
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5841101032  นางสาวอารีลักษณ1 3.66พรมทา ธบ.130251/2563 "ปกติ2558/1

"  5841101035  นางสาวกัณธิมา2 3.63ศิริโสม ธบ.130252/2563 "2558/1

"  5841101062  นางสาวมินตรา3 3.60กระสินหอม ธบ.130272/2563 "2558/1

"  5841101063  นางสาวสุรัสสวดี4 3.61นาคะปกษิณ ธบ.130273/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010032  นางสาวชลธิชา5 3.88ศรีภูธร ธบ.130046/2563 "ปกติ2558/1

"  5841010045  นางสาวจันทรจิรา6 3.86ตนโพธ์ิ ธบ.130056/2563 "2558/1

"  5841010046  นางสาวณัตฑริกา7 3.64พรมแสงใส ธบ.130057/2563 "2558/1

"  5841010057  นางสาวสุดารัตน8 3.74กานจักร ธบ.130065/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020033  นางสาวรัชนิกา9 3.79อินทรแกว ธบ.130094/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5841030004  นางสาวศตพร10 3.60จันทพรมชู ธบ.130110/2563 "ปกติ2558/1

"  5841030028  นายอนุสิทธ์ิ11 3.86ลัทธิพรหม ธบ.130133/2563 "2558/1

"  5841030029  นางสาวทิพยสุดา12 3.67กลางจันทา ธบ.130134/2563 "2558/1

"  5841030051  นางสาวกมลฉัตร13 3.65ทองแกว ธบ.130148/2563 "2558/1

"  5841030054  นางสาวเพชรัตน14 3.66วิศรี ธบ.130151/2563 "2558/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5841070009  นางสาวชไมพร15 3.74สมหวัง ธบ.130191/2563 "ปกติ2558/1

"  5841070017  นางสาวจันทรา16 3.61ทุมมาศ ธบ.130197/2563 "2558/1

"  5841070020  นางสาวชนิตา17 3.80แกวชารี ธบ.130200/2563 "2558/1

"  5841070021  นางสาวอรุณวรรณ18 3.78ประดิษฐ ธบ.130201/2563 "2558/1

"  5841070040  นายณัฐพล19 3.72ดํามา ธบ.130217/2563 "2558/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

18/05/63
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5841522008  นางสาวชลลดา20 3.60ทับมาโนช ธบ.130330/2563 "ปกติ2558/1

"  5841522015  นายสรายุทธ21 3.71เสนสอน ธบ.130334/2563 "2558/1

"  5841522024  นางสาวพิมพมาดา22 3.66ขําสีเมฆ ธบ.130339/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5841101001  นางสาวศิริเพ็ญ1 3.30รัตนวิชัย ธบ.130224/2563 "ปกติ2558/1

"  5841101006  นางสาวณัฐริยา2 3.25บุญย่ิง ธบ.130228/2563 "2558/1

"  5841101008  นางสาวสุชัญญา3 3.32โชติรัตน ธบ.130230/2563 "2558/1

"  5841101009  นางสาวอมรรัตน4 3.32ขําคํา ธบ.130231/2563 "2558/1

"  5841101012  นางสาวเฟองระดา5 3.34เงางาม ธบ.130234/2563 "2558/1

"  5841101016  นางสาวสุภาวี6 3.29เจิ่งฤทธิ์ ธบ.130238/2563 "2558/1

"  5841101023  นางสาวพิจิตรา7 3.50ชูจิตร ธบ.130242/2563 "2558/1

"  5841101026  นางสาวธนัชพร8 3.41มาลัยลอย ธบ.130245/2563 "2558/1

"  5841101030  นางสาวพรณิภา9 3.29ช้ัวทอง ธบ.130249/2563 "2558/1

"  5841101039  นางสาวสุวรรณา10 3.29นามอาษา ธบ.130255/2563 "2558/1

"  5841101047  นางสาวสุดาพร11 3.33สุภาพ ธบ.130258/2563 "2558/1

"  5841101048  นางสาวพิมพภัทรา12 3.55อธิพรวรางคกูร ธบ.130259/2563 "2558/1

"  5841101050  นางสาวกมลชนก13 3.49ยสินพร ธบ.130261/2563 "2558/1

"  5841101053  นางสาวนฤมล14 3.39บัวนาค ธบ.130264/2563 "2558/1

"  5841101057  นางสาวกมลวรรณ15 3.35รอดดี ธบ.130268/2563 "2558/1

"  5841101058  นางสาวศศิธร16 3.46มีทิพย ธบ.130269/2563 "2558/1

"  5841101061  นางสาวสุนิสา17 3.25เสาใย ธบ.130271/2563 "2558/1

"  5841101065  นางสาวชลธิชา18 3.31มูลทองชุน ธบ.130275/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010013  นางสาวอักษราภัค19 3.58ตรีวิเวก ธบ.130030/2563 "ปกติ2558/1

"  5841010017  นางสาววันฟาดีละห20 3.35วาเย็ง ธบ.130034/2563 "2558/1

"  5841010020  นางสาวพีรพร21 3.27มุงพันธกลาง ธบ.130036/2563 "2558/1

"  5841010027  นายอุกฤษ22 3.43ศรีสุขโข ธบ.130041/2563 "2558/1

18/05/63
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010029  นางสาวกาญจนา23 3.25แดนไธสง ธบ.130043/2563 "ปกติ2558/1

"  5841010030  นางสาวกนกวรรณ24 3.38โปรงจิต ธบ.130044/2563 "2558/1

"  5841010031  นางสาวอรวี25 3.51ค่ําคูณ ธบ.130045/2563 "2558/1

"  5841010034  นางสาวรัชนีกร26 3.30วรรณทวี ธบ.130048/2563 "2558/1

"  5841010037  นายณรงค27 3.35บัวผาย ธบ.130050/2563 "2558/1

"  5841010039  นางสาวจีราภรณ28 3.31ปองกัน ธบ.130052/2563 "2558/1

"  5841010043  นางสาวอภิญญา29 3.33โนนบุศรี ธบ.130055/2563 "2558/1

"  5841010047  นายปฏิภาณ30 3.51เอ็งมีรุด ธบ.130058/2563 "2558/1

"  5841010058  นายวิรุฬห31 3.50เวชสุวรรณมณี ธบ.130066/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020010  นางสาวเจนจิรา32 3.56จันทรวรรณ ธบ.130075/2563 "ปกติ2558/1

"  5841020012  นางสาวยศวดี33 3.48นุนลอย ธบ.130076/2563 "2558/1

"  5841020013  นางสาวณัฐชา34 3.30ปณะราช ธบ.130077/2563 "2558/1

"  5841020015  นางสาวพรสุดา35 3.51ลาธุลี ธบ.130079/2563 "2558/1

"  5841020016  นายระพีพัฒน36 3.25พงษโต ธบ.130080/2563 "2558/1

"  5841020021  นายอัจทศาสตร37 3.48อาจหาญ ธบ.130084/2563 "2558/1

"  5841020024  นางสาวอรนรินทร38 3.50สามชาลี ธบ.130086/2563 "2558/1

"  5841020026  นางสาวธมลวรรณ39 3.43ชูเพ็ชร ธบ.130088/2563 "2558/1

"  5841020027  นางสาววารุพร40 3.26ธนสินศิวัฒน ธบ.130089/2563 "2558/1

"  5841020029  นางสาวพรรษชล41 3.42ดีพลงาม ธบ.130091/2563 "2558/1

"  5841020032  นางสาวกชกร42 3.54ย่ิงยงค ธบ.130093/2563 "2558/1

"  5841020037  นางสาววชิรญาณ43 3.29ยอดสละ ธบ.130098/2563 "2558/1

"  5841020041  นางสาวกาญจนา44 3.35สอนผา ธบ.130101/2563 "2558/1

18/05/63
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020045  นางสาวชนกนันท45 3.56สุนันท ธบ.130105/2563 "ปกติ2558/1

"  5841020046  นางสาวสุภาพร46 3.54แซดาน ธบ.130106/2563 "2558/1

"  5841020049  นางสาววีรรัศม์ิ47 3.38รัตนพันธ ธบ.130108/2563 "2558/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5841030011  นางสาวเบญจรัตน48 3.55โพธิเศษ ธบ.130116/2563 "ปกติ2558/1

"  5841030014  นางสาวสุดารัตน49 3.52ทองถนอม ธบ.130119/2563 "2558/1

"  5841030016  นางสาวพิมพพิมล50 3.59ลุกิเลส ธบ.130121/2563 "2558/1

"  5841030019  นางสาวภัทราภรณ51 3.31อักษรกุล ธบ.130124/2563 "2558/1

"  5841030020  นางสาวกัญญารัตน52 3.48กัณฑษา ธบ.130125/2563 "2558/1

"  5841030021  นางสาวอรยา53 3.55ออนเฉวียง ธบ.130126/2563 "2558/1

"  5841030026  นางสาวปรียานันท54 3.51สอวิหก ธบ.130131/2563 "2558/1

"  5841030032  นางสาววรรณนิษา55 3.50คําบุญเรือง ธบ.130136/2563 "2558/1

"  5841030039  นายขวัญชัย56 3.48บุญสมัย ธบ.130141/2563 "2558/1

"  5841030049  นางสาวกนกวรรณ57 3.55รักจันดา ธบ.130147/2563 "2558/1

"  5841030053  นางสาวสุธิดา58 3.58เย่ียมไธสงค ธบ.130150/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5841060008  นางสาวอัญมณี59 3.40อินทรสด ธบ.130154/2563 "ปกติ2558/1

"  5841060009  นางสาวรัตนาภรณ60 3.45พลหาร ธบ.130155/2563 "2558/1

"  5841060012  นายพงศภรณ61 3.38ศรีวรขันธุ ธบ.130156/2563 "2558/1

"  5841060014  นางสาวศุภมาส62 3.50นาคพันธ ธบ.130158/2563 "2558/1

"  5841060015  นางสาวเตือนใจ63 3.39ศรีวรมย ธบ.130159/2563 "2558/1

"  5841060033  นางสาวชุตินันท64 3.54ผ้ึงแกว ธบ.130171/2563 "2558/1

"  5841060043  นายพงศพล65 3.37ศรีวรขันธุ ธบ.130178/2563 "2558/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
18/05/63
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5841070011  นางสาวภัทรวดี66 3.50สลางสิงห ธบ.130193/2563 "ปกติ2558/1

"  5841070012  นางสาวพิมลวรรณ67 3.40กายโนนสูง ธบ.130194/2563 "2558/1

"  5841070043  นางสาวลลิตา68 3.29ลนทม ธบ.130219/2563 "2558/1

"  5841070045  นางสาวมณฑิตา69 3.47เมืองชนะ ธบ.130220/2563 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120001  นางสาวธัญญลักษณ70 3.34บุตตะศรี ธบ.130278/2563 "ปกติ2558/1

"  5841120033  นายนิติพล71 3.54เกงกาญจนวรัตน ธบ.130296/2563 "2558/1

"  5841120047  นายกมลวัฒน72 3.50สาสดีออง ธบ.130305/2563 "2558/1

"  5841120048  นายณัฐวัตร73 3.52บุญเอื้อ ธบ.130306/2563 "2558/1

"  5841120050  นายศุภกฤต74 3.41ปล้ืมจิตร ธบ.130308/2563 "2558/1

"  5841120059  นายวิวัฒน75 3.48วุฒิประพันธพงศ ธบ.130315/2563 "2558/1

"  5841120063  นายอนิรุธ76 3.25กอนดี ธบ.130316/2563 "2558/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5841522004  นางสาวจุฑามาศ77 3.57ดิบดี ธบ.130328/2563 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5341101527  นางสาวสาวิตรี1 2.60อํานวยศิริสุข ธบ.130007/2563 "ปกติ2553/1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5841101003  นางสาวพิมพชนก2 3.45ทุมโนนอย ธบ.130225/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2558/1

"  5841101004  นางสาวสุธินี3 3.21กีรติวิทยากร ธบ.130226/2563 "2558/1

"  5841101005  นางสาวอารียา4 3.15นะอํานาจ ธบ.130227/2563 "2558/1

"  5841101007  นางสาวหัถชัยญา5 2.89มานะ ธบ.130229/2563 "2558/1

"  5841101010  นางสาวสุภาพร6 3.00พรมสิงห ธบ.130232/2563 "2558/1

"  5841101011  นางสาวปริยานุช7 3.33ลิกขะไชย ธบ.130233/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101013  นางสาวจันทริกา8 2.98หันผักแวน ธบ.130235/2563 "2558/1

"  5841101014  นางสาวพรพรรณ9 3.24มั่งคั่ง ธบ.130236/2563 "2558/1

"  5841101015  นางสาวพงษนภา10 3.25สารสุข ธบ.130237/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101017  นางสาวมณีริน11 2.97เงินกองแกว ธบ.130239/2563 "2558/1

"  5841101018  นางสาวสายบัว12 3.31จันทขัน ธบ.130240/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101020  นางสาววนารินทร13 3.16พานิช ธบ.130241/2563 "2558/1

"  5841101024  นางสาววิภารัตน14 3.09ตวนบุตร ธบ.130243/2563 "2558/1

"  5841101025  นางสาวสมฤทัย15 2.76ทองภักดี ธบ.130244/2563 "2558/1

"  5841101027  นางสาวเบญญาภา16 3.21ฉิ่งสูงเนิน ธบ.130246/2563 "2558/1

"  5841101028  นางสาวอุษณี17 3.33ทองจําปา ธบ.130247/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101029  นางสาวสุภาพร18 3.16รุงอสุรินทร ธบ.130248/2563 "2558/1

"  5841101031  นางสาวชนินาถ19 3.01อินทะรังษี ธบ.130250/2563 "2558/1

"  5841101036  นางสาวมนัญชญา20 3.02สิงหา ธบ.130253/2563 "2558/1

"  5841101037  นางสาวปาริฉัตร21 2.96จิลละธาน ธบ.130254/2563 "2558/1

"  5841101041  นางสาวกุลณาถ22 3.07นันทะนา ธบ.130256/2563 "2558/1
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5841101044  นางสาวอนุชสรา23 3.23โนนสูง ธบ.130257/2563 "ปกติ2558/1

"  5841101049  นางสาวตรงศร24 3.15แสงกลา ธบ.130260/2563 "2558/1

"  5841101051  นางสาวปญจพร25 3.23ปยะกุลดํารง ธบ.130262/2563 "2558/1

"  5841101052  นางสาวกาญจนาณัฐ26 3.16ขุนอยู ธบ.130263/2563 "2558/1

"  5841101054  นางสาวเบญจมาศ27 2.97รอดคลาย ธบ.130265/2563 "2558/1

"  5841101055  นางสาวธนวันต28 3.51สิทธิชัย ธบ.130266/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101056  นางสาวธวัลหทัย29 3.51สิทธิชัย ธบ.130267/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101060  นางสาวนัทธมน30 3.24จุยเสียงเพราะ ธบ.130270/2563 "2558/1

"  5841101064  นางสาวนัทริกา31 3.12ใจพุก ธบ.130274/2563 "2558/1

"  5841101066  นางสาวลลิตา32 3.35ทะสอน ธบ.130276/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841101067  นางสาวณัชยาดา33 3.10แจงจํารัส ธบ.130277/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5641010072  นางสาวพัชรีกรณ34 2.83ระยับศรี ธบ.130008/2563 "ปกติ2556/1

"  5841010001  นางสาวณัฐชา35 3.36พิมมะลา ธบ.130020/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010002  นายกิตติกร36 3.01ทองหาร ธบ.130021/2563 "2558/1

"  5841010004  นางสาวปรีชญา37 2.76สรอยสิงห ธบ.130022/2563 "2558/1

"  5841010005  นางสาวรัตติกานต38 2.92สุขสวัสดิ์ ธบ.130023/2563 "2558/1

"  5841010006  นางสาวอลิศร39 2.89สวางวงศ ธบ.130024/2563 "2558/1

"  5841010007  นายวัชรพงษ40 2.95ศรนุวัตร ธบ.130025/2563 "2558/1

"  5841010008  นายอดิศร41 3.54ทองเอก ธบ.130026/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010009  นางสาววิภา42 3.15พุฒทอง ธบ.130027/2563 "2558/1

"  5841010010  นางสาวศิริลักษณ43 3.23สมสอง ธบ.130028/2563 "2558/1

"  5841010012  นางสาววรดา44 3.09มาลาศรี ธบ.130029/2563 "2558/1
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สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010014  นางสาวจริยาพร45 2.64มืดอินทร ธบ.130031/2563 "ปกติ2558/1

"  5841010015  นางสาวปทมวรรณ46 3.24แสนกลา ธบ.130032/2563 "2558/1

"  5841010016  นางสาวฐิติภรณ47 3.18สุวิชากร ธบ.130033/2563 "2558/1

"  5841010019  นายภคนันท48 3.11ภูไวย ธบ.130035/2563 "2558/1

"  5841010021  นางสาวอารียา49 3.00สีครซาย ธบ.130037/2563 "2558/1

"  5841010024  นางสาวศศิวิมล50 3.05เช้ือจีน ธบ.130038/2563 "2558/1

"  5841010025  นางสาวศศิลดา51 2.92พิมพบูลย ธบ.130039/2563 "2558/1

"  5841010026  นางสาวบังอร52 2.84ไชยมูล ธบ.130040/2563 "2558/1

"  5841010028  นางสาวพีรยา53 3.14เมาลี ธบ.130042/2563 "2558/1

"  5841010033  นางสาวสุภาวดี54 3.71เพชรคง ธบ.130047/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010035  นางสาวฐิตินันท55 2.91ผองแผว ธบ.130049/2563 "2558/1

"  5841010038  นางสาวณริณฐพัชร56 3.45คงแสงจันทร ธบ.130051/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010040  นางสาวชุตินันท57 3.23ขําคํา ธบ.130053/2563 "2558/1

"  5841010041  นางสาวเจษฎารัตน58 3.13เกษสงเคราะห ธบ.130054/2563 "2558/1

"  5841010049  นางสาวกรรณธาร59 3.06อินทวงศ ธบ.130059/2563 "2558/1

"  5841010050  นางสาวพรนภา60 3.30สงโสด ธบ.130060/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010051  นางสาวจนากร61 3.51แกวมณี ธบ.130061/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841010052  นางสาววรดา62 2.76รุงเรือง ธบ.130062/2563 "2558/1

"  5841010054  นางสาวสุภาวดี63 3.10ยินดี ธบ.130063/2563 "2558/1

"  5841010056  นางสาวปริญญา64 3.33นาเจริญ ธบ.130064/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020067  นางสาวมิญฐสุพิชชา65 3.16วัฒนาศิรินาวิณ ธบ.130012/2563 "ปกติ2557/1

"  5841020001  นายศุภณัฐ66 3.21ชมานนท ธบ.130067/2563 "2558/1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020002  นางสาวกาญจนา67 3.49เงินงอกงาม ธบ.130068/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2558/1

"  5841020003  นางสาวรุงตะวัน68 3.29ดํารักษ ธบ.130069/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020004  นางสาวมนัสวี69 3.31มูลดับ ธบ.130070/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020005  นางสาวตันหยง70 3.31แสงทอง ธบ.130071/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020006  นายณัฐวุฒิ71 2.95สัมโย ธบ.130072/2563 "2558/1

"  5841020007  นางสาวชัฎชญา72 3.28สาระโชติ ธบ.130073/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020008  นายนัฐวุฒิ73 3.10อุขุนทด ธบ.130074/2563 "2558/1

"  5841020014  นางสาวณัฐทินันท74 3.31อรัญเวศ ธบ.130078/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020017  นางสาวทิพวรรณ75 3.17เนื่องกัลยา ธบ.130081/2563 "2558/1

"  5841020018  นางสาวระพีพรรณ76 3.31สาดมะเริง ธบ.130082/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020019  นางสาวมานิดา77 3.28วงศสมบุญ ธบ.130083/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020023  นางสาวสุพัตรา78 3.42แสงแกว ธบ.130085/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020025  นางสาวปรีณาพรรณ79 3.33อินทรศักดิ์ดา ธบ.130087/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020028  นางสาวธนัสภรณ80 2.99ปดถาไมย ธบ.130090/2563 "2558/1

"  5841020031  นายกนตธร81 3.29สินสอาด ธบ.130092/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020034  นางสาวสาวิตรี82 2.99โพธิเศรษฐ ธบ.130095/2563 "2558/1

"  5841020035  นางสาวธนวรรณ83 3.21พุกยอด ธบ.130096/2563 "2558/1

"  5841020036  นางสาวภัทราภรณ84 3.24แสงแดง ธบ.130097/2563 "2558/1

"  5841020038  นางสาวเทวิณตา85 3.46ศุภมาตร ธบ.130099/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020039  นางสาวปนัดดา86 3.25อรัญตะวา ธบ.130100/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841020042  นางสาวณัฏฐณพร87 2.64โคตะมา ธบ.130102/2563 "2558/1

"  5841020043  นางสาวจุรินพร88 3.13บรรเทาวงษ ธบ.130103/2563 "2558/1

"  5841020044  นางสาวประภัสรา89 3.23นามศิริ ธบ.130104/2563 "2558/1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020048  นางสาวพิไลพร90 3.22นิ่งพุทซา ธบ.130107/2563 "ปกติ2558/1

"  5841020050  นางสาวชุติมา91 3.17ภัยมณี ธบ.130109/2563 "2558/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5741030056  นางสาววสุรัตน92 2.85บุญเคียง ธบ.130013/2563 "ปกติ2557/1

"  5841030005  นางสาวนุรอัยณี93 3.08หวันสู ธบ.130111/2563 "2558/1

"  5841030006  นางสาวลูกศร94 3.20ทองสกุล ธบ.130112/2563 "2558/1

"  5841030007  นางสาวพรจณา95 3.30สุดตะอง ธบ.130113/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030008  นางสาววราภรณ96 3.44เพ็งแกว ธบ.130114/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030009  นายปฐมมงคล97 3.78ตรีภักดิ์ ธบ.130115/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030012  นางสาวกมลลักษณ98 2.83พุฒเกล้ียง ธบ.130117/2563 "2558/1

"  5841030013  นายชลทิศ99 2.82คอยเกษม ธบ.130118/2563 "2558/1

"  5841030015  นายพิษณุ100 3.55แตงกระโทก ธบ.130120/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030017  นายสุรวิชญ101 3.28เทียมมล ธบ.130122/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030018  นางสาวภัทราภรณ102 3.23แสวงมงคล ธบ.130123/2563 "2558/1

"  5841030022  นายนราพงษ103 3.49ครองตาเนิน ธบ.130127/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030023  นางสาวปญชลี104 3.17รุงทวีมนัสชัย ธบ.130128/2563 "2558/1

"  5841030024  นางสาวอารียา105 3.08เนาวเพชร ธบ.130129/2563 "2558/1

"  5841030025  นายพิทยา106 3.27อุตรา ธบ.130130/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030027  นายคมสัน107 3.26แซเฮา ธบ.130132/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030030  นางสาวนิรัชพร108 3.24แสงสวาง ธบ.130135/2563 "2558/1

"  5841030033  นางสาวเจนจิรา109 3.26อาญาเมือง ธบ.130137/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030035  นางสาวปวิตรา110 3.13ประสิทธ์ิกุลไพศาล ธบ.130138/2563 "2558/1

"  5841030036  นางสาวกมลพร111 3.26หอมนาน ธบ.130139/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1
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หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5841030038  นางสาวสุณีรัตน112 3.30เดชศาสตร ธบ.130140/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2558/1

"  5841030040  นางสาวเนตรนภิศ113 3.24วังแกว ธบ.130142/2563 "2558/1

"  5841030042  นางสาวทอฝน114 3.46จันทสุข ธบ.130143/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030043  นายธนโชติ115 3.24ชัยชะนะ ธบ.130144/2563 "2558/1

"  5841030044  นายเกริกชัย116 3.67พลขา ธบ.130145/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030045  นางสาวกัญญารัตน117 3.40ไชยถา ธบ.130146/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030052  นางสาวสุวรรณา118 3.33บัวทรา ธบ.130149/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841030055  นางสาววราภรณ119 2.97ตะโม ธบ.130152/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5741060067  นางสาวพชรพรรณ120 3.15สมเพ็ชร ธบ.130014/2563 "ปกติ2557/1

"  5841060003  นางสาวศิริลักษณ121 3.17ปนงามวงค ธบ.130153/2563 "2558/1

"  5841060013  นางสาวอัมพิกา122 2.85สุนุรัตน ธบ.130157/2563 "2558/1

"  5841060016  นางสาวลัดดา123 3.25เพชรราช ธบ.130160/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841060017  นางสาววิภาวดี124 3.13สีดา ธบ.130161/2563 "2558/1

"  5841060019  นายกรกช125 2.82รักษาแกว ธบ.130162/2563 "2558/1

"  5841060021  นายอดิศักดิ์126 3.10ฉิมใหม ธบ.130163/2563 "2558/1

"  5841060023  นางสาวกัญญาลักษณ127 2.61เพชรบานกลาง ธบ.130164/2563 "2558/1

"  5841060025  นางสาวรัตนา128 3.18หงษทอง ธบ.130165/2563 "2558/1

"  5841060026  นางสาวศิริวรรณ129 3.12พลแกว ธบ.130166/2563 "2558/1

"  5841060027  นางสาวปยวดี130 2.56ออนทาว ธบ.130167/2563 "2558/1

"  5841060029  นางสาวศศิวิภา131 2.64อินทรสกุล ธบ.130168/2563 "2558/1

"  5841060030  นางสาวศิราณี132 3.31บริเอก ธบ.130169/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841060032  นางสาวพัชราพร133 2.92บุญมา ธบ.130170/2563 "2558/1
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5841060034  นางสาวจุฑามาศ134 2.73ไชยผา ธบ.130172/2563 "ปกติ2558/1

"  5841060035  นางสาวลัดดาวรรณ135 2.96มวงทอง ธบ.130173/2563 "2558/1

"  5841060037  นางสาวเบญจวรรณ136 3.06พันธครู ธบ.130174/2563 "2558/1

"  5841060038  นางสาวศรีสุดา137 2.96พรมคํา ธบ.130175/2563 "2558/1

"  5841060039  นางสาวรุงอรุณ138 2.72ภูแชมโชติ ธบ.130176/2563 "2558/1

"  5841060042  นางสาวสุพัตรา139 3.00ติตาระวัฒน ธบ.130177/2563 "2558/1

"  5841060044  นางสาวกรองขวัญ140 3.09ขามกอน ธบ.130179/2563 "2558/1

"  5841060045  นางสาวเบญญพร141 3.18สมพงษ ธบ.130180/2563 "2558/1

"  5841060046  นางสาวประภัสสร142 3.09นามศิริ ธบ.130181/2563 "2558/1

"  5841060047  นางสาวอนุสรณ143 2.86พงษเพ็ง ธบ.130182/2563 "2558/1

"  5841060048  นางสาวศุภานัน144 3.27สิงสมดี ธบ.130183/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841060049  นายกนกพล145 2.87กุลศิริ ธบ.130184/2563 "2558/1

"  5841060050  นางสาวอําพร146 3.00มุงโปงกลาง ธบ.130185/2563 "2558/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5741070054  นายฉัตรมงคล147 2.12ภูกระโทก ธบ.130015/2563 "ปกติ2557/1

"  5841070001  นางสาวปนัสยา148 2.91รานอก ธบ.130186/2563 "2558/1

"  5841070002  นายพชร149 3.16อินทรอักษร ธบ.130187/2563 "2558/1

"  5841070003  นางสาวสุพัตรา150 2.76เเกวลาด ธบ.130188/2563 "2558/1

"  5841070004  นางสาวสุรีรัตน151 3.15สุสดี ธบ.130189/2563 "2558/1

"  5841070006  นางสาวเจนจิรา152 3.59สุรินทรตั้งตระกูล ธบ.130190/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070010  นางสาวมณฑกานต153 3.60ช่ืนมาลา ธบ.130192/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070014  นางสาววรกานต154 3.06ปุณณโกวิท ธบ.130195/2563 "2558/1

"  5841070016  นางสาวปาริชาต155 3.13ผมคํา ธบ.130196/2563 "2558/1
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สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5841070018  นางสาวณัฐวดี156 3.16ศรีสุข ธบ.130198/2563 "ปกติ2558/1

"  5841070019  นายพงศกร157 3.54ดอนสมจิตร ธบ.130199/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070023  นางสาววาสนา158 3.25ธนารักษ ธบ.130202/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070024  นายวีระพันธ159 3.13กะอาจ ธบ.130203/2563 "2558/1

"  5841070025  นางสาวศิริกาญจน160 3.14ดวงเดช ธบ.130204/2563 "2558/1

"  5841070026  นายไตรทศ161 3.19ไชยพฤกษ ธบ.130205/2563 "2558/1

"  5841070027  นางสาวนิติยาภรณ162 3.01กรอบทอง ธบ.130206/2563 "2558/1

"  5841070028  นายธนพล163 2.79ชินาภาษ ธบ.130207/2563 "2558/1

"  5841070029  นางสาวจันทรจิรา164 3.11คําทุม ธบ.130208/2563 "2558/1

"  5841070030  นางสาวนัฐธิยา165 3.11จันทรศรีโคตร ธบ.130209/2563 "2558/1

"  5841070032  นางสาวจุฑามาศ166 2.99สานุม ธบ.130210/2563 "2558/1

"  5841070033  นางสาวภาชินี167 3.38ทวีเศรษฐ ธบ.130211/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070034  นางสาวนินัสรา168 3.35นิแว ธบ.130212/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070035  นางสาวมณีรัตน169 2.45บัวชัย ธบ.130213/2563 "2558/1

"  5841070036  นายชัชชัย170 3.38ธรรมวรรณ ธบ.130214/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841070037  นางสาวสุภาพรรณ171 3.16ศรีหาวงษ ธบ.130215/2563 "2558/1

"  5841070039  นางสาวหนึ่งนภา172 2.66วิเชียรโชติ ธบ.130216/2563 "2558/1

"  5841070042  นางสาวรักษสุดา173 3.03ศรีโคตร ธบ.130218/2563 "2558/1

"  5841070046  นางสาวกษมา174 3.18อาจพงษา ธบ.130221/2563 "2558/1

"  5841070049  นายธนกร175 2.81เดชนะ ธบ.130222/2563 "2558/1

"  5841070051  นางสาวชลิตา176 2.99ศิรินัย ธบ.130223/2563 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5641120041  นายธนบดี177 3.68ปานเกิด ธบ.130009/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"ปกติ2556/1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5741120040  นายรัตพล178 3.73ตัวประโคน ธบ.130016/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"ปกติ2557/1

"  5741120054  นางสาวนัฐธิดา179 2.55แกวมี ธบ.130017/2563 "2557/1

"  5741120068  นางสาววงทอง180 3.29ใยโพธ์ิ ธบ.130018/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาที่กําหนด"2557/1

"  5741120083  นางสาวกมลวรรณ181 2.93ขํานอย ธบ.130019/2563 "2557/1

"  5841120002  นางสาววาสนา182 3.23ย่ีสุนศรี ธบ.130279/2563 "2558/1

"  5841120003  นางสาวสุรารักษ183 2.80พลอยบุษย ธบ.130280/2563 "2558/1

"  5841120006  นายชยานันต184 2.78โพธิขํา ธบ.130281/2563 "2558/1

"  5841120007  นายอวิรุทธ185 2.97รักดี ธบ.130282/2563 "2558/1

"  5841120009  นางสาวฐิติพร186 2.99สุขกลีบ ธบ.130283/2563 "2558/1

"  5841120010  นายปวีณ187 2.98คงเพชรศักดิ์ ธบ.130284/2563 "2558/1

"  5841120012  นางสาวลําแพน188 3.62บิลโพด ธบ.130285/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120013  นางสาววราภรณ189 3.02สนทนาสัมพันธ ธบ.130286/2563 "2558/1

"  5841120014  นางสาวเปรมยุดา190 3.53มีศิริ ธบ.130287/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120018  นายภูริวัจน191 3.00วัฒนะเรืองนนท ธบ.130288/2563 "2558/1

"  5841120019  นายเจษฎางค192 2.68พรมศาสตร ธบ.130289/2563 "2558/1

"  5841120023  นายวัชระ193 3.06ผาริบุตร ธบ.130290/2563 "2558/1

"  5841120024  นายอภิรักษ194 2.68สะอาด ธบ.130291/2563 "2558/1

"  5841120025  นายเอกนรินทร195 2.60สุขสมบัติ ธบ.130292/2563 "2558/1

"  5841120026  นางสาวณัฐกมล196 3.00ทองปรุง ธบ.130293/2563 "2558/1

"  5841120028  นายพุฒิพงษ197 3.33บุญทศ ธบ.130294/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120032  นางสาวสมใจ198 3.25ดวงมูล ธบ.130295/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120035  นางสาวทวินันท199 3.05ชมสาร ธบ.130297/2563 "2558/1

"  5841120036  นายวุฒิโรจน200 2.68เทพวงศ ธบ.130298/2563 "2558/1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120039  นางสาววิกานดา201 3.02บุญเพ็ง ธบ.130299/2563 "ปกติ2558/1

"  5841120041  นายอนัฐพงศ202 2.75ปองปก ธบ.130300/2563 "2558/1

"  5841120042  นายพงษพัฒน203 3.11กาเผือก ธบ.130301/2563 "2558/1

"  5841120043  นางสาวศศิชา204 3.32สังขปาน ธบ.130302/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120044  นายวุฒิชัย205 3.06เอกตาแสง ธบ.130303/2563 "2558/1

"  5841120045  นายกิตติศักดิ์206 2.82นรมาตร ธบ.130304/2563 "2558/1

"  5841120049  นายพงศกร207 3.31จิตรมณีมงคล ธบ.130307/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120051  นางสาวลัดดาวัลย208 3.07ปนหอม ธบ.130309/2563 "2558/1

"  5841120054  นายชัชวาลย209 2.89ยืนยงค ธบ.130310/2563 "2558/1

"  5841120055  นายกิตินันท210 2.57พุกพูน ธบ.130311/2563 "2558/1

"  5841120056  นางสาววรรณา211 2.54ปองศรี ธบ.130312/2563 "2558/1

"  5841120057  นายภาณุวัฒน212 2.58คุณปญญา ธบ.130313/2563 "2558/1

"  5841120058  นายวุฒิชัย213 2.67จันทะคูณ ธบ.130314/2563 "2558/1

"  5841120065  นางสาวสายธาร214 3.39เตาแกว ธบ.130317/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841120066  นางสาวปาริฉัตร215 2.88จันทโพธ์ิ ธบ.130318/2563 "2558/1

"  5841120068  นายพลากร216 2.99มีสนาม ธบ.130319/2563 "2558/1

"  5841120069  นายโชคชัย217 2.52คะสา ธบ.130320/2563 "2558/1

"  5841120070  นายวิศรุต218 2.81ภิรมยรักษ ธบ.130321/2563 "2558/1

"  5841120072  นายสรไกร219 2.91อ่ิมอวน ธบ.130322/2563 "2558/1

"  5841120075  นายฐนาธิป220 2.60สังขน้ํา ธบ.130323/2563 "2558/1

"  5841120077  นางสาวสิริภรณ221 3.04พรรณา ธบ.130324/2563 "2558/1

"  5841120081  นายคมสัน222 2.72ศิริโภคา ธบ.130325/2563 "2558/1

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ค.บ.)

18/05/63
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ค.บ.)
"  5641284020  นางสาวอัสมะห223 2.13เจะนิ ธบ.130010/2563 "ปกติ2556/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5641522030  นายคณัสนันท224 2.26ณิชกุลอัครโสภณ ธบ.130011/2563 "ปกติ2556/1

"  5841522001  นายเดนชัด225 3.03พละมา ธบ.130326/2563 "2558/1

"  5841522003  นายพนมกร226 3.40แกวประดิษฐ ธบ.130327/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841522006  นางสาวอภิญญา227 3.45ใจดี ธบ.130329/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841522012  นางสาวเหมือนฝน228 2.94กุลเกตุ ธบ.130331/2563 "2558/1

"  5841522013  นางสาวแววพลอย229 3.11องคอินทรออน ธบ.130332/2563 "2558/1

"  5841522014  นางสาวอาภรณ230 3.24หนูเมียน ธบ.130333/2563 "2558/1

"  5841522019  นางสาวนัฐฐาพร231 3.34ยิงรัมย ธบ.130335/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841522021  นางสาวปาริชาต232 3.14บางย่ีขัน ธบ.130336/2563 "2558/1

"  5841522022  นางสาวพรพรรณ233 3.40ศรีนวล ธบ.130337/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841522023  นายพิชิตพล234 3.35สํากลาง ธบ.130338/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5841522027  นางสาวชุติมา235 3.03พิทักษสาลี ธบ.130340/2563 "2558/1

"  5841522028  นายอุดมศักดิ์236 3.11เกตุคําขวา ธบ.130341/2563 "2558/1

"  5841522030  นางสาวนิภาวรรณ237 3.21ทองสุข ธบ.130342/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210043  นางสาวพัชรี1 3.60กองแกว ธบ.330061/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251001  นางสาวสุภาภรณ2 3.72พุมผล ธบ.330075/2563 "ปกติ2559/1

"  5942251002  นางสาวจุฑามาศ3 3.65เวทยจรัส ธบ.330076/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210028  นางสาวอรัญญา1 3.31ขูรูรักษ ธบ.330060/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210120  นางสาวปยนุช2 3.31พิมพแกว ธบ.330071/2563 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251025  นางสาวฐิติมา3 3.44ปรีสงค ธบ.330089/2563 "ปกติ2559/1

"  5942251036  นางสาวกัญญาณัฐ4 3.58รอดเทศ ธบ.330097/2563 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320102  นางสาวทิพยรดา5 3.59บังสันเทียะ ธบ.330055/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5542210024  นางสาวฉัตฑริกา1 2.21ศิลปดี ธบ.330057/2563 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5842260007  นางสาวปยะวรรณ2 2.69จําปาคํา ธบ.330058/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261043  นายเจนกิจ3 2.08พุมแกว ธบ.330046/2563 "ปกติ2558/1

"  5842261056  นายพงศธร4 2.37แกวกระจาง ธบ.330047/2563 "2558/1

"  5842261110  นางสาววิไลพร5 2.89ปองโคตร ธบ.330059/2563 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5842262001  นางสาวชนิษฎา6 2.62วงศร ธบ.330048/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210058  นางสาวมณฑกานต7 2.32หนากะสัย ธบ.330062/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210059  นางสาวจุไรรัตน8 2.58เกตุเเสนศรี ธบ.330049/2563 "2559/1

"  5942210069  นางสาวเกวลิน9 2.55ทิพยยอและ ธบ.330063/2563 "2559/1

"  5942210070  นางสาวนนทิยา10 2.66นนทรีย ธบ.330064/2563 "2559/1

"  5942210075  นางสาวฐิติพร11 3.09แตงแกว ธบ.330065/2563 "2559/1

"  5942210091  นางสาวนุรอาลีซา12 2.66เจะอาแซ ธบ.330066/2563 "2559/1

"  5942210094  นางสาวเจนจิรา13 3.30สิลินทา ธบ.330067/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210097  นางสาวปาริชาติ14 2.61พัดโท ธบ.330050/2563 "2559/1

"  5942210101  นางสาวสรวงสุดา15 2.58สุวรรณการ ธบ.330074/2563 "2559/1

"  5942210105  นางสาวณัชชา16 2.57ศรีอน ธบ.330068/2563 "2559/1

"  5942210107  นายจักรี17 3.08กันตีฟอง ธบ.330069/2563 "2559/1

"  5942210111  นางสาวนภาพร18 2.90สวนสมุทร ธบ.330051/2563 "2559/1

"  5942210119  นางสาวพิมลวรรณ19 2.53มีลาภา ธบ.330070/2563 "2559/1

"  5942210122  นางสาวอรวรรณ20 2.27นุขุนทศ ธบ.330072/2563 "2559/1

18/05/63
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210127  นางสาวศุภนิดา21 2.93พญาเล้ียง ธบ.330073/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251003  นายสหรัฐ22 3.02วรสุวรรณสกุล ธบ.330077/2563 "ปกติ2559/1

"  5942251005  นายประมวล23 3.22อินทรหัวยาน ธบ.330078/2563 "2559/1

"  5942251006  นางสาวพิมพประภา24 2.81ศรีอัคราช ธบ.330079/2563 "2559/1

"  5942251007  นายพงศกร25 3.18ประยงครักษ ธบ.330080/2563 "2559/1

"  5942251009  นางสาวถาวรีย26 3.37พวงศรีแกว ธบ.330081/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5942251010  นางสาวซูนีตา27 3.18ตาเละ ธบ.330082/2563 "2559/1

"  5942251011  นายกชกร28 2.86ธีระเสถียร ธบ.330083/2563 "2559/1

"  5942251014  นางสาวธัญชนก29 3.05ออมนอก ธบ.330084/2563 "2559/1

"  5942251018  นายปราชญา30 2.63อมแยม ธบ.330085/2563 "2559/1

"  5942251019  นางสาวธิติมา31 3.37เสนารัตน ธบ.330086/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942251021  นางสาวศิริพร32 3.43ศรีสุข ธบ.330087/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942251024  นายสิทธิพงษ33 3.17หมอมณี ธบ.330088/2563 "2559/1

"  5942251026  นางสาวธีรนาฏ34 3.13ศรีโคตร ธบ.330090/2563 "2559/1

"  5942251027  นายโชติวุฒิ35 2.58รักแผน ธบ.330091/2563 "2559/1

"  5942251029  นางสาวเพชรลดา36 3.19แกนสวาท ธบ.330092/2563 "2559/1

"  5942251030  นายณรงคพร37 3.18สุทธิคีรี ธบ.330093/2563 "2559/1

"  5942251032  นายตรีกมล38 2.72สืบสกุล ธบ.330094/2563 "2559/1

"  5942251034  นางสาวพาฝน39 3.07ไมสังข ธบ.330095/2563 "2559/1

"  5942251035  นางสาวกาญจนา40 2.82นุนสวัสดิ์ ธบ.330096/2563 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320031  นางสาวสุภัทรา41 3.77สดเอี่ยม ธบ.330052/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

18/05/63



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320037  นางสาวปภาวี42 3.52ศรีสงคราม ธบ.330098/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942320055  MissNilin43 2.46Cen ธบ.330053/2563 "2559/1

"  5942320085  นางสาวพันธิตรา44 3.24เพ่ิมธัญกรณ ธบ.330054/2563 "2559/1

"  5942320119  นางสาวศิริอร45 2.56คมสัน ธบ.330056/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430025  นายภูวดล1 2.59พรมแดน ธบ.230075/2563 "ปกติ2558/1

"  5843430047  นางสาวสุจิตรา2 2.96บุญมานาง ธบ.230058/2563 "2558/1

"  5843430056  นางสาวศิรินภา3 2.63แสนสุข ธบ.230085/2563 "2558/1

"  5843430066  นางสาวพิรพร4 2.77ทบรอย ธบ.230059/2563 "2558/1

"  5843430067  นายสุรัตน5 3.14ปานบุญลือ ธบ.230076/2563 "2558/1

"  5843430085  นายณัฐนันท6 2.84ศรเสนา ธบ.230086/2563 "2558/1

"  5843430110  นายศิวกร7 2.80ชัยวอง ธบ.230077/2563 "2558/1

"  5843430111  นางสาวชุตินันท8 2.64นามมีศรี ธบ.230078/2563 "2558/1

"  5843430112  นางสาวเจนจิรา9 2.32เทพสุขดี ธบ.230087/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5843470032  นายเชษฐา10 2.48ขําเนตร ธบ.230079/2563 "ปกติ2558/1

"  5843470066  นายศักดิ์สิทธ์ิ11 2.35คัจฉพันธ ธบ.230088/2563 "2558/1

"  5843470071  นายกนกพล12 2.61พรมจาย ธบ.230060/2563 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5843480005  นายอัมรินทร13 2.31หมื่นจิตร ธบ.230061/2563 "ปกติ2558/1

"  5843480017  นายประธาน14 2.22มโนรมย ธบ.230080/2563 "2558/1

"  5843480026  นายภัทรพล15 2.32กลาหาญ ธบ.230081/2563 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5543711007  นายทวีเกียรติ16 2.74เลิศภูสวัสดิ์ ธบ.230074/2563 "ปกติ2555/1

18/05/63



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272060  นางสาวสิรินยา1 3.65อุนเรือน ธบ.730423/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280005  นางสาวณัฐชา2 3.89นุยนิ่ง ธบ.730334/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272001  นางสาวณัฐริกา1 3.37ขุนทะยา ธบ.730230/2563 "ปกติ2559/1

"  5944272015  นางสาววรรัตน2 3.59วีระสวัสดิ์ ธบ.730231/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5844277058  นายบัณฑิตย1 2.33ศาสตราวุธ ธบ.730414/2563 "ปกติ2558/1

"  5844277063  นางสาวอรสา2 2.77งามจันทร ธบ.730415/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5744280019  นางสาวหฤทัย3 2.28กิตติพงศสถาพร ธบ.730413/2563 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5744283008  วาที่รอยตรีภาณุพงศ4 2.32วงศษา ธบ.730227/2563 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271023  นายศุภเสฏฐ5 2.01พิทยาศรัณย ธบ.730418/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272011  นางสาวศศิวิมล6 2.82แสงงาม ธบ.730419/2563 "ปกติ2559/1

"  5944272021  นางสาวสุดารัตน7 2.88โคตรสมบัติ ธบ.730420/2563 "2559/1

"  5944272027  นางสาวกัลยามล8 2.56เกษแกวเก้ียง ธบ.730232/2563 "2559/1

"  5944272033  นางสาวนิโลบล9 3.21โขนงนอย ธบ.730421/2563 "2559/1

"  5944272035  นางสาวมณีรัตน10 3.05เงาศรี ธบ.730233/2563 "2559/1

"  5944272036  นายสมยศ11 2.29ไวศยะสุวรรณ ธบ.730422/2563 "2559/1

"  5944272039  นางสาวเพ็ญนภา12 3.20ปทมกุลชัย ธบ.730234/2563 "2559/1

"  5944272046  นายกษิดินทร13 2.92รุณทอง ธบ.730235/2563 "2559/1

"  5944272047  นางสาวศิริวรรณ14 2.60ปญญารุงเรือง ธบ.730236/2563 "2559/1

"  5944272057  นางสาวณัฐณิชา15 2.72พูลทอง ธบ.730237/2563 "2559/1

"  5944272061  นางสาวสุภารัตน16 2.77รัตนภักดี ธบ.730238/2563 "2559/1

"  5944272064  นางสาวบุศยา17 3.12สอนเฒา ธบ.730239/2563 "2559/1

"  5944272065  นางสาวรจนา18 2.52พานเพ็ชร ธบ.730240/2563 "2559/1

"  5944272066  นางสาวกัญญารัตน19 3.09แกวมณี ธบ.730241/2563 "2559/1

"  5944272070  นางสาวแพรวพรรณ20 2.55นับถือสุข ธบ.730242/2563 "2559/1

18/05/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272071  นางสาวอมิตา21 2.76เมฆลอย ธบ.730243/2563 "ปกติ2559/1

"  5944272076  นายวุฒิศักดิ์22 2.11หมื่นไธสง ธบ.730424/2563 "2559/1

"  5944272079  นางสาวสาวิตรี23 2.63อุนแพทย ธบ.730244/2563 "2559/1

"  5944272083  นางสาวศิริรัตน24 2.86วงกลม ธบ.730245/2563 "2559/1

"  5944272085  นางสาวธัญลักษณ25 2.77วิจักรชัยเจริญ ธบ.730425/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5944276004  นางสาวดาราณี26 2.51อัคคะภิญโญ ธบ.730332/2563 "ปกติ2559/1

"  5944276007  นางสาวศิริลักษณ27 2.47แปะโส ธบ.730333/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280006  นางสาวอรอนงค28 2.75ขวัญเนตร ธบ.730335/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280009  นางสาวปตทมา29 3.26มิ่งคํา ธบ.730336/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944280014  นายธนวันต30 2.33สุพพะพงษ ธบ.730337/2563 "2559/1

"  5944280018  นางสาวจิธัญญา31 2.93เหลานภาพร ธบ.730338/2563 "2559/1

"  5944280027  นายสิทธิพร32 2.76ทองจร ธบ.730246/2563 "2559/1

"  5944280034  นางสาววรรณวิษา33 2.72แสนสุข ธบ.730339/2563 "2559/1

"  5944280035  นางสาวฐานรัตน34 2.63ทับจันทร ธบ.730340/2563 "2559/1

"  5944280037  นางสาวทัศนียวรรณ35 3.23ทับจันทร ธบ.730341/2563 "2559/1

"  5944280038  นายปยะวัฒน36 2.70พวงขาว ธบ.730342/2563 "2559/1

"  5944280059  นางสาววรชา37 2.96จันทรทัต ธบ.730343/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283006  นายภัทรพล38 2.38แกวถาวร ธบ.730247/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283010  นางสาวสุธาสินี39 3.05วงษแกว ธบ.730426/2563 "2559/1

"  5944283019  นายชนินทร40 2.82โพธ์ิคุม ธบ.730248/2563 "2559/1

"  5944283100  นายณัฐพงษ41 2.67พรหมรัตน ธบ.730249/2563 "2559/1

18/05/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283140  นางสาวณัฐริกา42 2.47จําปาเทศ ธบ.730250/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283154  นางสาวชาลาพร43 2.84คุมโต ธบ.730344/2563 "2559/1

"  5944283197  นายวรายุส44 2.81ศิริ ธบ.730251/2563 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5964277024  นายพีรณัฐ45 2.23ช่ืนสมบูรณ ธบ.730276/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6043280006  นางสาวนงลักษณ46 2.50อยูเย็น ธบ.730378/2563 "ปกติ2560/1

"  6043280007  นางสาวจิราพร47 2.66นามมนตรี ธบ.730460/2563 "2560/1

"  6043280012  นางสาวชลลดา48 2.87เอ่ียมนาค ธบ.730379/2563 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277004  นายอรรถชัย49 3.07แสวงทรัพย ธบ.730277/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277011  นายณัฐนนท50 3.28ชํานาญปน ธบ.730373/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043277012  นายวชิระวิทย51 3.19คงเพียรธรรม ธบ.730278/2563 "2560/1

"  6043277013  นายศิวกร52 3.03มันทะลา ธบ.730374/2563 "2560/1

"  6043277016  นายพฤษกร53 2.55แซล้ิม ธบ.730279/2563 "2560/1

"  6043277020  นางสาวฐิติกาญจน54 2.56ทองเอี่ยม ธบ.730280/2563 "2560/1

"  6043277021  นางสาวกาญจนา55 3.41มีแสง ธบ.730281/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043277022  นางสาวพิมพภัทรา56 2.38ตรีเนตรนพดล ธบ.730375/2563 "2560/1

"  6043277023  นางสาวเบญจวรรณ57 2.73ภูหมื่น ธบ.730376/2563 "2560/1

"  6043277024  นายทิวากรณ58 3.00จันดาดี ธบ.730282/2563 "2560/1

"  6043277027  นายสดใส59 3.26วัฒนายั่งยืน ธบ.730377/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043277032  นายกันตพงศ60 2.87ปรีณาพรรณ ธบ.730283/2563 "2560/1

"  6043277035  นางสาวกนกวรรณ61 2.50สุดยอดดี ธบ.730284/2563 "2560/1

"  6043277059  นางสาวธิดาพร62 2.92ฉัตรรัตนธรรม ธบ.730285/2563 "2560/1

18/05/63



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277060  นางสาวสุณิชา63 2.08พิมพิลา ธบ.730286/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277063  นายวัชรพล64 2.15ปรีหะจินดา ธบ.730287/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5945273088  นายพิชิตชัย1 2.43พิลาจันทร ธบ.830009/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6043273004  นางสาวชัญญา2 2.59โสมาบุตร ธบ.830094/2563 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530088  นางสาวฐิติพร1 2.43มีมา ธบ.430105/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530102  นางสาวก่ิงกาญจนี2 2.58คานนอย ธบ.430106/2563 "2559/1

"  5946530143  นายอัษฎาวุธ3 2.42อุทะกะ ธบ.430138/2563 "2559/1

"  5946530165  นางสาววรรณพร4 2.10เหมมหาลาภ ธบ.430107/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5548302002  นายณัฐวัฒน1 2.25เสรสูตร ธบ.930007/2563 "ปกติ2555/1

"  5548302019  นางสาวอสมา2 2.20เจริญ ธบ.930004/2563 "2555/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5648301033  นายอาจณรงค3 2.52คลองอารมณ ธบ.930005/2563 "ปกติ2556/1

"  5848301045  นายชนมธวรรฒ4 2.54ปคํา ธบ.930008/2563 "2558/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304004  นายวัชรปวิณ5 2.57อยนเวศน ธบ.930006/2563 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600012  นางสาวบงกชชกร1 2.60พิเลิศรัมย ธบ.1030008/2563 "ปกติ2556/1

"  5749600018  นายอัครพนธ2 2.33พรประสิทธิ์ ธบ.1030005/2563 "2557/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5849600031  นายอาชิตะ3 3.13ผุดผอง ธบ.1030006/2563 "ปกติ2558/1

"  5849600033  นายอรรถกาล4 2.83เอนกวนิช ธบ.1030007/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291007  นายเจษฎา1 3.53รามจักร ธบ.1130077/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294082  นางสาวแพรวนภา1 2.44ตูทอง ธบ.1130085/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291053  นายฟาอิซ2 2.90รัมภักดิ์ ธบ.1130078/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291077  นายปฐมพร3 2.97วงสาลี ธบ.1130079/2563 "2559/1

"  5942291083  นายวรกันต4 2.34ทองสุข ธบ.1130081/2563 "2559/1

"  5942291105  นายสัณหณัฐ5 2.39จําเจียม ธบ.1130082/2563 "2559/1

"  5942291142  นายสุรวัช6 2.44ตรีรัตน ธบ.1130083/2563 "2559/1

"  5942291164  นางสาวพุธิตา7 2.83อักษรเภตรา ธบ.1130080/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5533470024  นางสาวจิราวรรณ1 2.88อินนะลา ธบ.230070/2563 "พิเศษ2555/1

"  5533470025  นางสาวภัทรดา2 2.46เคนทาว ธบ.230052/2563 "2555/1

"  5633470085  นางสาวสุวนันท3 3.08แกวจันทร ธบ.230054/2563 "2556/1

"  5633470103  นางสาวนิตยา4 2.41สิมมา ธบ.230084/2563 "2556/2

"  5633470107  นายธีระพงษ5 3.16สุรพล ธบ.230055/2563 "2556/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5533711002  นางสาวกุลฑีรา6 3.10สงวนสุข ธบ.230071/2563 "พิเศษ2555/1

"  5533711012  นางสาวณัฐกุล7 2.70สองวงค ธบ.230072/2563 "2555/1

"  5533711013  นางดารณี8 2.64อยูนุช ธบ.230053/2563 "2555/1

"  5533711018  นางสาวเบญจรงค9 2.36วงษสมัย ธบ.230073/2563 "2555/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482057  นางสาวสายธาร10 2.41พิมแพง ธบ.230056/2563 "พิเศษ2556/1

"  5633482068  นายสัจจารักษ11 2.10สุอังคะวาทิน ธบ.230057/2563 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480001  นายประมวล12 3.00สีนวน ธบ.230062/2563 "พิเศษ2559/1

"  5953480005  นายเวียงชัย13 2.84แสนมนตรี ธบ.230082/2563 "2559/1

"  5953480010  นายมิตราพันธ14 3.56สารเงิน ธบ.230063/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480017  นายพรเทพ15 3.44สวามีชัยน ธบ.230064/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480032  นางสาวฐิติมา16 3.29พลขันธ ธบ.230065/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480036  นายธนกฤต17 3.71หมื่นประจักร ธบ.230066/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480051  นายเอกมล18 3.50สิงหพันธุ ธบ.230067/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480052  นายวิทยา19 3.18อาฤทธ์ิ ธบ.230068/2563 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482028  นายธีรพงศ20 2.26โตสุวรรณ ธบ.230089/2563 "พิเศษ2559/1

18/05/63



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482052  นายชวิน21 2.25ตรีกิจจา ธบ.230069/2563 "พิเศษ2559/1

"  5953482057  นายนิวัตติ์22 3.29มีมานะ ธบ.230083/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280147  นางสาวชนิดาภา1 3.77ผายคําสี ธบ.730218/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280377  นายอัมรินทร2 3.75พันธุสืบสาย ธบ.730303/2563 "2557/1

"  5734280383  นายรังสรรค3 3.61โรจนวัฒนาเจริญ ธบ.730306/2563 "2557/1

"  5734280459  นางสาวสิรีธร4 3.82วิรานันท ธบ.730404/2563 "2557/1

"  5734280495  นายชนินทร5 3.60โปสรักขะกะ ธบ.730411/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280126  นางสลิลลา1 3.42สุระดี ธบ.730208/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280135  นางสาวเกษร2 3.51อุดมเพ็ญ ธบ.730211/2563 "2557/1

"  5734280158  นางสาวจินตหรา3 3.31เนาแกว ธบ.730222/2563 "2557/1

"  5734280303  นายตะวัน4 3.54มีเจตนี ธบ.730387/2563 "2557/1

"  5734280319  นางสาวนริศรา5 3.39ยุทธธนพิฑูรย ธบ.730393/2563 "2557/1

"  5734280352  นายจีระศักดิ์6 3.37วิชัยขัตตะ ธบ.730293/2563 "2557/1

"  5734280389  นางสาวนิรชา7 3.28ไชยทองสี ธบ.730308/2563 "2557/1

"  5734280426  นางสาวกาญจนา8 3.34ศรีนอก ธบ.730323/2563 "2557/1

"  5734280436  นางสาวดาราวรรณ9 3.54สอดแกว ธบ.730326/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277057  นายกิตติภพ1 2.18คุณชยางกูร ธบ.730380/2563 "พิเศษ2555/1

"  5634277031  นายโสภณ2 2.64บุบผาผสม ธบ.730381/2563 "2556/1

"  5634277033  นายปญญา3 2.50อสิพงษ ธบ.730197/2563 "2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277003  นายศักดิ์นรินทร4 3.37ช่ืนดี ธบ.730329/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2556/3

"  5754277141  นายสิทธิชัย5 2.41เลิศธีรพงศ ธบ.730330/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271005  นางสาววิมพวิภา6 2.25สูวรฤทธ์ิ ธบ.730196/2563 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272007  นางสาวสุวรัตน7 3.45ชวงโชติ ธบ.730199/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2557/1

"  5734272014  นางสาววรพรรณ8 2.61ภักดีรัตนมิตร ธบ.730382/2563 "2557/1

"  5734272017  นายปรีชา9 2.17โพธ์ิศรี ธบ.730383/2563 "2557/1

"  5734272020  นางสาววราภรณ10 3.06ศิริสม ธบ.730289/2563 "2557/1

"  5734272021  นางสาวณัฐปภัสร11 2.24มูลคําสี ธบ.730384/2563 "2557/1

"  5734272024  นายวีรวุฒิ12 2.90อองแตง ธบ.730290/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280059  นายสหพงษ13 2.35วงษดี ธบ.730291/2563 "พิเศษ2556/3

"  5734280101  นางสาวกนกพร14 2.41มั่นเขตกิจ ธบ.730292/2563 "2556/3

"  5734280116  นายนิพนธ15 2.87บุญทน ธบ.730200/2563 "2557/1

"  5734280118  นายเอกรัตน16 2.22รุงเรือง ธบ.730201/2563 "2557/1

"  5734280119  นางสาวไพรวรรณ17 3.30จันทรแกว ธบ.730202/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280120  นางสาวศรีนวล18 3.23ติ่งทับ ธบ.730203/2563 "2557/1

"  5734280121  นางสาวมนัสนันท19 2.95สิงหสาวแห ธบ.730204/2563 "2557/1

"  5734280122  นางสาวกุลชรีย20 2.95ปญญาดี ธบ.730205/2563 "2557/1

18/05/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280123  นางดวงเดือน21 3.54วิริยแสงธรรม ธบ.730206/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2557/1

"  5734280124  นายพิพัฒน22 3.02พรมศิริ ธบ.730207/2563 "2557/1

"  5734280127  นายณัฐวุฒิ23 2.78นาคแกว ธบ.730209/2563 "2557/1

"  5734280129  นางสาวนีรนุช24 2.50ไชยเจริญ ธบ.730210/2563 "2557/1

"  5734280136  นางสาวสุรีรัตน25 2.93แกวอ่ํา ธบ.730212/2563 "2557/1

"  5734280137  นางสาววนิดา26 3.17นาคไทย ธบ.730213/2563 "2557/1

"  5734280139  นางสาวจิตรา27 3.02วงเงิน ธบ.730385/2563 "2557/1

"  5734280141  นางสาวพรรณิภา28 2.89ผลเจริญ ธบ.730214/2563 "2557/1

"  5734280142  นายฉัตรดนัย29 2.77วงษคะสุม ธบ.730215/2563 "2557/1

"  5734280144  นางสาวสายทอง30 3.27สงวนย้ิม ธบ.730216/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280145  นางสาวพรพรรณ31 2.57สุขอุดม ธบ.730217/2563 "2557/1

"  5734280150  นางสาวยุภาพรรณ32 2.98เฟองฟู ธบ.730219/2563 "2557/1

"  5734280151  นางสาวอรุญณีย33 2.97มุงธิราช ธบ.730220/2563 "2557/1

"  5734280155  นางสาวพรรวินท34 2.51หนูสลุง ธบ.730221/2563 "2557/1

"  5734280165  นางสาวกาญจนา35 2.59ทาคํา ธบ.730223/2563 "2557/1

"  5734280167  นางสาวสุธิณี36 2.26จางมณี ธบ.730224/2563 "2557/1

"  5734280168  นางสาวศศินันท37 2.56สมมุติรัมย ธบ.730225/2563 "2557/1

"  5734280170  นายศรายุทธ38 3.01สายเพีย ธบ.730226/2563 "2557/1

"  5734280299  นางสาวพรพรหม39 3.09แปงใจ ธบ.730386/2563 "2557/1

"  5734280305  นายธนดล40 3.52มณีเนตร ธบ.730388/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280307  นายอภิสิทธ์ิ41 2.70ชัยฤทธิเดช ธบ.730389/2563 "2557/1

"  5734280315  นางสาวณิชาภัฏ42 2.79กิจเจริญโภควินท ธบ.730390/2563 "2557/1

"  5734280316  นายพุฒิพงษ43 3.18บุญมี ธบ.730391/2563 "2557/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
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ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
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หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280317  นายภาสกร44 3.17เวียงนาค ธบ.730392/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280326  นางสาววรรณี45 3.34พากโพธ์ิ ธบ.730394/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280335  นางสาวศศิพิมพ46 2.81ใจงาม ธบ.730395/2563 "2557/1

"  5734280336  นางสาวปญจภาพร47 2.85จันทรแกว ธบ.730396/2563 "2557/1

"  5734280341  นางสาวสุวรรณา48 2.80บวรวงศพิทักษ ธบ.730397/2563 "2557/1

"  5734280343  นางสาวดวงใจ49 3.01โคตรพัฒน ธบ.730398/2563 "2557/1

"  5734280349  นางสาวเอมอร50 2.77พลเย่ียม ธบ.730399/2563 "2557/1

"  5734280354  นายนพสินธุ51 3.29อารักคิด ธบ.730294/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280355  นางสาวณฐมน52 2.89ภูแสนศรี ธบ.730295/2563 "2557/1

"  5734280356  นายอัทธวัส53 2.62ภูแสนศรี ธบ.730296/2563 "2557/1

"  5734280358  นายธรรมรัตน54 2.59มหาศิริเศรษฐี ธบ.730297/2563 "2557/1

"  5734280359  นางสาวณัฐวัน55 3.11ตะวันสองแสง ธบ.730298/2563 "2557/1

"  5734280360  นางสาวศิรัณยา56 2.77บุญเหลือ ธบ.730299/2563 "2557/1

"  5734280363  นายโกมล57 2.57ดาดี ธบ.730300/2563 "2557/1

"  5734280366  นายปราโมทย58 2.32เกาพิมาย ธบ.730301/2563 "2557/1

"  5734280368  นายภาณุวัฒน59 2.30ราชวงศ ธบ.730302/2563 "2557/1

"  5734280379  นางสาวอรพิน60 2.90วงศา ธบ.730304/2563 "2557/1

"  5734280382  นางสาวพรรณราย61 3.28โพธ์ิงาม ธบ.730305/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280385  นายรัฐพงศ62 3.11พูลประสาท ธบ.730307/2563 "2557/1

"  5734280387  นางสาวขวัญฤดี63 2.84ธานี ธบ.730400/2563 "2557/1

"  5734280390  นายคณัมพร64 2.78รวมมิตรพร ธบ.730309/2563 "2557/1

"  5734280393  นายปญญา65 2.43ทีงาม ธบ.730310/2563 "2557/1

"  5734280394  นางสาวพัชรินทร66 3.30พงษเกาะ ธบ.730311/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
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ปริญญาบัตร
     เลขที่    
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หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280400  นางสาวประภัสสร67 3.02วันดี ธบ.730312/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280401  นางสาวญาณี68 2.37พรมสอาด ธบ.730401/2563 "2557/1

"  5734280405  นางสาวปวีณา69 2.68ภูมิรัมย ธบ.730313/2563 "2557/1

"  5734280406  นางสาวธัญลักษณ70 2.77วัฒนาปยรมย ธบ.730314/2563 "2557/1

"  5734280409  นางสาวพรธิฎา71 2.78นพมาศ ธบ.730315/2563 "2557/1

"  5734280410  นางสาววรรณกร72 2.53ชวยโพธ์ิกลาง ธบ.730316/2563 "2557/1

"  5734280413  นายทรัพย73 2.94สมบูรณ ธบ.730317/2563 "2557/1

"  5734280415  นายธีรวัจน74 2.44ปรีชา ธบ.730318/2563 "2557/1

"  5734280417  นางสาวอริศรา75 2.64เลิศกิจปญญากุล ธบ.730319/2563 "2557/1

"  5734280418  นางสาวนิชธาวัลย76 2.64อุปชัย ธบ.730320/2563 "2557/1

"  5734280422  นางสาวอรัญญา77 2.73กลายชัยภูมิ ธบ.730321/2563 "2557/1

"  5734280425  จาสิบเอกวิษณุ78 3.34สีสม ธบ.730322/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280432  นางสาวชลลดา79 2.76มวงพูลสวาสดิ์ ธบ.730324/2563 "2557/1

"  5734280433  นางสาวปานรวี80 2.93ศรีสวัสดิ์กุล ธบ.730325/2563 "2557/1

"  5734280437  นางสาวกชพร81 3.02ตั้งจริยธรรม ธบ.730327/2563 "2557/1

"  5734280438  นางสาวพรทิพย82 2.42บัวงาม ธบ.730328/2563 "2557/1

"  5734280456  นางสาวจงรัก83 3.11แทนสงา ธบ.730402/2563 "2557/1

"  5734280457  นายสุรนันท84 3.13อินทคลาย ธบ.730403/2563 "2557/1

"  5734280460  นายตรีวิทย85 3.01นิลจํารัส ธบ.730405/2563 "2557/1

"  5734280461  นางสาวโสริญา86 3.01โกรกสําโรง ธบ.730406/2563 "2557/1

"  5734280463  นางสาวจริยา87 3.21ธรรมสละ ธบ.730407/2563 "2557/1

"  5734280476  นายอรรถพล88 3.18แจมิตร ธบ.730408/2563 "2557/1

"  5734280478  นางสาวณัฐมณฑน89 2.87พันธุเผือก ธบ.730409/2563 "2557/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่
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ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
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หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280494  นางสาวอรวรรณ90 2.47วงศคํา ธบ.730410/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280496  นายธีรวัฒน91 2.81โปสรักขะกะ ธบ.730412/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5634283018  นายวัชระพงษ92 2.67ตวนกระโทก ธบ.730288/2563 "พิเศษ2556/1

"  5634283046  นายจักรกฤษ93 2.21ทองเฟอง ธบ.730198/2563 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272119  นายประทีป94 2.24พนานุการศิลป ธบ.730228/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280055  นางสาวชลธิชา95 2.20ทองแกมแกว ธบ.730229/2563 "พิเศษ2558/1

"  5854280059  นางสาวรจนา96 2.14สุขษาเกษ ธบ.730416/2563 "2558/1

"  5854280130  นางสาวอนงค97 3.27ทองเฟอง ธบ.730417/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280195  นางสาวนภาภรณ98 2.02สุขเกษม ธบ.730331/2563 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272057  นางสาวสุกัญญา99 2.66ใจซ่ือ ธบ.730427/2563 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277068  นางสาววงษนพพร100 3.71เอกพินิจวงศ ธบ.730345/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954277069  นางสาวอุษา101 3.50สุวรรณ ธบ.730428/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277070  นางสาวนิตยา102 2.79จันทมุลตรี ธบ.730429/2563 "2559/1

"  5954277072  นายสุระวิทย103 2.70ขวัญกิจวสุธา ธบ.730346/2563 "2559/1

"  5954277073  นางสาวมัทรี104 3.52หอมจันทร ธบ.730347/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277074  นางสาวชวิศา105 2.68ภูสุวรรณ ธบ.730430/2563 "2559/1

"  5954277075  นางสาวศิริพร106 2.40มีศักดิ์ ธบ.730431/2563 "2559/1

"  5954277077  นางสาวนลินรัตน107 2.67สีผองใส ธบ.730432/2563 "2559/1

"  5954277078  นายทศพล108 2.91จันสุตะ ธบ.730348/2563 "2559/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277079  นางสาวกุลกันยา109 3.23สุดภักดี ธบ.730349/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277080  นายวัฒนา110 3.14พัฒนวิบูลย ธบ.730433/2563 "2559/1

"  5954277082  นายมนตรี111 3.31สรอยฟาง ธบ.730434/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277083  นางสาวรัญญา112 3.14มหาเสนา ธบ.730435/2563 "2559/1

"  5954277084  นางสาวพัสตราภรณ113 3.27แยมบางยาง ธบ.730436/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277085  นางสาวสินีนาฎ114 3.03มวงสวาง ธบ.730437/2563 "2559/1

"  5954277086  นางสาวกรรณิการ115 2.89สระแสง ธบ.730438/2563 "2559/1

"  5954277087  นายประวิช116 3.39ศาตะมาน ธบ.730350/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277088  นายนฤนาท117 3.58หลักหาญ ธบ.730351/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277089  นางสาววาสนา118 2.48ภูสมยา ธบ.730439/2563 "2559/1

"  5954277091  นายศุภชัย119 3.28เวชกามา ธบ.730352/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277092  นายบุญฤทธ์ิ120 2.91ผลแกว ธบ.730440/2563 "2559/1

"  5954277096  นางสาวพรทิพย121 2.99พรมทอง ธบ.730441/2563 "2559/1

"  5954277097  นางสาวชาดาพร122 2.61ขอประสงค ธบ.730442/2563 "2559/1

"  5954277098  นางสาวกชพรรณ123 3.10ทับทิม ธบ.730443/2563 "2559/1

"  5954277099  นางสาวณิชาภา124 2.86เอกะสิงห ธบ.730444/2563 "2559/1

"  5954277100  นางสาวศุขฤทัย125 2.87ศรีกระสินธุ ธบ.730445/2563 "2559/1

"  5954277102  นางสาวโสภา126 3.03ฤทธิรณสกุล ธบ.730446/2563 "2559/1

"  5954277103  นางสาวนภัสศรัณย127 2.36เปรมสวัสดิ์ ธบ.730447/2563 "2559/1

"  5954277104  นางสาวเบญจรัตน128 3.14นราพล ธบ.730448/2563 "2559/1

"  5954277105  นางสาวณัฐธิดา129 2.84หัตถะศิริ ธบ.730449/2563 "2559/1

"  5954277106  นายธิติสรร130 2.29เสงี่ยมพงษ ธบ.730450/2563 "2559/1

"  5954277107  นายสุทธิ131 2.76เลิศมานพ ธบ.730353/2563 "2559/1
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277108  นางสาวสุภาวดี132 2.97แทนทอง ธบ.730451/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277109  นางสาวสุนิสา133 2.74กายแกว ธบ.730452/2563 "2559/1

"  5954277111  จาอากาศเอกณรงคชัย134 3.14อินตะวงค ธบ.730354/2563 "2559/1

"  5954277112  นางสาวณัฐวรา135 3.35ถาริยะ ธบ.730453/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277113  นางสาวสุกัญญา136 3.46เปยมโนรี ธบ.730355/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277114  นางสาวเพชรลัดดา137 2.53ชมฤทธ์ิ ธบ.730454/2563 "2559/1

"  5954277115  นางสาวนุสรา138 2.67สาริกา ธบ.730455/2563 "2559/1

"  5954277116  นางสาวสุวรรณี139 3.44แสนดี ธบ.730356/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277117  นายพรสกล140 2.90ทองเจริญ ธบ.730456/2563 "2559/1

"  5954277118  นายปฐมพงษ141 3.33ศรีทอง ธบ.730357/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277119  นายสุธิตพร142 2.80บัวพันธ ธบ.730358/2563 "2559/1

"  5954277120  นายสิบทิศ143 2.46เดชสวัสดิ์ ธบ.730359/2563 "2559/1

"  5954277121  นางสาวเมธาพร144 3.12จาดคลาย ธบ.730252/2563 "2559/1

"  5954277122  นายสุภาพ145 3.06เภากุม ธบ.730360/2563 "2559/1

"  5954277123  นางสาวนอย146 2.65จันทะวี ธบ.730253/2563 "2559/1

"  5954277124  วาที่รอยตรีหญิงธัญชนก147 2.87และเจริญ ธบ.730361/2563 "2559/1

"  5954277130  นายกฤษดา148 2.31สุนทรนันท ธบ.730362/2563 "2559/1

"  5954277131  นางสาวชุติมา149 2.31จันทรแกว ธบ.730363/2563 "2559/1

"  5954277132  นางสาวอัจฉรา150 2.28อิสระปญญากุล ธบ.730364/2563 "2559/1

"  5954277133  นายณรงค151 3.92ทารัตน ธบ.730254/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277134  นายวรโชติ152 2.44ไชยเสริฐ ธบ.730365/2563 "2559/1

"  5954277140  นายประพันธ153 2.42วังนุราช ธบ.730366/2563 "2559/1

"  5954277141  นางสาวสุมาลี154 3.12พรมสวัสดิ์ ธบ.730255/2563 "2559/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277142  นายอุทัย155 3.44สุขสมบูรณ ธบ.730256/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954277144  นายวุฒิพงษ156 3.03อาจอัน ธบ.730367/2563 "2559/1

"  5954277145  นางสาววิชุดา157 3.24โอทารัมย ธบ.730257/2563 "2559/1

"  5954277146  นายสุริยา158 3.58เจนการ ธบ.730258/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277147  นายชวลิต159 2.65พันธุมาศ ธบ.730259/2563 "2559/1

"  5954277150  นางสาวณฐพรรณ160 3.01ศรีสมโภชน ธบ.730260/2563 "2559/1

"  5954277151  นางสาวณรงคฤทธ์ิ161 2.65โกษากูล ธบ.730261/2563 "2559/1

"  5954277158  นางสาวกฤษณกัณฑ162 2.68ชุมใจ ธบ.730262/2563 "2559/1

"  5954277159  นายศิริพงษ163 2.63สวางอารมย ธบ.730263/2563 "2559/1

"  5954277162  นางสาวยุภาพร164 2.99งามกลาง ธบ.730264/2563 "2559/1

"  5954277163  นางสาวสุชาดา165 3.60อรุณสวาง ธบ.730265/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277167  นายนิรันดร166 2.80โสภา ธบ.730266/2563 "2559/1

"  5954277168  นายเอกวิทย167 3.20สําลีมวง ธบ.730267/2563 "2559/1

"  5954277169  นางสาวภิณญาพัชร168 3.01โรจนอริยะกูล ธบ.730268/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280002  นางสาวยุพารัตน169 2.91กําลังเก้ือ ธบ.730269/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280012  นางปภาดา170 2.76ประเสริฐวงษ ธบ.730270/2563 "2559/1

"  5954280020  นางวชิราภรณ171 2.88ศรีแกว ธบ.730271/2563 "2559/1

"  5954280022  นายณัฎฐพัชร172 2.90รุงกิจพณิชยกุล ธบ.730272/2563 "2559/1

"  5954280038  นางสาวพรพรรณ173 3.28รัตนวรรณ ธบ.730368/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280042  นายเกรียงไกร174 3.10คลังสุวรรณ ธบ.730369/2563 "2559/1

"  5954280056  นางสาวณัฐกานต175 2.63อุดชาชน ธบ.730370/2563 "2559/1

"  5954280081  นายพลวัฒน176 2.41ศิริวรรณ ธบ.730457/2563 "2559/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280088  นางวาริน177 2.77ศรีกลชาญ ธบ.730458/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280095  นางสาวสายน้ําผึ้ง178 3.61สาลีผล ธบ.730459/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280111  นายสุชาติ179 2.30วงศวราพันธ ธบ.730273/2563 "2559/1

"  5954280120  นางสาวอัจฉรา180 3.25จาบจันทึก ธบ.730274/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280130  นางสาวกุสุมา181 3.31รัตนเจริญ ธบ.730275/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280137  นางสาวนีรนุช182 2.46คําเดชา ธบ.730371/2563 "2559/1

"  5954280146  นางสาวสุวนันท183 2.42ผลบุลภ ธบ.730372/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5735273004  นางสาวพิมลพรรณ1 3.39เจนสาริกิจ ธบ.830100/2563 "พิเศษ2557/1

"  5735273008  นางสาวสุพรรษา2 3.42ก่ิงแกว ธบ.830101/2563 "2557/1

"  5735273021  นางสาวฤดีวรรณ3 3.52ผองศรี ธบ.830106/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5735273003  นางสาวอรพรรณ1 3.15เย็นระยับ ธบ.830099/2563 "พิเศษ2557/1

"  5735273009  นางสาวอุษา2 3.64เฟองฟู ธบ.830102/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5735273010  นายวีรยุทธ3 3.53เก้ือก้ิม ธบ.830103/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5735273011  นางเนาวรัตน4 2.97ทองโคตร ธบ.830104/2563 "2557/1

"  5735273012  นางสาวสุดายุ5 3.05วีรรัตน ธบ.830105/2563 "2557/1

"  5735273029  นางสาวแพรวนภา6 2.77เมืองมูล ธบ.830107/2563 "2557/1

"  5735273032  นางสาววิยะดา7 2.37ทดหลา ธบ.830108/2563 "2557/1

"  5735273033  นางสาวสุชาดา8 2.75ครองแกว ธบ.830109/2563 "2557/1

"  5735273038  นางสาววิจิตรา9 2.83มนตรี ธบ.830110/2563 "2557/1

"  5735273050  นางสาวนริศรา10 2.83จูเปย ธบ.830111/2563 "2557/1

"  5735273053  นางสาวพิณนะภา11 2.62เกษศิริ ธบ.830112/2563 "2557/1

"  5735273054  นางสาวสุกัญญา12 2.70ทวีศักดิ์ ธบ.830113/2563 "2557/1

"  5735273056  จาสิบตรีอธิชัย13 3.10ทองอาจ ธบ.830114/2563 "2557/1

"  5735273057  จาเอกดุลยฤทธิ์14 2.83ขัตติยะ ธบ.830115/2563 "2557/1

"  5735273059  นางสาวจินตรา15 2.92สารเดช ธบ.830116/2563 "2557/1

"  5735273061  นางสาวละอองดาว16 2.22ไชยโย ธบ.830117/2563 "2557/1

"  5735273069  นายกฤตณรงค17 3.14สิงหลา ธบ.830118/2563 "2557/1

"  5735273079  สิบเอกอนุชา18 2.93แสงเกตุ ธบ.830119/2563 "2557/1

"  5735273081  นางสาวรมเกลา19 2.89มณีรัตน ธบ.830120/2563 "2557/1

"  5735273084  นายอโนทัย20 3.03ถุงแกว ธบ.830121/2563 "2557/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5855273181  นางสาวรังสิยา21 2.20เอ่ียมสะอาด ธบ.830008/2563 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

18/05/63
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273001  นางสาวธิติมา22 3.18เครือสุวรรณ ธบ.830122/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273002  นางสาวปยะดา23 3.09แกนวงศ ธบ.830123/2563 "2559/1

"  5955273003  นายมนูญ24 3.67แสนแกว ธบ.830124/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273005  นางสาวกนกวรรณ25 3.02แกวโบราณ ธบ.830125/2563 "2559/1

"  5955273006  นางสาวสุดา26 3.26มุสิผล ธบ.830126/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273007  นางสาวปรัชญาพร27 2.97พันสมตน ธบ.830127/2563 "2559/1

"  5955273008  นางสาวบุษบา28 3.13เรืองโพน ธบ.830128/2563 "2559/1

"  5955273009  นางสาวรุงนภา29 3.57นาคจู ธบ.830129/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273010  นางสาวสุวิชาดา30 2.99ประดาสุข ธบ.830130/2563 "2559/1

"  5955273012  นางสาวอัมราวดี31 2.80โพธ์ิทอง ธบ.830131/2563 "2559/1

"  5955273013  นางสาวสิดาพร32 2.80รุงเหมันต ธบ.830132/2563 "2559/1

"  5955273014  นางสาวศุภกร33 3.01เพ็งแชม ธบ.830133/2563 "2559/1

"  5955273015  นางสาวสุนิสา34 2.72สุริยะ ธบ.830134/2563 "2559/1

"  5955273016  นางสาวกรองทอง35 2.21พุมโพธ์ิทอง ธบ.830135/2563 "2559/1

"  5955273017  นางสาวอนุธิดา36 3.31พลเย่ียม ธบ.830136/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273018  นางสาวเบญจวรรณ37 3.67จินจารักษ ธบ.830137/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273019  นางสาวณัฐสุดา38 3.33วัชระ ธบ.830138/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273021  นางสาวเพ็ญภัก39 2.60คงกลา ธบ.830139/2563 "2559/1

"  5955273023  นางสาวเดือนเพ็ญ40 3.52สุภาวกุล ธบ.830140/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273025  นางสาวนงเยาว41 2.56คําเหนือ ธบ.830141/2563 "2559/1

"  5955273026  นางสาวเมธาวี42 2.63คูณสวาง ธบ.830142/2563 "2559/1

"  5955273027  นางสาวกัญญาภัค43 2.84กองนันทะ ธบ.830143/2563 "2559/1

"  5955273030  นางสาวอิสรียา44 2.99อินทรบรรลือ ธบ.830144/2563 "2559/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273031  นางสาวนิชาภา45 2.82ประชาราษฎร ธบ.830145/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273036  นางสาวเสาวลักษณ46 2.87วงศเสนา ธบ.830146/2563 "2559/1

"  5955273037  นางสาวธัญดา47 2.82ธันยธนาชัย ธบ.830147/2563 "2559/1

"  5955273039  นางสาวอุมาพร48 3.26หอมดวง ธบ.830148/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273041  นางสาวปรินทร49 2.80แคขุนทด ธบ.830149/2563 "2559/1

"  5955273045  นางสาวกรรณิการ50 3.06สุทธปญญา ธบ.830150/2563 "2559/1

"  5955273047  นางสาวอมรรัตน51 3.55แสนทอง ธบ.830151/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273048  นางสาวลัดดา52 3.47คลังกลาง ธบ.830152/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273049  นางสาวชฎาภัทร53 3.02จันทรนอย ธบ.830153/2563 "2559/1

"  5955273050  นางสาวจารุณี54 3.52คําผง ธบ.830154/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273051  นางสาวอรพรรณ55 2.99กิตติการ ธบ.830155/2563 "2559/1

"  5955273056  นายปริยากร56 3.36ชางยันต ธบ.830156/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273057  นางสาวพันธิภา57 3.13โพธ์ิสวาง ธบ.830157/2563 "2559/1

"  5955273058  นางสาวชนิดาภา58 2.90สุขสกุล ธบ.830158/2563 "2559/1

"  5955273059  นางสาวเดือนฉาย59 3.23ลาดขวา ธบ.830159/2563 "2559/1

"  5955273060  นางสาวสุวินันท60 3.38ปนทอง ธบ.830160/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273064  นางสาวเปรมจิต61 3.65พรมโลกา ธบ.830161/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273065  นางสาวอัญญา62 3.30วรรณมูล ธบ.830162/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273066  นางสาวคุณากร63 3.02ทําขุนทด ธบ.830010/2563 "2559/1

"  5955273067  นางสาวรุงฤดี64 3.04มั่นคง ธบ.830011/2563 "2559/1

"  5955273068  นางสาวปาริฉัตร65 2.68มาตรี ธบ.830012/2563 "2559/1

"  5955273069  นางสาวราตรี66 3.50จันทะวัติ ธบ.830013/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273070  นางสาวกุลนันท67 2.67ดาราแสนอาจ ธบ.830014/2563 "2559/1
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หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273071  นางสาวสมพร68 2.43โพธิโน ธบ.830015/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273072  นางสาววีรวัณย69 2.71นามวงศ ธบ.830163/2563 "2559/1

"  5955273073  นางสาววิริณ70 2.77จงประเสริฐพร ธบ.830016/2563 "2559/1

"  5955273074  นางสาวประภัสสร71 2.41ไทยพิทักษ ธบ.830017/2563 "2559/1

"  5955273075  นางสาวอารดา72 3.04แซเทงฮวง ธบ.830018/2563 "2559/1

"  5955273078  นางสาวสุพรรษา73 2.34กรมรอด ธบ.830019/2563 "2559/1

"  5955273079  นางสาวนิธินาถ74 2.81เมธินบุญนนท ธบ.830164/2563 "2559/1

"  5955273080  นางสาวพรพิมล75 2.94สานุสรรณ ธบ.830165/2563 "2559/1

"  5955273082  นางสาวศศิธร76 2.50เพ่ิมธัญกรณ ธบ.830020/2563 "2559/1

"  5955273084  นางสาวศศิธร77 2.17จําชัยภูมิ ธบ.830095/2563 "2559/1

"  5955273085  นางสาวสุนิษา78 2.32คูณพรม ธบ.830021/2563 "2559/1

"  5955273086  นางสาวณัฏฐชญา79 2.73สกุลเตชะธนา ธบ.830022/2563 "2559/1

"  5955273088  นางสาวนภาเพ็ญ80 2.74พะลายงค ธบ.830166/2563 "2559/1

"  5955273089  นางสาวภาธินี81 2.20จงมีทรัพยมาก ธบ.830167/2563 "2559/1

"  5955273090  นายอาทิตย82 3.80องคไทร ธบ.830023/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273092  นางสาวสุปรียา83 3.21สุนารินทร ธบ.830024/2563 "2559/1

"  5955273093  นางสาวอัจฉรา84 3.67สินธพ ธบ.830025/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273094  นางสาวชาลินี85 3.59แตงสงา ธบ.830026/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273096  นางสาวเกศนภา86 2.17ถวิลกิจ ธบ.830096/2563 "2559/1

"  5955273099  นางสาวขวัญไพร87 2.46พวงธานี ธบ.830097/2563 "2559/1

"  5955273100  นางสาววรรณดาพร88 2.22อยูอน ธบ.830027/2563 "2559/1

"  5955273101  นางสาวสุนิสา89 2.29ทอนศรี ธบ.830028/2563 "2559/1

"  5955273102  นางสาวลินดา90 2.22หาเคน ธบ.830168/2563 "2559/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273103  นางสาวอมรรัตน91 3.11สรอยแสงแดง ธบ.830029/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273104  นางสาวบุษกร92 2.29กริ่งคลาย ธบ.830030/2563 "2559/1

"  5955273105  นายมนตรี93 2.27โรจนแพทย ธบ.830031/2563 "2559/1

"  5955273106  นายสุธีทัศน94 3.06ถิรศักดิ์ธนนท ธบ.830032/2563 "2559/1

"  5955273107  นางสาวเบญจมาศ95 2.94กองสู ธบ.830033/2563 "2559/1

"  5955273108  นางสาวจริญา96 2.26ไตรทิพย ธบ.830034/2563 "2559/1

"  5955273109  นางสาวอโณทัย97 2.94ธะราวุฒิ ธบ.830035/2563 "2559/1

"  5955273112  นางสาวจินตนา98 2.29พรพรหม ธบ.830169/2563 "2559/1

"  5955273113  นางสาวพิศมัย99 2.51ย้ิมโกทักษ ธบ.830036/2563 "2559/1

"  5955273114  นางสาวจิตติยาภรณ100 3.13มโนรมย ธบ.830037/2563 "2559/1

"  5955273116  นางสาวมะณีวรรณ101 3.06อินทรมณี ธบ.830038/2563 "2559/1

"  5955273117  นางกมนนิษฐ102 3.59ธารินเรืองกิตติ์ ธบ.830039/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273118  นางสาวเอมอร103 2.89โพธารินทร ธบ.830040/2563 "2559/1

"  5955273119  นางสาวนิพาภรณ104 2.15มีตาด ธบ.830041/2563 "2559/1

"  5955273121  นางสาวธัญญาภรณ105 3.09เหลาคํา ธบ.830042/2563 "2559/1

"  5955273122  นางสาวพลอยพรรณ106 2.85ศรีวิมล ธบ.830043/2563 "2559/1

"  5955273123  นางสาวปยะรัตน107 2.63คัมภิระ ธบ.830044/2563 "2559/1

"  5955273125  นางสาวทิวาพร108 2.43สําอางค ธบ.830045/2563 "2559/1

"  5955273128  นางสาวพรพรรณ109 3.04นาโพธ์ิศรี ธบ.830046/2563 "2559/1

"  5955273129  นางสาวกัลยา110 3.53บัวผัน ธบ.830047/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273130  นางสาวอรณี111 2.72งดงาม ธบ.830048/2563 "2559/1

"  5955273131  นางสาวจิราภรณ112 3.21ชานุ ธบ.830049/2563 "2559/1

"  5955273132  นางสาวเจนจิรา113 3.48มาสีแกว ธบ.830050/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1
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หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273133  นางสาวสุดารัตน114 2.73คํากรม ธบ.830051/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273134  นางสาวมณีรัตน115 2.32ปาปะจีย ธบ.830052/2563 "2559/1

"  5955273135  นางสาวกาญจนา116 2.29ชวยนา ธบ.830053/2563 "2559/1

"  5955273136  นางสาวลักขณา117 3.28มะลิถอด ธบ.830054/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273137  นางสาวพัฒนา118 2.80เกิดสลุง ธบ.830055/2563 "2559/1

"  5955273138  นางสาวนุชนาถ119 3.50บุญยอด ธบ.830056/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273139  นางสาวนันตธพร120 3.25พาพรมลิก ธบ.830057/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273141  นายสุรพงษ121 2.67สีเมือง ธบ.830058/2563 "2559/1

"  5955273142  นางสาวปยะวรรณ122 3.59ทรัพยประดิษฐ ธบ.830059/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273143  นางสาวขวัญดาว123 2.27ผองใส ธบ.830060/2563 "2559/1

"  5955273145  นางสาวจิราภัทร124 2.70โสคู ธบ.830061/2563 "2559/1

"  5955273148  นางสาวสุชาดา125 3.33ธิกา ธบ.830062/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273150  นางสาวธัญญาลักษณ126 3.38ควรบุบผา ธบ.830063/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273153  นางสาวสุชาดา127 2.99โยธาสิงห ธบ.830064/2563 "2559/1

"  5955273154  นางสาวธัญญารัตน128 3.52ควรบุบผา ธบ.830065/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273155  นางสาวนฤมล129 2.85พงษเจริญ ธบ.830066/2563 "2559/1

"  5955273156  นางสาวรัชดา130 3.86บุราณวัฒน ธบ.830067/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273157  นางสาวศุนิสา131 2.94ใชยะคํา ธบ.830068/2563 "2559/1

"  5955273158  นางสาวณัฐกฤตา132 3.18พันธบัว ธบ.830069/2563 "2559/1

"  5955273160  นางสาวดวงเดือน133 2.85กรังพานิชย ธบ.830070/2563 "2559/1

"  5955273162  นางสาวปาริฉัตร134 2.19ศรีสุข ธบ.830071/2563 "2559/1

"  5955273163  นางสาวสุพรรษา135 2.87โคตรสขึง ธบ.830072/2563 "2559/1

"  5955273164  นางสาวเกษร136 3.13พุทธขันธุ ธบ.830073/2563 "2559/1
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สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273166  นางสาวจิราภรณ137 3.59ยอแสง ธบ.830074/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5955273168  นางสาววรานิษฐ138 3.14ย่ิงธนาเมธาวีร ธบ.830075/2563 "2559/1

"  5955273170  นางสาวชัญญานุช139 2.24นาครักษสงวน ธบ.830076/2563 "2559/1

"  5955273171  นางสาวปาริชาติ140 2.39หาญรุก ธบ.830098/2563 "2559/1

"  5955273174  นางสาวเตชินี141 2.48เตียเจริญ ธบ.830077/2563 "2559/1

"  5955273175  นางสาวอภิญญา142 2.39แสงแสน ธบ.830078/2563 "2559/1

"  5955273178  จาสิบโทศรราม143 2.97บุญสอด ธบ.830079/2563 "2559/1

"  5955273179  นางสาวธนภรณ144 2.51จันทบุตร ธบ.830080/2563 "2559/1

"  5955273180  นางสาวสรัญรส145 3.57โตขํา ธบ.830081/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273181  นายอนุศาสน146 3.14สินเพ็ง ธบ.830082/2563 "2559/1

"  5955273182  นางสาวสุวิตา147 2.53เจียมเจริญ ธบ.830083/2563 "2559/1

"  5955273183  นางสาวนันทิยา148 3.11บัวจันทร ธบ.830084/2563 "2559/1

"  5955273184  นางสาวเพ็ญนภา149 2.89ประสันตสอย ธบ.830085/2563 "2559/1

"  5955273185  นางสาวพรรณวดี150 3.23สวนเวียง ธบ.830086/2563 "2559/1

"  5955273186  นางสาวสมฤทัย151 3.26อุผา ธบ.830087/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273188  นางสาวลัดดาวัลย152 2.48คงขํา ธบ.830170/2563 "2559/1

"  5955273193  นางสาวจิระนันท153 2.65ฉายงาม ธบ.830088/2563 "2559/1

"  5955273196  นางสาววรรณิศา154 2.61ยืนยง ธบ.830089/2563 "2559/1

"  5955273198  นางสาวกนกวรรณ155 3.36ประจันทกาญจน ธบ.830171/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273203  นางสาววิไลพร156 3.31คําพันธ ธบ.830172/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273206  นางสาวสุกัญญา157 2.90สุขวี ธบ.830173/2563 "2559/1

"  5955273207  นางสาวพรศรี158 3.82จันทรเรือง ธบ.830090/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273208  นางสาวศศิประภางค159 2.51ศิวเสน ธบ.830091/2563 "2559/1

18/05/63



- 8 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273209  นางสาวสุทธิดา160 2.58บุญมี ธบ.830092/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273210  นางสาวรุงนภา161 2.46สุตะพันธ ธบ.830093/2563 "2559/1

"  5955273211  นางสาวสุมาลี162 2.89หารินไสล ธบ.830174/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530056  นางสาวปวีณา1 3.41นาคอยู ธบ.430110/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530060  จาสิบตรีโอฬาร2 3.35หอเลง ธบ.430111/2563 "2557/1

"  5736530061  นางสาวมัลลิกา3 3.51สมานแกว ธบ.430112/2563 "2557/1

"  5736530077  นายอภิสิทธ์ิ4 3.29ตนกันยา ธบ.430121/2563 "2557/1

"  5736530104  นางสาวรัตนาวดี5 3.44ทิพบรรจง ธบ.430136/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530039  จาเอกเอกลิขิต1 2.72นันตะ ธบ.430139/2563 "พิเศษ2556/1

"  5736530024  นายกฤษฎา2 2.98ผาวันดี ธบ.430108/2563 "2557/1

"  5736530055  นายเฉลิมศักดิ์3 3.17บรรดาศักดิ์ ธบ.430109/2563 "2557/1

"  5736530062  นางสาวอัญชลี4 2.89ทองมี ธบ.430113/2563 "2557/1

"  5736530067  พันจาตรีพีระพงษ5 2.94บุพโชค ธบ.430114/2563 "2557/1

"  5736530068  นายฤทธิชัย6 2.92พารเหนือ ธบ.430115/2563 "2557/1

"  5736530070  นางสาวประกอบ7 3.39แสนกลา ธบ.430116/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5736530071  นางสาวนุสรา8 2.83อุนใจ ธบ.430117/2563 "2557/1

"  5736530073  สิบตํารวจเอกปยวัฒน9 2.95รุงเรือง ธบ.430118/2563 "2557/1

"  5736530075  นายอนันต10 2.85กลีบกลาง ธบ.430119/2563 "2557/1

"  5736530076  นายปรเมศ11 2.80กุลพา ธบ.430120/2563 "2557/1

"  5736530078  จาเอกวรรณพงศ12 2.70นาคทับ ธบ.430122/2563 "2557/1

"  5736530080  นางสาวกาญจนา13 2.69ออนอินทร ธบ.430123/2563 "2557/1

"  5736530082  นางสาวจุฑามาศ14 3.10ถุงเสน ธบ.430124/2563 "2557/1

"  5736530083  จาสิบตํารวจชินกร15 2.65นันดี ธบ.430125/2563 "2557/1

"  5736530085  สิบตํารวจเอกวีรยุทธ16 2.52วงคกะโซ ธบ.430126/2563 "2557/1

"  5736530087  นายศุภฤกษ17 3.07พิชิตยุทธการ ธบ.430127/2563 "2557/1

"  5736530090  นางสาวเกศรินทร18 3.12ชมชัย ธบ.430128/2563 "2557/1

"  5736530091  นางสาวประภาภรณ19 2.62สาระจิตต ธบ.430129/2563 "2557/1

"  5736530093  นายณัฐพงษ20 3.03โพธ์ิกระสัง ธบ.430130/2563 "2557/1

"  5736530094  นางสาวปรียรัตน21 2.94บุณยวิบูลย ธบ.430131/2563 "2557/1

"  5736530095  นายไกรวิทย22 2.68สีลาคู ธบ.430132/2563 "2557/1

"  5736530096  นางสาวคัทลียา23 2.72โพธิจักร ธบ.430133/2563 "2557/1

18/05/63



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530098  นางสาวศิริพร24 2.44ลาสองช้ัน ธบ.430134/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530103  นางสาวนุช25 3.15ภาคพรม ธบ.430135/2563 "2557/1

"  5736530106  นางสาวปยมาศ26 2.77โพธ์ิไพจิต ธบ.430137/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5637254011  สิบตํารวจเอกณัฐพล1 2.64ศรีชมภู ธบ.530001/2563 "พิเศษ2556/2

"  5637254013  นางสาวสุพัตรา2 2.57หาญมนต ธบ.530002/2563 "2556/2

"  5637254024  นายณัฐพงษ3 2.44หามนตรี ธบ.530003/2563 "2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

ลําดับ
ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 มีนาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294006  นางสาวรสสุคนธ1 2.77มูลทรัพย ธบ.1130084/2563 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

18/05/63
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