5633482029  นางสาวเกศราภรณ18 2.67กันทะหาญ ธบ.230037/2562 "2556/1

"  5633482034  นายวชัระพงษ19 3.15คงพันธ ธบ.230038/2562 "2556/1

"  5633482036  นายภทัริศ20 3.25พรประสาทธรรม ธบ.230039/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5633482039  นางสาวลูกนํ้า21 3.30รอดคราม ธบ.230040/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2556/1

"  5633482040  นายวชรพงศ22 2.53วงศเขียว ธบ.230041/2562 "2556/1

"  5633482041  นายโยธิน23 2.52สายลือนาม ธบ.230042/2562 "2556/1

"  5633482042  นางสาวศุภนิดา24 2.87พรมพิทักษ ธบ.230043/2562 "2556/1

"  5633482043  นายธีรวฒัน25 2.48เย่ียมวฒันา ธบ.230044/2562 "2556/1

"  5633482045  นางสาวพนิดา26 3.21ฐิตวฒันา ธบ.230045/2562 "2556/1

"  5633482054  นายนราธิป27 2.92มุกดา ธบ.230047/2562 "2556/1

"  5633482055  นางสาวกัญญาภคั28 2.82เพ็ชรมอม ธบ.230048/2562 "2556/1

"  5633482076  นายชนิพันธุ29 2.96สีจันดา ธบ.230051/2562 "2556/1

"  5633482078  นายบุญฤทธิ์30 2.43แกวประเสริฐ ธบ.230052/2562 "2556/1

"  5633482084  นายกิตตทัิศน31 2.52โพธิ์วฒัน ธบ.230053/2562 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711028  นางสาวนวรัตน32 2.36บรรหาร ธบ.230018/2562 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271030  นายธงไชย1 2.12จิรนันทศิริ ธบ.730221/2562 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272111  นางสาวสุพรรณี2 2.51ทะนุธํารงศิลป ธบ.730262/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272113  นางสาวนภัค3 2.53ฤทธิ์สุวรรณ ธบ.730263/2562 "2558/1

"  5854272156  นายนันทวฒัน4 2.37จิระศักดิ์พัชรา ธบ.730264/2562 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277065  นางสาวพุดนํ้าบุศย5 3.56รัตนไพศาล ธบ.730246/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2556/1

"  5654277079  นางสาวพาณิชย6 2.81แซโงว ธบ.730247/2562 "2556/1

"  5654277139  นางสาวสาลิณี7 2.02พรหมศร ธบ.730248/2562 "2556/1

"  5754277075  นายประพจน8 2.50โพธิ์จันทร ธบ.730254/2562 "2557/1

"  5754277093  นางสาวพรรณนิภา9 2.46แกวปดชา ธบ.730255/2562 "2557/1

"  5754277106  นายสุรศักด์ิ10 2.42เย็นอิ่มทอง ธบ.730256/2562 "2557/1

"  5754277107  นายวรีะศักด์ิ11 2.39เกียรตสิํารอง ธบ.730257/2562 "2557/1

"  5854277011  นางสาวณฐัวดี12 2.45บานเย็น ธบ.730265/2562 "2558/1

"  5854277019  นายเกรียงศักด์ิ13 2.82เนาวรัตนพงษ ธบ.730266/2562 "2558/1

"  5854277077  นายณฐกร14 3.43กรีเวช ธบ.730267/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277078  นางสาวเตรียนจิตร15 2.87อาหนาน ธบ.730268/2562 "2558/1

"  5854277082  นางสาวนิพา16 3.25จําปาลุน ธบ.730269/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277083  นายกมณโลจน17 3.41ศิริคุณทรัพย ธบ.730270/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277090  นางสาวรัตนา18 3.56บรรดาสิทธิ์ ธบ.730271/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277093  นางสาววมิล19 3.22มังกรงาม ธบ.730272/2562 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277094  นายเฉลิมพล20 3.35จิตนิคม ธบ.730273/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5854277097  นางสาวนฤนาท21 3.06มุงมาตร ธบ.730274/2562 "2558/1

"  5854277099  นางสาวพิชญสุชา22 3.24แยมงาม ธบ.730275/2562 "2558/1

"  5854277100  นายธนพล23 3.46กิททะเจริญชยั ธบ.730276/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277102  นายอภิสร24 3.62จันทรศร ธบ.730277/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277103  นายชฎาภา25 2.93วงัคีรี ธบ.730278/2562 "2558/1

"  5854277107  นางสาวสุดารัตน26 2.78พรมกสิกร ธบ.730279/2562 "2558/1

"  5854277108  นางสาวปยะมาศ27 2.63มีพวง ธบ.730280/2562 "2558/1

"  5854277109  วาท่ีรอยตรีพงศธร28 2.70เส็งดี ธบ.730281/2562 "2558/1

"  5854277113  นายม่ันคง29 2.78สรรบดีสกุล ธบ.730282/2562 "2558/1

"  5854277116  นางสาวสุจิตรา30 3.06รอดมะลิ ธบ.730283/2562 "2558/1

"  5854277118  นายอนันตชัย31 2.84เครือวลัย ธบ.730284/2562 "2558/1

"  5854277124  นางสาวศิริพร32 3.25เพ็ญจันทร ธบ.730285/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277125  นางสาวสุจิตรา33 3.46โชติชวง ธบ.730286/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277126  นางสาวกนกภรณ34 2.95นอยมีสัตย ธบ.730287/2562 "2558/1

"  5854277127  นางสาววภิาวรรณ35 3.06รตปิณพรกุล ธบ.730288/2562 "2558/1

"  5854277129  นายสุเมธ36 2.84ผลาผล ธบ.730289/2562 "2558/1

"  5854277133  นางสาวสิริกานต37 2.91ศิริพิทักษ ธบ.730290/2562 "2558/1

"  5854277134  นายกิตกิร38 2.78วฒันากร ธบ.730291/2562 "2558/1

"  5854277137  นางสาวสุรียพร39 3.06มณีรัตนอมรชยั ธบ.730292/2562 "2558/1

"  5854277138  นายธนกร40 3.43อัศวเทพพิทักษ ธบ.730293/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277140  นางสาวรวนุีช41 3.48โยมแกว ธบ.730294/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5854277144  นางสาวนิศาชล42 3.48คงเจริญ ธบ.730295/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277146  นางสาวสาวติรี43 3.63ก่ิงประทุม ธบ.730296/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277150  นางสาวศิริพร44 3.03จําเริญสุข ธบ.730297/2562 "2558/1

"  5854277154  นางสาวพรวมิล45 3.01สิงหรา ธบ.730298/2562 "2558/1

"  5854277159  นางสาวสุจิตรา46 2.89ประกอบสุข ธบ.730299/2562 "2558/1

"  5854277162  นางสาวภญิญา47 2.87เขียวแดงดี ธบ.730300/2562 "2558/1

"  5854277163  นางสาวพรรณี48 2.82ภชูยัศรี ธบ.730301/2562 "2558/1

"  5854277164  นายมงคล49 3.54อํารุณ ธบ.730302/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277170  นางสาวธัญญพัฒน50 3.08อภิสิทธิ์ธนากูล ธบ.730303/2562 "2558/1

"  5854277177  นางสาวสุพิชา51 2.61ดอนคําพา ธบ.730304/2562 "2558/1

"  5854277178  นางสาวรัชดา52 2.57ปุมไสว ธบ.730305/2562 "2558/1

"  5854277180  นายธนพล53 2.59สุธีรพรานนท ธบ.730306/2562 "2558/1

"  5854277192  นางสาวมณฑนา54 3.56หุนจินดา ธบ.730307/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277200  นางสาวชตุมิา55 2.78เสถียรจินดา ธบ.730308/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280073  นางสาววริิยา56 2.72ตายแยม ธบ.730222/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634280095  นางสาวแกวฟา57 3.03เรื่อศรีจันทร ธบ.730223/2562 "2556/1

"  5634280096  นายภาสกร58 2.65เขียวหวาน ธบ.730224/2562 "2556/1

"  5634280097  นายณฐัธิพันธ59 2.67สีมวง ธบ.730225/2562 "2556/1

"  5634280123  นางสาวปราณี60 2.65คลังอาจ ธบ.730226/2562 "2556/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280124  นางสาวจุฬารัตน61 2.87บุตรศรีภมูิ ธบ.730227/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634280125  นางสาววภิาขวญั62 2.65ศรีแกว ธบ.730228/2562 "2556/1

"  5634280126  นางสาวศศิวมิล63 2.67วงษอามาตย ธบ.730229/2562 "2556/1

"  5634280129  นางสาววาทินี64 2.76พรมแพง ธบ.730230/2562 "2556/1

"  5634280130  นางสาวจุรีพร65 2.68นนทรี ธบ.730231/2562 "2556/1

"  5634280132  นางสาวสุภาพร66 2.48สุดเสนาะ ธบ.730232/2562 "2556/1

"  5634280134  นางสาวกุสุมา67 3.08บุตระ ธบ.730233/2562 "2556/1

"  5634280137  นางสาวยลดา68 2.73บุญยะบุตร ธบ.730234/2562 "2556/1

"  5634280139  นายจตุรภัทร69 2.57ทรัพยทอง ธบ.730235/2562 "2556/1

"  5634280140  นางสาวศิริพร70 2.92นกเล็ก ธบ.730236/2562 "2556/1

"  5634280141  นายวฒันา71 2.95รุงโรจน ธบ.730237/2562 "2556/1

"  5634280179  นายเอกชัย72 2.22ฮะวงัจู ธบ.730238/2562 "2556/1

"  5634280239  นางสาวคณติตา73 2.85ชกุีล ธบ.730239/2562 "2556/1

"  5634280246  นางสาวสุธาทิพย74 2.32ผิวเกลี้ยง ธบ.730240/2562 "2556/1

"  5854280056  นางสาวนิชนันท75 3.23คอยก่ิง ธบ.730309/2562 "2558/1

"  5854280061  นางสาวนันทนา76 3.05ปนอยู ธบ.730310/2562 "2558/1

"  5854280065  นางสาวรัชนีพร77 3.13สาริกา ธบ.730311/2562 "2558/1

"  5854280066  นางสาวธิดารัตน78 3.03เรืองรุงโรจน ธบ.730312/2562 "2558/1

"  5854280083  นายชชัพล79 3.22ศิริแกว ธบ.730313/2562 "2558/1

"  5854280087  นางสาวจิตรวรรณ80 3.34รังสิเสนา ณ อยุธยา ธบ.730314/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280093  นางสาวเสาวลักษณ81 2.68พรหมรินทร ธบ.730315/2562 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280112  นางสาวนันทภรณ82 2.93แสนสุภา ธบ.730316/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854280119  นางสาวชลีุกร83 3.08ไชยชนะ ธบ.730317/2562 "2558/1

"  5854280205  นางสาวอัชภา84 3.13จันทะราคา ธบ.730318/2562 "2558/1

"  5854280215  นางสาวสุทธิกานต85 2.38บรรลังก ธบ.730319/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283036  นายวรีะยุทธ86 2.56เกสี ธบ.730241/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634283044  นายศักดิ์ดา87 2.93ยอดน่ิม ธบ.730242/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5635273014  นายปยบุตร1 2.14อมรมรกต ธบ.830012/2562 "พิเศษ2556/1

"  5755273183  นางจันจิรา2 3.27สวสัดิ์มงคล ธบ.830013/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5855273001  นางสาววชริาภรณ3 2.61ขันทอง ธบ.830015/2562 "2558/1

"  5855273002  นางสาววนัวสิาข4 2.77อุระ ธบ.830016/2562 "2558/1

"  5855273003  นางสาวบัวลอย5 3.09สายแสน ธบ.830017/2562 "2558/1

"  5855273005  นางสาวชตุมิา6 2.46ภาวงค ธบ.830018/2562 "2558/1

"  5855273010  นางลัดดา7 3.01สุมะณยี ธบ.830019/2562 "2558/1

"  5855273011  นางสาวกนกวรรณ8 2.85บุญสราง ธบ.830020/2562 "2558/1

"  5855273012  นางสาวปริศนา9 3.01แพงคําอุย ธบ.830021/2562 "2558/1

"  5855273014  นางสาวศิรินดา10 3.18ศรีตระกูล ธบ.830022/2562 "2558/1

"  5855273015  นางสาวสุมินตรา11 2.94ตอนสุข ธบ.830023/2562 "2558/1

"  5855273016  นางสาวพัทชรินทร12 2.48ดวงภกัดี ธบ.830024/2562 "2558/1

"  5855273017  นางสาวณฐัตกิาญจน13 2.51มิตรสันเทียะ ธบ.830025/2562 "2558/1

"  5855273018  นางสาวปนัดดา14 3.52สายฤทธิ์ ธบ.830026/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273020  นางสาวศิตา15 3.07โกมล ธบ.830027/2562 "2558/1

"  5855273021  นางสาวเจนจิรา16 2.39ใจฮวบ ธบ.830028/2562 "2558/1

"  5855273022  นางสาวสุจิตรา17 2.70บุดดีสิงห ธบ.830029/2562 "2558/1

"  5855273023  นางสาวกานตมณี18 3.36อํานวยเจริญรัตน ธบ.830030/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273026  นางสาวจาระวี19 3.64พิมพรัตน ธบ.830031/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273027  นางสาวจุฑามาศ20 3.02พวงเพ็ชร ธบ.830032/2562 "2558/1

"  5855273028  นางสาวนิราวรรณ21 3.31บอดินดํา ธบ.830033/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1
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หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273029  นางสาวปวณีา22 2.84สุขม่ัน ธบ.830034/2562 "พิเศษ2558/1

"  5855273030  นางสาวเทวกิา23 2.78สุขสวสัดิ์ ธบ.830035/2562 "2558/1

"  5855273032  นางสาววรรณภา24 2.65แกวดี ธบ.830036/2562 "2558/1

"  5855273033  นางสาวนันทวนั25 2.89นันทากุล ธบ.830037/2562 "2558/1

"  5855273034  นางสาวขวญัตา26 2.56เหมือนเพ็ชร ธบ.830038/2562 "2558/1

"  5855273035  นางสาวสุรียรัตน27 2.77วงศารี ธบ.830039/2562 "2558/1

"  5855273036  นางสาวสุพัตรา28 2.34จันทรประทักษ ธบ.830040/2562 "2558/1

"  5855273037  นางสาวสุรียพร29 3.11พิกุลแกว ธบ.830041/2562 "2558/1

"  5855273039  นางสาวกมลวรรณ30 2.68หาญพรม ธบ.830042/2562 "2558/1

"  5855273040  นางสาววรรณวสิา31 3.18พุฒเกิด ธบ.830043/2562 "2558/1

"  5855273041  นางสาวลลิตา32 3.06อัญญโพธิ์ ธบ.830044/2562 "2558/1

"  5855273042  นางสาวทักษิณา33 2.27เหลากุดบอด ธบ.830045/2562 "2558/1

"  5855273044  นางสาวเสาวนีย34 2.82สิงหงอย ธบ.830046/2562 "2558/1

"  5855273045  นางสาวเหมือนฝน35 2.36น่ิมอนงค ธบ.830047/2562 "2558/1

"  5855273047  นางสาวหน่ึงฤดี36 2.87ปานนุน ธบ.830048/2562 "2558/1

"  5855273048  นางสาวยลดา37 2.26เจียมทอง ธบ.830049/2562 "2558/1

"  5855273049  นางสาวนฤมล38 2.94พวงทอง ธบ.830050/2562 "2558/1

"  5855273050  นางสาวระววีรรณ39 3.26สะมิตตะสุวรรณ ธบ.830051/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273053  นางสาวกาญจนา40 3.04เปล่ียนเปรม ธบ.830052/2562 "2558/1

"  5855273054  นางสาวสุภาวดี41 3.04จําปาเรือง ธบ.830053/2562 "2558/1

"  5855273058  นางสาวธัญญารัตน42 3.19นิละดา ธบ.830054/2562 "2558/1
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หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273060  นางสุภาพร43 3.52พลสวสัด์ิ ธบ.830055/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5855273061  นางสาวภสัราภรณ44 2.97ผุดผอง ธบ.830056/2562 "2558/1

"  5855273063  นายญาณภัทร45 2.75ชางคุณ ธบ.830057/2562 "2558/1

"  5855273064  นางสาวสุจิตรา46 3.11มะยุโรวาส ธบ.830058/2562 "2558/1

"  5855273065  นางสาวสุธิดา47 2.61ภมูลา ธบ.830059/2562 "2558/1

"  5855273067  นางสาวจิตตมิา48 2.55วชิาสาร ธบ.830060/2562 "2558/1

"  5855273071  นางสาวพัชรี49 3.04ลวดทอง ธบ.830061/2562 "2558/1

"  5855273072  นางสาวพัชริดา50 3.11คํามีภา ธบ.830062/2562 "2558/1

"  5855273073  นางสาวกัลยาณี51 2.92เหมจั่นเพ็ชร ธบ.830063/2562 "2558/1

"  5855273074  นางสาวอลิสา52 2.75ศรวนัเพ็ญ ธบ.830064/2562 "2558/1

"  5855273075  นางสาวณชิาภา53 2.90ผาเหลา ธบ.830065/2562 "2558/1

"  5855273080  นางสาวเสาวลักษณ54 3.18โสภี ธบ.830066/2562 "2558/1

"  5855273082  นางสาวนิศา55 3.02แยมโอษฐ ธบ.830067/2562 "2558/1

"  5855273083  นางสาวพรพรรณ56 3.14เอมสวสัด์ิ ธบ.830068/2562 "2558/1

"  5855273085  นางสาวมนัสวี57 3.28ไชยศิริ ธบ.830069/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273088  นางสาวสรอยมณี58 2.44สังขวลัิย ธบ.830070/2562 "2558/1

"  5855273089  นางสาวมะลิ59 2.61คงวาน ธบ.830071/2562 "2558/1

"  5855273091  นางสาวสุรัชดา60 2.82ทองอาสา ธบ.830072/2562 "2558/1

"  5855273092  นางสาวสุทธิลักษณ61 2.63บุญทอง ธบ.830073/2562 "2558/1

"  5855273095  นางสาวกุลนัฐ62 2.38บุญชมภู ธบ.830074/2562 "2558/1

"  5855273096  นางสาวมิตราธร63 3.01เทศจันทึก ธบ.830075/2562 "2558/1
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หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273098  นางสาวนัยนา64 3.69บุญยกรจินดา ธบ.830076/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5855273099  นางสาวภคัณัฏฐ65 2.87โอภาสสุรนันท ธบ.830077/2562 "2558/1

"  5855273100  นางสาวเขมรัตน66 2.99เทพกัลยา ธบ.830078/2562 "2558/1

"  5855273101  นางสาวศิริวมิล67 2.84กลมเกล้ียง ธบ.830079/2562 "2558/1

"  5855273103  นางสาวลภัสรดา68 2.65บุญพัฒน ธบ.830080/2562 "2558/1

"  5855273104  นางสาวสุณชิา69 3.21รักเสมอวงศ ธบ.830081/2562 "2558/1

"  5855273106  นางสาวจารุนันท70 2.50ครุฑนวม ธบ.830082/2562 "2558/1

"  5855273107  นางสาวบุษยากร71 2.73สายทองสุข ธบ.830083/2562 "2558/1

"  5855273110  นางสาวฐิตมิา72 3.31ถาวรสวสัด์ิ ธบ.830084/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273111  นางสาวณฐันันทธัญ73 2.61เทพทวี ธบ.830085/2562 "2558/1

"  5855273112  นางสาวณฐัธิดา74 2.73สรอยทอง ธบ.830086/2562 "2558/1

"  5855273114  นางสาวอลีนา75 2.48เงินขํา ธบ.830087/2562 "2558/1

"  5855273115  นางสาวปยนุช76 2.92สามีภักดิ์ ธบ.830088/2562 "2558/1

"  5855273116  นางสาวอรสา77 2.94จอมหงษ ธบ.830089/2562 "2558/1

"  5855273118  นางนุชดา78 3.28ปานทอง ธบ.830090/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273120  นางสาวจุฑารัตน79 3.09แกวทองมี ธบ.830091/2562 "2558/1

"  5855273122  นางสาวดวงใจ80 3.87รัตนยานนท ธบ.830092/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273126  นางสาวกันยากร81 2.77วงดอน ธบ.830093/2562 "2558/1

"  5855273127  นางสาวศิริวรรณ82 3.09ย่ิงววิฒัน ธบ.830094/2562 "2558/1

"  5855273129  นางสาวพิกุล83 3.01ไชยสุวรรณ ธบ.830095/2562 "2558/1

"  5855273131  นางสาวสุดาทิพย84 2.44บุญสิน ธบ.830096/2562 "2558/1
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- 5 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273132  นางสาวอนุชษรา85 2.90เพ็งพินิจ ธบ.830097/2562 "พิเศษ2558/1

"  5855273134  นางสาวณชิกมล86 3.33ศรีบุญนาม ธบ.830098/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273135  นางสาวอรญา87 3.04ศรีษะ ธบ.830099/2562 "2558/1

"  5855273137  นางสาวเจนจิรา88 2.61ตบีจันทร ธบ.830100/2562 "2558/1

"  5855273138  นางสาวนฤมล89 3.30เหลือมพล ธบ.830101/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273140  นางสาววราภรณ90 2.27ไชยเดช ธบ.830102/2562 "2558/1

"  5855273141  นางสาวปาริฉัตร91 2.80ขําชาง ธบ.830103/2562 "2558/1

"  5855273142  นางสาวเปรมฤทัย92 2.92อยูกิจเจริญ ธบ.830104/2562 "2558/1

"  5855273143  นางสาวนันธิกา93 2.56นาทุง ธบ.830105/2562 "2558/1

"  5855273144  นางสาวจิราพร94 2.53ฉวยกระโทก ธบ.830106/2562 "2558/1

"  5855273149  นางสาวพิมพชนก95 2.15คําเจริญ ธบ.830107/2562 "2558/1

"  5855273158  นางสาวจารุณี96 2.90เยาวสังข ธบ.830108/2562 "2558/1

"  5855273162  นางสาวศิริรัตน97 3.11ศรีละ ธบ.830109/2562 "2558/1

"  5855273164  นางสาวกมลชนก98 3.71แฝงกล่ิน ธบ.830110/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273170  นางสาวนิภารัตน99 3.11ศิลปะ ธบ.830111/2562 "2558/1

"  5855273177  นางสาวศุภพิชธ100 3.02รุงเรือง ธบ.830112/2562 "2558/1

"  5855273178  นางสาวธมลวรรณ101 2.78วงษรัตน ธบ.830113/2562 "2558/1

"  5855273179  นางสาวคําดี102 3.28 ธบ.830114/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273180  นางสาวศศิประภา103 2.80เคณาภูมิ ธบ.830115/2562 "2558/1

"  5855273182  นางสาวเมษา104 3.04อางอิง ธบ.830116/2562 "2558/1

"  5855273186  นางอัญชลี105 3.69ก้ัวศรี ธบ.830117/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

15/05/62



- 6 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273187  นางสาวสุนิสา106 2.56สุขสมไทย ธบ.830118/2562 "พิเศษ2558/1

"  5855273189  นางสาวสุมาลี107 3.31ตระการจันทร ธบ.830119/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273190  นางสาวชภุาภรณ108 2.63แสวงสุข ธบ.830120/2562 "2558/1

"  5855273193  นางสาวรุงอรุณ109 2.73พวงไทย ธบ.830121/2562 "2558/1

"  5855273194  นางสาวทิวาพร110 2.97ทองจันทา ธบ.830122/2562 "2558/1

"  5855273196  นางสาวบุษบา111 3.33ดีเพ่ิม ธบ.830123/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273197  นางสาววรรณวศิา112 3.65แปดนาวนั ธบ.830124/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273198  นายทศพล113 2.63พรพิมลศาสตร ธบ.830125/2562 "2558/1

"  5855273199  นางสาวฉัตรพร114 3.01ชวนเชย ธบ.830126/2562 "2558/1

"  5855273200  นางสาวปรียาภรณ115 3.28จันลามุณี ธบ.830127/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5637254017  สิบตาํรวจโทพัฒนฐนะยุทธ1 2.37สกุลคง ธบ.530005/2562 "พิเศษ2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294025  นางสาวศศิประภา1 3.26ผลัดนวล ธบ.1130026/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632294029  นางสาวชนาภา2 3.25พานรินทร ธบ.1130029/2562 "2556/1

"  5632294031  นางสาวธนษา3 3.31โชควนิชากุล ธบ.1130031/2562 "2556/1

"  5632294038  นายยุทธนา4 3.45ปานเพชร ธบ.1130032/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294002  นางสาวชอทิพย1 2.91จันดาหาร ธบ.1130017/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632294003  นางสาวโยษิตา2 2.74อภินันทกุลชัย ธบ.1130018/2562 "2556/1

"  5632294005  นายวทิวสั3 2.66สุวรรณวมิลกุล ธบ.1130019/2562 "2556/1

"  5632294009  นางประภัสสร4 3.23ทยานสมุทร ธบ.1130020/2562 "2556/1

"  5632294014  นางสาวศรัญญา5 3.11ลอมจิตร ธบ.1130021/2562 "2556/1

"  5632294016  นายชาคิด6 2.43ทุรอารยะพงค ธบ.1130022/2562 "2556/1

"  5632294019  นายสุวรรณ7 2.43เกตอุูต ธบ.1130023/2562 "2556/1

"  5632294020  นายนพดล8 2.86กระจางศรี ธบ.1130024/2562 "2556/1

"  5632294023  นางสาววนัทนา9 2.90ลําเจียกหอม ธบ.1130025/2562 "2556/1

"  5632294027  นายชลิต10 3.02ชางภกัดี ธบ.1130027/2562 "2556/1

"  5632294028  นางสาวรลิตา11 3.47งามสอาด ธบ.1130028/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/1

"  5632294030  นายนภพล12 3.27ทยานสมุทร ธบ.1130030/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5632294043  นางสาวพิมพใจ13 2.93เศวตะดุล ธบ.1130033/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มนีาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 เมษายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482032  นายวศิน1 2.36มหาอาจ ธบ.1230003/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชือ่) .............................................................นายทะเบียน

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

15/05/62


