
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522011  นางสาวชุตมิา1 2.82แสงสี ธบ.130543/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210035  นางสาวคัทรียา1 2.19หาสนาม ธบ.330163/2562 "ปกติ2558/1

"  5842210101  นางสาวศิรินญามาศ2 2.30เชยคําแหง ธบ.330164/2562 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5842251012  นายธงชัย3 2.40ยุบลชู ธบ.330165/2562 "ปกติ2558/1

"  5842251014  นายสถาพร4 3.08เสนาผดุง ธบ.330166/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5742260029  นายธนเดช5 2.38รัตนาภรณ ธบ.330161/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261127  นายกรวชิญ6 2.70นาพิมแสง ธบ.330162/2562 "ปกติ2557/1

"  5842261116  นางสาวพรรมณี7 3.32เขียวนอก ธบ.330167/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320027  นางสาวศิวพร8 2.60สอนสงวน ธบ.330168/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5443430005  นางสาวเบญจภรณ1 2.53บุญเจก ธบ.230099/2562 "ปกติ2554/1

"  5443430009  นางสาวเปมิกา2 2.59วไิลศิลป ธบ.230100/2562 "2554/1

"  5443430025  นางสาวเพ็ญนภา3 2.60ดวงประทุม ธบ.230101/2562 "2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711039  นายดนัย 4 2.70สุภาษร ธบ.230107/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271067  นางสาวเสาวลักษณ1 3.07ฉายรังษี ธบ.730511/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272005  นางสาวสุกัญญา2 2.08หาญนิโรจนรัมย ธบ.730512/2562 "ปกติ2558/1

"  5844272022  นางสาวอนงคนาถ3 2.15ซีคอต ธบ.730513/2562 "2558/1

"  5844272050  นางสาวสุนิสา4 2.07วจิบ ธบ.730514/2562 "2558/1

"  5844272063  นายณฐัพล5 2.07นคร ธบ.730515/2562 "2558/1

"  5964272002  นายณฐัภัทร6 2.21เมธเมธากุล ธบ.730559/2562 "2559/1

"  5964272004  วาท่ีรอยตรีกรกช7 2.32ตันตินิพันธุกุล ธบ.730560/2562 "2559/1

"  5964272007  นายวษิณุ8 2.21มณอีอน ธบ.730561/2562 "2559/1

"  5964272012  นายพงศกร9 3.05สันติปาลิต ธบ.730562/2562 "2559/1

"  5964272016  นายธนวฒัน10 2.34อุบลแยม ธบ.730563/2562 "2559/1

"  5964272019  นายพงศธร11 2.28สอนเกตุ ธบ.730564/2562 "2559/1

"  5964272022  นายทศพร12 2.18แจงบุญ ธบ.730565/2562 "2559/1

"  5964272025  นายศราวฒิุ13 2.19ละโคตร ธบ.730566/2562 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277008  นายประจักษ14 2.67เนียมสอาด ธบ.730506/2562 "ปกติ2557/1

"  5744277013  นางสาวณภาวดี15 2.57แดงสันเทียะ ธบ.730507/2562 "2557/1

"  5744277032  นางสาวสุธาสินี16 2.28พันธเหนือ ธบ.730508/2562 "2557/1

"  5744277037  นางสาวมัลลิกา17 2.64บุญเรือง ธบ.730509/2562 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283049  นายสุรวชิญ18 2.21คําดวง ธบ.730516/2562 "ปกติ2558/1

30/07/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283054  นายฐานทัพ19 2.23วงคน่ิม ธบ.730517/2562 "ปกติ2558/1

"  5844283078  นายนรเทพ20 2.03รุงแจมแจง ธบ.730518/2562 "2558/1

"  5844283081  นางสาวจิราภรณ21 2.23บุสดี ธบ.730519/2562 "2558/1

"  5844283115  นายพสิษฐ22 2.17ซัวตังไล ธบ.730520/2562 "2558/1

"  5844283217  นางสาวมัธธุรัญญานนท23 2.16เพียรสราง ธบ.730521/2562 "2558/1

"  5944283234  นายอรรถพล24 2.15กิจบรรจง ธบ.730558/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5845273102  นายสันตภิาพ1 2.40ลีลากววีงศ ธบ.830139/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530208  นางสาวนิตยา1 2.28พวงบุตร ธบ.430117/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301003  นายวรเชษฐ1 3.67งวนในจิตร ธบ.930026/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5848304009  นางสาวยศวดี1 3.54มุขทอง ธบ.930029/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301014  นายวรายุทธ1 2.49เภสัชจา ธบ.930021/2562 "ปกติ2555/1

"  5648301008  นายสถาพร2 2.08อึ้งธนาภา ธบ.930022/2562 "2556/1

"  5848301036  นางสาววรรณชนก3 2.42พบพาน ธบ.930027/2562 "2558/1

"  5848301047  นางสาวสิริกร4 3.11ศรีนามะ ธบ.930028/2562 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5448302025  นายศิริ5 2.78ศิริสุรักษ ธบ.930020/2562 "ปกติ2554/1

"  5648302004  นายคูณคํา6 2.42สุพล ธบ.930023/2562 "2556/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304026  นางสาวพิมพวรัชญา7 2.71หาญชะนะ ธบ.930024/2562 "ปกติ2557/1

"  5748304027  นางสาวธนัญญา8 2.76ศรีบุญโยดม ธบ.930025/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291012  นายโสฬส1 2.51คําจริง ธบ.1130080/2562 "ปกติ2558/1

"  5842291044  นายสุรสิทธิ์2 2.72ทรงศิริ ธบ.1130081/2562 "2558/1

"  5842291088  นายชริณ3 2.46บุญรักษ ธบ.1130082/2562 "2558/1

"  5842291093  นายพงศศักดิ์4 2.36เตมิสายทอง ธบ.1130083/2562 "2558/1

"  5842291151  นายสุทธิศักดิ์5 2.54อาชาพล ธบ.1130084/2562 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294029  นางสาวนันทวนั6 2.35ศุภเมธากร ธบ.1130085/2562 "ปกติ2558/1

"  5842294066  นายอรรถกานต7 2.12มุงโตกลาง ธบ.1130086/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210003  นางสาวอรอุมา1 2.47จีนโกว ธบ.330160/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711006  พันจาโทธนาวฒัน1 3.47เดชคง ธบ.230103/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711003  พันจาตรีอานนท1 3.26เผือกสงา ธบ.230102/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2556/1

"  5633711015  นางสาวกนกพร2 2.40การสมทรัพย ธบ.230104/2562 "2556/1

"  5633711016  นายณฐัพนธ3 2.39กลางเสนา ธบ.230105/2562 "2556/1

"  5633711029  นางสาวกชวณัณ4 3.52กุลเกษ ธบ.230106/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280222  นายอมรศักด์ิ1 3.32พัดเกิด ธบ.730482/2562 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271048  นางสาวเกสรา1 2.82ผจญกลา ธบ.730474/2562 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272038  นางสาวนิตพิัฒน2 2.92เลาหพรทรัพย ธบ.730475/2562 "พิเศษ2556/1

"  5854272115  นางสาวสุวนันท3 2.56ทองอราม ธบ.730522/2562 "2558/1

"  5854272118  นางสาวฝากฝน4 2.85ทุมภา ธบ.730523/2562 "2558/1

"  5854272121  นายพันธุพุทธ5 2.46ดําพันธ ธบ.730524/2562 "2558/1

"  5854272145  นางสาวปยะนุช6 2.43ใจตระหนัก ธบ.730525/2562 "2558/1

"  5854272174  นายจุฑา7 2.16ชงเชือ้ ธบ.730526/2562 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277086  นายฤกษชยั8 2.66มิลาวรรณ ธบ.730473/2562 "พิเศษ2555/1

"  5634277007  นายประพันธ9 3.16สิทธิสกุลชยั ธบ.730476/2562 "2556/1

"  5654277125  นางสาวฉัตรทอง10 2.04แพเรือนทอง ธบ.730480/2562 "2556/1

"  5854277042  นายประคอง11 2.49ธรรมนิยม ธบ.730527/2562 "2558/1

"  5854277044  นางสาวทิพวรรณ12 3.09โพธิ์มาตย ธบ.730528/2562 "2558/1

"  5854277143  นายสุรศักด์ิ13 2.50พลเรือง ธบ.730529/2562 "2558/1

"  5854277151  นายสุรศักด์ิ14 2.70รอดดี ธบ.730530/2562 "2558/1

"  5854277165  นางสาวศิริพร15 3.19เหลืองรุงทรัพย ธบ.730531/2562 "2558/1

"  5854277194  นางสาวขวญันภา16 3.43เจริญจิตร ธบ.730532/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277203  นางสาวสุชาดา17 3.14อาศัยนา ธบ.730533/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280172  นางสาวสิตา18 2.70นิภากรเมธากุล ธบ.730477/2562 "พิเศษ2556/1

30/07/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280252  นายธนวฒัน19 2.60ธนกุลกิจไพศาล ธบ.730478/2562 "พิเศษ2556/1

"  5734280215  นางสาวณัฐพร20 3.18ระถาวนิชย ธบ.730481/2562 "2557/1

"  5734280226  นางสาวชลธิชา21 2.52พุฒทอง ธบ.730483/2562 "2557/1

"  5734280227  นางสาวณภัสวรรณ22 2.67แซอั้ง ธบ.730484/2562 "2557/1

"  5734280240  นายศรัณยฤทธิ์23 2.86แกลวกลา ธบ.730485/2562 "2557/1

"  5734280241  นายธวชัชยั24 2.97ไวยภาคี ธบ.730486/2562 "2557/1

"  5734280243  นายธีรพล25 2.50คามจังหาร ธบ.730487/2562 "2557/1

"  5734280246  นางสาวกาญจนา26 2.76บุญยังดี ธบ.730488/2562 "2557/1

"  5734280247  นางสาวจิณณคุหมา27 2.42เรืองทวีทรัพย ธบ.730489/2562 "2557/1

"  5734280248  นายสิทธิโชค28 2.55บุญย่ิง ธบ.730490/2562 "2557/1

"  5734280249  นางสาวกนกพร29 2.67แซอึ้ง ธบ.730491/2562 "2557/1

"  5734280251  นางสาวศศิธร30 2.46ตรีเมืองสอง ธบ.730492/2562 "2557/1

"  5734280252  นายนําพล31 2.96ศิลาวงศสวสัด์ิ ธบ.730493/2562 "2557/1

"  5734280253  นางสาวกรองทอง32 2.33วฒันลักขี ธบ.730494/2562 "2557/1

"  5734280255  นายปรีชา33 3.01พรพยุหเกียรติ ธบ.730495/2562 "2557/1

"  5734280257  นายนิรันดร34 2.45เอกตาแสง ธบ.730496/2562 "2557/1

"  5734280259  นายธีระพงษ35 3.27พรมคําบุตร ธบ.730497/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280267  นายสุพิสิทธิ์36 3.27แซไหล ธบ.730498/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280275  นางสาวสาลินี37 2.55บุญเสริม ธบ.730499/2562 "2557/1

"  5734280279  นางสาวพิมพณฐัชยา38 2.62ภกัดีรณชิต ธบ.730500/2562 "2557/1

"  5734280289  นายอนุพงษ39 2.73ฉันทามุตติ ธบ.730501/2562 "2557/1

30/07/62



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280291  นางสาวใบหยก40 2.54สุรัตน ธบ.730502/2562 "พิเศษ2557/1

"  5734280292  นายอรรถวฒัน41 2.75ศรีรุณ ธบ.730503/2562 "2557/1

"  5734280294  นางสาวนรมน42 3.00ชเูวชวงศ ธบ.730504/2562 "2557/1

"  5734280295  นางสาวณัฐนรี43 2.42สุขสมบัติ ธบ.730505/2562 "2557/1

"  5754280235  นางสาวศรัณญา44 2.63โพธิน ธบ.730510/2562 "2557/1

"  5854280003  นางสาวจุรารัตน45 2.66กันทัด ธบ.730534/2562 "2558/1

"  5854280004  นางสาวแสงระวี46 2.96ไมแกว ธบ.730535/2562 "2558/1

"  5854280006  นางสาววรรณา47 2.95บุญกระทุม ธบ.730536/2562 "2558/1

"  5854280008  นางสาวณัฐยา48 3.09โตประดิษฐ ธบ.730537/2562 "2558/1

"  5854280015  นายวฒิุพงศ49 2.62ทองสด ธบ.730538/2562 "2558/1

"  5854280017  นางสาวเกษร50 2.50ศรีเจริญ ธบ.730539/2562 "2558/1

"  5854280018  นางฉลองรัตน51 3.51แหวนพิรอด ธบ.730540/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280019  นางสาวคนึงนุช52 2.85สมปราง ธบ.730541/2562 "2558/1

"  5854280020  นางสาวเมธินี53 2.80เขียวหวาน ธบ.730542/2562 "2558/1

"  5854280021  นางสาวนิรมล54 3.03พูลเกตุ ธบ.730543/2562 "2558/1

"  5854280022  นางสาวกนกวรรณ55 3.25สุวรรณหงษ ธบ.730544/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280023  นางสาวจรรยพร56 3.16มะโนสิม ธบ.730545/2562 "2558/1

"  5854280024  นางสาวจิตตมิา57 2.63ริมทอง ธบ.730546/2562 "2558/1

"  5854280025  นางสาวลัดดาวลัย58 2.91ผลาผล ธบ.730547/2562 "2558/1

"  5854280026  นางสาวรจิตรี59 2.81สํารวมจิตร ธบ.730548/2562 "2558/1

"  5854280027  นางสาวอาริษา60 3.04วรรณา ธบ.730549/2562 "2558/1

30/07/62



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280029  นางสาวอวยพร61 3.43แพงเจริญ ธบ.730550/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5854280036  นางสาวนีรนุช62 2.67ใจชวง ธบ.730551/2562 "2558/1

"  5854280037  นางสาวนายาทัย63 2.85บุญชู ธบ.730552/2562 "2558/1

"  5854280043  นางสาวระพีพรรณ64 2.80ฉิ่งวงัตะกอ ธบ.730553/2562 "2558/1

"  5854280046  นายศิวนาถ65 2.43ทองสุวรรณ ธบ.730554/2562 "2558/1

"  5854280050  นางสาวหทัยพัชร66 2.56ทะนาไสย ธบ.730555/2562 "2558/1

"  5854280192  นางสาววนัทนา67 2.51เดชขจร ธบ.730556/2562 "2558/1

"  5854280214  นางสาวอรัญญา68 2.37พุดพันธ ธบ.730557/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283028  นางสาวอนุวรรณ69 2.61ไววอง ธบ.730479/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273006  นางสาวมินทธิตา1 3.42เสนา ธบ.830140/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5855273008  นางเกศรา2 3.28แพงไพรี ธบ.830141/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273147  นางสาววรัญญา3 3.06วชัโรภาส ธบ.830142/2562 "2558/1

"  5855273159  นางสาวสุพินิต4 2.38เวยีงอินทร ธบ.830143/2562 "2558/1

"  5855273205  นางสาวกมลชนก5 2.56คุมกระจาง ธบ.830144/2562 "2558/1

"  5855273206  นางสาวสุภาวณิี6 2.77วฒันวงษ ธบ.830145/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5637254010  นางสาวอริสา1 2.99โนนศิลา ธบ.530024/2562 "พิเศษ2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 13 มถิุนายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 26 มถิุนายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753480085  นายอธิวชิญ1 2.47ศรีพยัคฆ ธบ.1230005/2562 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482009  นางสาวฐาปานีย2 3.32นามโยธาจิรานนท ธบ.1230006/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 

ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.73"พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

30/07/62


