
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5541120111  นายกสานติ์1 2.41ล่ิวพฤกษพันธุ ธบ.130544/2562 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5641020115  นางสาวภทัราวรรณ2 2.69ธัญญเจริญ ธบ.130545/2562 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320011  นางสาวธานิกา1 3.77รัตนชยัมงคล ธบ.330190/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320022  นางสาวจามจุรี2 3.80ฤกษเงิน ธบ.330192/2562 "2559/1

"  5942320025  นางสาวอุษา3 3.65อัดแสง ธบ.330193/2562 "2559/1

"  5942320027  นางสาวภทัรวดี4 3.78สุขน่ิม ธบ.330194/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320035  นางสาวอรวรรณ1 3.37ทองนุช ธบ.330198/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320036  นายสิทธิพล2 3.56ไชยพรม ธบ.330199/2562 "2559/1

"  5942320042  นางสาวกันตกมล3 3.48พันธุมงคล ธบ.330201/2562 "2559/1

"  5942320125  นางสาวอัฟนัน4 3.57อูมา ธบ.330217/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5442210035  นายพงศธร1 2.24ใหญนอย ธบ.330169/2562 "ปกติ2554/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุและโทรทัศน) (ศศ.บ.)
"  5542291078  นายณฐัพนธ2 2.01พุมขจร ธบ.330170/2562 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210097  นางสาวแพรวนภา3 2.11อัตตะโน ธบ.330174/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261012  นางสาวปริศนา4 2.55สุนทรโชติ ธบ.330175/2562 "ปกติ2558/1

"  5842261013  นางสาวศกลวรรณ5 2.93สมศักด์ิ ธบ.330176/2562 "2558/1

"  5842261036  นางสาวฐิตมิา6 2.34นัยสาง ธบ.330177/2562 "2558/1

"  5842261040  นางสาวสุกัญญา7 2.85ตุนตาย ธบ.330178/2562 "2558/1

"  5842261052  นางสาวผาตริัตน8 2.59ดวงปญญาเจตน ธบ.330179/2562 "2558/1

"  5842261080  นางสาวจันจิรา9 2.52อินประสิทธิ์ ธบ.330180/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5842262006  นางสาวณัฏฐณชิา10 2.89กันนา ธบ.330181/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5842263001  นางสาวรุจาภา11 2.42ยังรุงนนท ธบ.330182/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5842340022  นางสาวจีระนันท12 2.11เกษรพิกุน ธบ.330183/2562 "ปกติ2558/1

"  5842340044  นางสาวศิริญญา13 2.59งามสุขศรี ธบ.330184/2562 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320001  นางสาวอมรพรรณ14 3.36พึ่งดี ธบ.330185/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942320002  นางสาวปานเพชร15 2.90สิงหโพนงาม ธบ.330186/2562 "2559/1

01/10/62



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320005  นางสาวจิดาภา16 3.41แกวนาบอน ธบ.330187/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942320006  นางสาวนฤมล17 2.72ฟกเทพ ธบ.330188/2562 "2559/1

"  5942320009  นางสาวณัฐพร18 3.54โตเจริญ ธบ.330189/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320015  นางสาวเปรมสุดา19 2.97มณเีทพ ธบ.330191/2562 "2559/1

"  5942320030  นายพาทิศ20 3.71ชยัชุมพร ธบ.330195/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320033  นางสาวปานใจ21 3.45ถาวร ธบ.330196/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320034  นางสาวแกมกาญจน22 3.69จันทรสุริย ธบ.330197/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320038  นางสาวสุทิพย23 3.80แกวสําอางค ธบ.330200/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320049  นางสาววริศรา24 3.03เละมิตร ธบ.330202/2562 "2559/1

"  5942320054  นางสาวสุธิดา25 3.44สิริทัศนคุณ ธบ.330203/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320064  นายเสถียรพงษ26 3.60ประจักจิต ธบ.330204/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320065  นางสาวสุพัตรา27 2.93แสงวเิศษ ธบ.330205/2562 "2559/1

"  5942320077  นางสาวจารุวรรณ28 3.72วโิรภาส ธบ.330206/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320078  นางสาวศรีจันทร29 3.50นามศรี ธบ.330207/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320079  นางสาวสุภาวดี30 3.51พลหาร ธบ.330208/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320081  นางสาวฟรดาว31 2.96อารง ธบ.330209/2562 "2559/1

"  5942320082  นางสาวณิดศวรา32 3.45สุขเมือง ธบ.330210/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320083  นายชชัวาลย33 3.26เวชยา ธบ.330211/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320084  นางสาวบุญญรัตน34 3.07คนใหญบาน ธบ.330212/2562 "2559/1

"  5942320098  นางสาวศิริลักษณ35 3.60ยังมี ธบ.330213/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320099  นางสาวปยะธิดา36 2.88มณเีลิศอุดม ธบ.330214/2562 "2559/1
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- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320109  นางสาวอรอุมา37 2.99วรรณพัฒน ธบ.330215/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320124  นางสาวขวญัใจ38 3.00เมฆสุวรรณ ธบ.330216/2562 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320041  นางสาวเทียน ซิน เวย39 3.64 ธบ.330218/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2560/1

"  6041320042  นางสาวจุน เหมย หาน40 3.33 ธบ.330219/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320043  นางสาวเจีย หล่ี41 3.48 ธบ.330220/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320044  นายหลิน ฉี42 2.46 ธบ.330221/2562 "2560/1

"  6041320045  นางสาวเพย เพย อู43 3.61 ธบ.330222/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320046  นางสาวฟาง นี ฉือ44 3.67 ธบ.330223/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320047  นางสาวโป ปาย45 3.65 ธบ.330224/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320048  นางสาวผิง เฉิน46 3.63 ธบ.330225/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320049  นางสาวเสี่ยว เสีย เฉิน47 3.30 ธบ.330226/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320050  นางสาวจาง หญิง48 3.02 ธบ.330227/2562 "2560/1

"  6041320051  นางสาวล่ิน หัว ตงิ49 3.67 ธบ.330228/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320052  นางสาวอ้ี เหอ50 3.12 ธบ.330229/2562 "2560/1

"  6041320053  นางสาวซุน ย่ี พาน51 3.45 ธบ.330230/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320054  นายเฉิน เวย52 2.79 ธบ.330231/2562 "2560/1

"  6041320055  นางสาวซื่อ เฟย โหลว53 3.17 ธบ.330232/2562 "2560/1

"  6041320056  นางสาวเจีย หุย หยวน54 3.96 ธบ.330233/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6041320057  นางสาวหั่ว เจียว หลี55 3.87 ธบ.330234/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

01/10/62



- 4 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470005  นายประมวล1 2.68ภดูานงวั ธบ.230115/2562 "ปกติ2556/1

"  5643470006  นายวริิยะ2 2.36ถานอาจนา ธบ.230116/2562 "2556/1

"  5643470014  นายปรีชา3 2.36สุลัยมาน ธบ.230117/2562 "2556/1

"  5643470048  นายจักรกฤษณ4 2.80วงศจรัสเกษม ธบ.230118/2562 "2556/1

"  5643470071  นายทศพล5 2.07ชยัมาตร ธบ.230119/2562 "2556/1

"  5743470089  นางสาวกมลชนก6 2.54พันธสุข ธบ.230122/2562 "2557/1

"  5743470093  นางสาวอุไรรัตน7 2.58สายจันดี ธบ.230123/2562 "2557/1

"  5743470104  นายวศรุต8 2.62ศรีสุวรรณ ธบ.230124/2562 "2557/1

"  5843470015  นายอรรถสิทธิ์9 2.35สุขหลา ธบ.230131/2562 "2558/1

"  5843470036  นายธนากร10 2.77แซแต ธบ.230132/2562 "2558/1

"  5843470062  นายวชิติ11 2.71เทียนทอง ธบ.230133/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5743480002  นายมานัสชัย12 2.13นิลสระคู ธบ.230125/2562 "ปกติ2557/1

"  5743480005  นายชยัณรงค13 2.31สิมารักษ ธบ.230126/2562 "2557/1

"  5743480011  นายธนาคม14 2.18ธนาวฒันกุล ธบ.230127/2562 "2557/1

"  5743480012  นายกิตตคิม15 2.12สกุลกูชวโรจน ธบ.230128/2562 "2557/1

"  5743480015  นายมงคล16 2.56โยธาจันทร ธบ.230129/2562 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5843501019  นางสาวกาญจนรัชฎารินทร17 2.69ลือพักตร ธบ.230140/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5643711006  นายพุฒพิงศ18 2.08วานานวงศ ธบ.230120/2562 "ปกติ2556/1

01/10/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5643711011  นายอัครเดช19 2.09ดวงสี ธบ.230121/2562 "ปกติ2556/1

"  5743711022  นายไพฑูรย20 2.37รอดงาม ธบ.230130/2562 "2557/1

"  5843711013  นายเจษฎา21 3.08ดวงเดือน ธบ.230141/2562 "2558/1

"  5843711015  นายชยัรัตน22 3.21วอนแมน ธบ.230142/2562 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482006  นางสาวสุพรรษา23 2.41จันทรมร ธบ.230134/2562 "ปกติ2558/1

"  5843482011  นายพิทยาธร24 2.37พุมพวง ธบ.230135/2562 "2558/1

"  5843482013  นายชยัธวชั25 2.23อุตราช ธบ.230136/2562 "2558/1

"  5843482014  นายเอกรัตน26 2.83โคตจันทึก ธบ.230137/2562 "2558/1

"  5843482031  นายอิทธิพล27 2.43นาสืบ ธบ.230138/2562 "2558/1

"  5843482034  นายสุธี28 2.20ขวญัอยูเย็น ธบ.230139/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277045  นายการุญ1 2.88สีเขียว ธบ.730568/2562 "ปกติ2556/1

"  5644277050  นายจีรยุทธ2 2.48เฉยทุม ธบ.730569/2562 "2556/1

"  5644277064  นายภาณพุงษ3 2.56ตั้งเสวพีันธ ธบ.730570/2562 "2556/1

"  5744277004  นางสาวสุฐิตา4 2.51สัชชานนท ธบ.730604/2562 "2557/1

"  5744277031  นางสาววรารัตน5 2.23สีคราม ธบ.730605/2562 "2557/1

"  5744277033  นายเจษฎา6 2.17จันสอน ธบ.730606/2562 "2557/1

"  5744277065  นายภาสวฒัน7 3.10เจียมจํานรรจา ธบ.730607/2562 "2557/1

"  5844277003  นางสาวลลิตา8 2.62นิยมพันธุ ธบ.730611/2562 "2558/1

"  5844277017  นายกฤษฎา9 2.55บุญเพชร ธบ.730612/2562 "2558/1

"  5844277028  นายณฐัภัทร10 3.27บุญญา ธบ.730613/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5844277029  นายอิทธิพล11 2.41คุมภยั ธบ.730614/2562 "2558/1

"  5844277046  นายวฒิุพงศ12 2.65ทศคุย ธบ.730615/2562 "2558/1

"  5844277086  นางสาวสุดารัตน13 2.51ชมดี ธบ.730616/2562 "2558/1

"  5844277089  นางสาวพิจิตรา14 2.93สุขแสวง ธบ.730617/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271043  นายรกิจ15 2.03เตม็รุง ธบ.730610/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5744280215  นายภาณวุฒัน16 2.15นาคม่ันคง ธบ.730608/2562 "ปกติ2557/1

"  5844280007  นายชยัวฒัน17 2.25อยูปาน ธบ.730618/2562 "2558/1

"  5844280045  นายณฐัพล18 2.10บุญยสุวรรณ ธบ.730619/2562 "2558/1

"  5844280098  นางสาวอัมพิกา19 2.61เผือกประพันธ ธบ.730620/2562 "2558/1

01/10/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283163  นางสาวสุชานาฎ20 2.18ย่ิงแสวงดี ธบ.730621/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5964277034  นายกอบชยั21 2.67บุญโชติกุล ธบ.730710/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273009  นางสาวอมรา1 3.90สํารวย ธบ.830164/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273041  นางสาวปาลิตา2 3.68บุญประเสริฐ ธบ.830172/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273001  นางสาวนันทิยา1 3.58ภูทอง ธบ.830160/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273005  นางสาวกัลยา2 3.57แถลงกิจ ธบ.830163/2562 "2559/1

"  5945273057  นางสาววรกานต3 3.39จันทรทัต ธบ.830178/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273001  นางสาวมลธิชา1 2.53ปรุงชยัภมิู ธบ.830146/2562 "ปกติ2558/1

"  5845273085  นางสาวละมัย2 2.10จันขุนทด ธบ.830147/2562 "2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273002  นางสาวศศิประภา3 3.17สุพร ธบ.830161/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273003  นางสาวเบญจมาภรณ4 2.63ฉววีงั ธบ.830162/2562 "2559/1

"  5945273012  นางสาวนริศรา5 2.31มุสตาฟา ธบ.830165/2562 "2559/1

"  5945273026  นางสาวกนกวรรณ6 2.51บุญใบ ธบ.830166/2562 "2559/1

"  5945273029  นายวริุท7 2.95อิ่มอารมย ธบ.830167/2562 "2559/1

"  5945273030  นางสาวปภาศิริ8 3.00คงปาน ธบ.830168/2562 "2559/1

"  5945273035  นางสาวพรนภา9 2.60อาหรับ ธบ.830169/2562 "2559/1

"  5945273037  นางสาวพิชญา10 3.18ดวงจันทร ธบ.830170/2562 "2559/1

"  5945273040  นางสาวดวงเดือน11 2.30ตาจาย ธบ.830171/2562 "2559/1

"  5945273044  นางสาวชลิตา12 2.97กรุตตะ ธบ.830173/2562 "2559/1

"  5945273046  นางสาวณัฐสุดา13 2.62แจงเกิด ธบ.830174/2562 "2559/1

"  5945273047  นางสาวสุภาภรณ14 2.66แกวสมบัติ ธบ.830175/2562 "2559/1

"  5945273048  นางสาววลัยพรรณ15 3.15จันทรจิระ ธบ.830176/2562 "2559/1

"  5945273051  นางสาวสุไลดา16 2.77ใหมคามิ ธบ.830177/2562 "2559/1

"  5945273061  นางสาวพิมวลิา17 3.18นวลปล่ัง ธบ.830179/2562 "2559/1

"  5945273062  นางสาวจุฑาทิพย18 2.52ย่ิงยง ธบ.830180/2562 "2559/1

"  5945273073  นางสาวสายชล19 2.63ชดุบุญธรรม ธบ.830181/2562 "2559/1

"  5945273075  นางสาวสุภาภรณ20 2.78แสนยะนันท ธบ.830182/2562 "2559/1

01/10/62



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273090  นางสาวมนทกานติ21 3.04พลอยมณี ธบ.830183/2562 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6043273001  นางสาวกนิษฐา22 2.56ชวลิตกิจอนันต ธบ.830184/2562 "ปกติ2560/1

"  6043273002  นางสาวเยาวนา23 2.89ดีศิริ ธบ.830185/2562 "2560/1

"  6043273008  นางสาวปาริชาต24 3.62จันทคราม ธบ.830186/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043273009  นางสาวกันริยา25 3.71สนิทกลาง ธบ.830187/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043273010  นางสาวจุฑารัตน26 3.19ไทยเจริญ ธบ.830188/2562 "2560/1

"  6043273011  นายกิตตชิยั27 2.33อุดมชยัเดช ธบ.830189/2562 "2560/1

"  6043273013  นางสาวญาดา28 2.18พฤกษา ธบ.830190/2562 "2560/1

"  6043273014  นางสาวสุวนันท29 3.55คงชาลี ธบ.830191/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043273015  นางสาวอาภสัรา30 2.38ภทํูามา ธบ.830192/2562 "2560/1

"  6043273016  นางสาวสุกัญญา31 3.35กุฎีศรี ธบ.830193/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043273017  นางสาววริศรา32 3.81นันทากุล ธบ.830194/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530126  นายอลงกรณ1 2.20นามนวด ธบ.430118/2562 "ปกติ2557/1

"  5846530078  นายกมลทรรศน2 2.01แสนก่ิง ธบ.430119/2562 "2558/1

"  5846530170  นางสาวมณรีัตน3 2.94สารัญ ธบ.430120/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5747254026  นายครรชติ1 2.00ปญญาไว ธบ.530025/2562 "ปกติ2557/1

"  5847254004  นายอุดมศักด์ิ2 2.05พันธุชวง ธบ.530026/2562 "2558/1

"  5847254017  นายธนกร3 2.34ตาลพันธุ ธบ.530027/2562 "2558/1

"  5847254027  นางสาวเปรมกมล4 2.35บุญอ่ํา ธบ.530028/2562 "2558/1

"  5847254030  นางสาวณษมน5 2.24คําโสด ธบ.530029/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5848304007  นายวรีชยั1 3.44แกวแกมทอง ธบ.930037/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5448302016  นายรังสรรค1 2.08พยุง ธบ.930030/2562 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301040  นางสาวอังคณา2 2.51มโนธรรม ธบ.930031/2562 "ปกติ2557/1

"  5848301034  นางสาวพัชญา3 2.91พลเพ็ชร ธบ.930033/2562 "2558/1

"  5848301088  นางสาวณัฐชา4 2.81กล่ินเฉย ธบ.930034/2562 "2558/1

"  5848301093  นางสาวสุพรรษา5 2.83ถากาศ ธบ.930035/2562 "2558/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304013  นายจตรุพร6 2.46มนธาตผุลิน ธบ.930032/2562 "ปกติ2557/1

"  5848304003  นายผลสิทธิ์7 3.34เจา ธบ.930036/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291146  นายณฐัวชัร1 2.18หนูรอด ธบ.1130089/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5742294075  นางสาวศุนิชา2 2.21กล่ินหอม ธบ.1130087/2562 "ปกติ2557/1

"  5742294095  นางสาวกชกร3 2.29คงปาน ธบ.1130088/2562 "2557/1

"  5842294054  นางสาวสกลสุภา4 2.70ใชประทุม ธบ.1130090/2562 "2558/1

"  5842294064  นายนริศ5 2.07วองชาญกิจ ธบ.1130091/2562 "2558/1

"  5842294093  นายจิรโรจน6 2.38ภพพินิจ ธบ.1130092/2562 "2558/1

"  5842294096  นางสาวมณรีัตน7 2.12ยอดจิตร ธบ.1130093/2562 "2558/1

"  5842294097  นางสาวพัชริดา8 2.31บุญแปลง ธบ.1130094/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210031  นางสาวพริศฐิตฌา1 3.51ดุจคทา ธบ.330171/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2556/1

"  5732210028  นางสาวธัญญา2 2.24สิงหวโิรจน ธบ.330172/2562 "2557/1

"  5732210029  นางสาวสกุณาพร3 3.32สุขสถิตย ธบ.330173/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470046  นายชนนกฤษฏ1 2.55สุขะ ธบ.230108/2562 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482031  นางสาวเลิศนรากร2 2.42สุขดาษ ธบ.230109/2562 "พิเศษ2556/1

"  5633482047  นายฐานุพงศ3 2.44ไชยาพรพรรณ ธบ.230110/2562 "2556/1

"  5633482050  นายวรสาร4 2.35เจริญดี ธบ.230111/2562 "2556/1

"  5633482060  นายสุภาพ5 2.78เการัมย ธบ.230112/2562 "2556/1

"  5633482067  นายเก้ือ6 2.83ศรีสวสัด์ิ ธบ.230113/2562 "2556/1

"  5633482077  นางสาววภิาภรณ7 2.84แรงทอง ธบ.230114/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280033  นางสาวพรหมพร1 3.88เหลาเพชรสกุลชยั ธบ.730579/2562 "พิเศษ2556/3

"  5734280107  นางสาวบุษยา2 3.62สุขวฒันะ ธบ.730600/2562 "2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280112  นายเจนภพ1 3.39คําสัตย ธบ.730603/2562 "พิเศษ2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5434280174  นายธชกร1 3.33พิริเยศยางกูร ธบ.730567/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2554/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277061  นายอภินัทธ2 3.04ดอกไม ธบ.730624/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854277076  นางสาวนฤมล3 2.68มาลาไธสง ธบ.730625/2562 "2558/1

"  5854277080  นางสาวฌาริฎา4 2.42บุญถนอม ธบ.730626/2562 "2558/1

"  5854277091  นายธีรพล5 2.46พิเคราะห ธบ.730627/2562 "2558/1

"  5854277092  นางสาวฐาปณี6 2.50ยางโสม ธบ.730628/2562 "2558/1

"  5854277096  นางสาวพนิดา7 2.65ไกรสร ธบ.730629/2562 "2558/1

"  5854277098  วาท่ีรอยตรีหญิง มนศิชา8 3.05แดงแขก ธบ.730630/2562 "2558/1

"  5854277106  นางสาวรภัสสรณ9 2.65บุณยชยัเกียรติ ธบ.730631/2562 "2558/1

"  5854277130  นางสาวสุพรรณี10 2.81ศรีบุรินทร ธบ.730632/2562 "2558/1

"  5854277204  นางสาวอมันดา11 3.41กงเทมินทร ธบ.730633/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280001  นางวภิาดา12 2.79ทองแจน ธบ.730571/2562 "พิเศษ2556/3

"  5734280005  นายสุภาพ13 3.55นามฤทธิ์ ธบ.730572/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/3

"  5734280008  นายสมชาย14 3.03เผาผาง ธบ.730573/2562 "2556/3

"  5734280012  นางสาวอลิวสัสา15 2.26เกษทอง ธบ.730574/2562 "2556/3

"  5734280021  นางสาวสุพัตรา16 3.14ชุมคํา ธบ.730575/2562 "2556/3

"  5734280028  นางวรีสุดา17 3.11สังขประสิทธิ์ ธบ.730576/2562 "2556/3

"  5734280031  นายธีระวฒัน18 3.47ประนัดเต ธบ.730577/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/3

"  5734280032  นายพลไพศาล19 3.14ประภาเศรษฐี ธบ.730578/2562 "2556/3

01/10/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280034  นางสาวกัญญาณัฐ20 2.90สงวนเกียรติ ธบ.730580/2562 "พิเศษ2556/3

"  5734280035  นายศรัทธา21 3.10แซเอี้ยว ธบ.730581/2562 "2556/3

"  5734280038  นางสาวอรจิรา22 2.84ดวงศิริ ธบ.730582/2562 "2556/3

"  5734280058  นายชาตดุษิต23 3.10สัมพันธ ธบ.730583/2562 "2556/3

"  5734280066  นายชลธี24 2.80มณแีกว ธบ.730584/2562 "2556/3

"  5734280072  นายโยธิน25 3.18สีทา ธบ.730585/2562 "2556/3

"  5734280075  นางสาวรุงลัดดา26 2.90มนทบ ธบ.730586/2562 "2556/3

"  5734280077  นายบัญชา27 2.69รักวรีธรรม ธบ.730587/2562 "2556/3

"  5734280078  นางสาวอนุธิตา28 2.64โกลา ธบ.730588/2562 "2556/3

"  5734280079  นางสาวพรรณนิภา29 2.81สําเภา ธบ.730589/2562 "2556/3

"  5734280080  นายวทิยา30 3.28เหลากกโพธิ์ ธบ.730590/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/3

"  5734280081  นายสมพงษ31 2.34ภูประเสริฐ ธบ.730591/2562 "2556/3

"  5734280085  นางสาวดาริกา32 2.60ไกรยะราช ธบ.730592/2562 "2556/3

"  5734280088  นายกษมา33 2.85เกาเนตรสุวรรณ ธบ.730593/2562 "2556/3

"  5734280089  นายสามารถ34 2.45ฉัตรทอง ธบ.730594/2562 "2556/3

"  5734280092  นายธีระวฒุิ35 3.04วงษพิมศรี ธบ.730595/2562 "2556/3

"  5734280094  นางสาวธัญชนก36 2.65หงษอนันต ธบ.730596/2562 "2556/3

"  5734280097  นายกรตริัตน37 2.79นันตสุวรรณ ธบ.730597/2562 "2556/3

"  5734280100  นางสาวปยรัตน38 3.21ยืนยง ธบ.730598/2562 "2556/3

"  5734280103  นายสรุตม39 2.52ตฤนานนท ธบ.730599/2562 "2556/3

"  5734280110  นางสาวพรทิพย40 2.60โควนิช ธบ.730601/2562 "2556/3

01/10/62



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280111  นายกนกพล41 2.80ทองผอง ธบ.730602/2562 "พิเศษ2556/3

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272085  นางสาวปทมวรรณ42 2.06ศรไวยกูณฐ ธบ.730622/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272093  นายชยัธวชั43 2.06ลอยกล่ิน ธบ.730623/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280182  นางสาวนันธิดา44 2.58เท่ียงไธสง ธบ.730609/2562 "พิเศษ2557/1

"  5854280045  นางสาวณัฐยา45 2.91เพิ่มพูล ธบ.730634/2562 "2558/1

"  5854280075  นางสาวรัตนาภรณ46 3.03แกวหาญ ธบ.730635/2562 "2558/1

"  5854280090  นางสาวนํ้าผ้ึง47 2.89สามสี ธบ.730636/2562 "2558/1

"  5854280141  นางสาวนฤดี48 2.96แจงอรุณ ธบ.730637/2562 "2558/1

"  5854280142  นางสาววารุณี49 2.89เฉลิมพงษ ธบ.730638/2562 "2558/1

"  5854280144  นางสาวอมรรัตน50 2.77สิงหครุธ ธบ.730639/2562 "2558/1

"  5854280151  นางสาวอัจฉรา51 2.82ธนะไพบูลย ธบ.730640/2562 "2558/1

"  5854280153  นางสาวเบญจมาภรณ52 3.00ผลัดนวล ธบ.730641/2562 "2558/1

"  5854280155  นายศราวทุธ53 2.32อรรถปภัศร ธบ.730642/2562 "2558/1

"  5854280160  นางสาวอังคณา54 2.43จันธานี ธบ.730643/2562 "2558/1

"  5854280166  นายจเร55 2.79สอนโยธา ธบ.730644/2562 "2558/1

"  5854280169  นางสาวจุฑารัตน56 2.65อินจรมา ธบ.730645/2562 "2558/1

"  5854280172  นางสาวลดารัตน57 2.80แจมอิ่ม ธบ.730646/2562 "2558/1

"  5854280174  นางสุชาดา58 2.82จันทรนุหงษ ธบ.730647/2562 "2558/1

"  5854280190  นางสาวชิดชญา59 3.03ซิ้มเลมกิม ธบ.730648/2562 "2558/1

01/10/62



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280198  นางสาวรวพิร60 2.19ศักด์ิศรีสวสัดิ์ ธบ.730649/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854280199  นางสาวอาริสา61 2.68พลบูรณ ธบ.730650/2562 "2558/1

"  5854280201  นางสาวพัชรินทร62 2.46ยอดทอง ธบ.730651/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272001  นางสาวประภัสสร63 2.66ถมยา ธบ.730652/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954272002  นางสาวจันทรเพ็ญ64 2.98บุญมูล ธบ.730653/2562 "2559/1

"  5954272003  พันโทคณาบุญ65 3.18ประยูรศิริ ธบ.730654/2562 "2559/1

"  5954272006  นางสาวพัสตราภรณ66 2.36ศรีหรั่งไพโรจน ธบ.730655/2562 "2559/1

"  5954272009  นางมะลิวรรณ67 2.88ชาติมนตรี ธบ.730656/2562 "2559/1

"  5954272018  นายอาจศดง68 2.98เกตแุกว ธบ.730657/2562 "2559/1

"  5954272019  นางสาววภิาพร69 2.90หวง ธบ.730658/2562 "2559/1

"  5954272020  นางสาวมัลลิกา70 2.82ใจออน ธบ.730659/2562 "2559/1

"  5954272021  นางสาวกุลธิดา71 2.66กรีโรจณี ธบ.730660/2562 "2559/1

"  5954272023  นางสาวนริศรา72 3.10พงษอิศราพันธ ธบ.730661/2562 "2559/1

"  5954272024  นายธีระพงศ73 2.30รวยสวสัดิ์ ธบ.730662/2562 "2559/1

"  5954272025  นายกิจพัฒน74 2.90พึ่งจะแยม ธบ.730663/2562 "2559/1

"  5954272026  นางสาวนิภาพร75 2.58ผลกัน ธบ.730664/2562 "2559/1

"  5954272027  นางสาวมาย76 2.38กุลมัย ธบ.730665/2562 "2559/1

"  5954272028  นางสาววชิชดุา77 2.88พวงศิริ ธบ.730666/2562 "2559/1

"  5954272029  นางสาวฉันทนา78 3.68นุชพิจารณ ธบ.730667/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954272031  นางสาวชาลินี79 2.86ทองชนะ ธบ.730668/2562 "2559/1

01/10/62
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272040  นางเกษแกว80 2.94สุขไตรรัตน ธบ.730669/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954272041  นางสาวศรัญญา81 3.20สนุนดี ธบ.730670/2562 "2559/1

"  5954272042  นางสาวนิธินันท82 2.94วงศวชิาพงศ ธบ.730671/2562 "2559/1

"  5954272044  นางสาวอชิรญาณ83 3.14ศรีนวน ธบ.730672/2562 "2559/1

"  5954272046  นางสาวสุธิดา84 2.64หอมกล่ิน ธบ.730673/2562 "2559/1

"  5954272049  นายเอกชยั85 2.30ยาชรูมย ธบ.730674/2562 "2559/1

"  5954272051  นางเอ86 3.00ณรงคชยั ธบ.730675/2562 "2559/1

"  5954272052  นางปทมนันท87 3.46กันวานี ธบ.730676/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954272053  นางสาวณัฐกาญ88 3.58เอี่ยมจิตร ธบ.730677/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954272055  นายนารา89 2.58สุวรรณพันธนาวี ธบ.730678/2562 "2559/1

"  5954272056  วาท่ีรอยตรีธนัตถ90 2.72ทิมทอง ธบ.730679/2562 "2559/1

"  5954272058  นายพลภทัร91 3.42ชบุีญสง ธบ.730680/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954272059  นางสาวชุตมิณฑน92 3.26แสวงทรัพย ธบ.730681/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954272060  นางสาวนฤมล93 2.94เตาทองคํา ธบ.730682/2562 "2559/1

"  5954272061  นางสาวเกษร94 2.50วสิัยเพียร ธบ.730683/2562 "2559/1

"  5954272062  นางสาวศิริวรรณ95 3.06กันทา ธบ.730684/2562 "2559/1

"  5954272067  นายทองพูล96 2.80คําภู ธบ.730685/2562 "2559/1

"  5954272075  นายภทัรพล97 2.36จิตตชืน้ ธบ.730686/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280005  นางจันทิรา98 2.48ภมิูสมบัติ ธบ.730687/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954280006  นายสุริยันต99 3.00ปงประชงั ธบ.730688/2562 "2559/1

01/10/62



- 6 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280007  นางสาวรัตนา100 3.32ทิพยโอสถ ธบ.730689/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954280009  นางสาวสุทธิพร101 2.48ขํามาก ธบ.730690/2562 "2559/1

"  5954280010  นางสาวแพรพรรณ102 2.92สุวรรณกลอม ธบ.730691/2562 "2559/1

"  5954280011  นายวศิวะ103 3.20พันเสนา ธบ.730692/2562 "2559/1

"  5954280027  นางแพงศรี104 3.22สุวรรณภูมิ ธบ.730693/2562 "2559/1

"  5954280028  นายณฐัไชยยงค105 3.00บงแกว ธบ.730694/2562 "2559/1

"  5954280037  นายเอกพัน106 3.78สาชนะ ธบ.730695/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280039  นางณัฐนิชา107 3.10อารีย ธบ.730696/2562 "2559/1

"  5954280040  นายขวญัชยั108 3.28เทียมสินวฒันชยั ธบ.730697/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280044  นายบุญวนั109 2.94วนิทะไชย ธบ.730698/2562 "2559/1

"  5954280080  นางวริศา110 2.44บางแบง ธบ.730699/2562 "2559/1

"  5954280083  นางสาวพิมพผกา111 3.04แบงสวน ธบ.730700/2562 "2559/1

"  5954280084  นางสาววาสนา112 3.06บุญไทย ธบ.730701/2562 "2559/1

"  5954280107  นางสาวธัญญลักษณ113 2.92รักษาราช ธบ.730702/2562 "2559/1

"  5954280121  นางสาวสุพัตรา114 3.22เพ็ชรเจริญ ธบ.730703/2562 "2559/1

"  5954280132  นางสาวธนาภรณ115 3.34กวนิวรศักด์ิ ธบ.730704/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280140  นายฉัตรวฒุิ116 3.24รัตนไพบูลยวงศ ธบ.730705/2562 "2559/1

"  5954280144  นางสาวคณสันันท117 3.56ปนป ธบ.730706/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280148  นางสาวณัฐวกิา118 3.28วทิยโรจนวาณชิ ธบ.730707/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280152  นางสาวปราถณา119 3.58บุญทรัพย ธบ.730708/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280162  นางสาวพรรณทิภา120 3.60ดีประสิทธิ์ ธบ.730709/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

01/10/62
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5855273105  นางสาววลัยภรณ1 2.71มิตรหมอน ธบ.830148/2562 "พิเศษ2558/1

"  5855273145  นางสาววรรณิดา2 2.66โกรดประโคน ธบ.830149/2562 "2558/1

"  5855273150  นางสาวอารดา3 2.99เจนจรุงเกียรติ ธบ.830150/2562 "2558/1

"  5855273151  นางสาวอรอนงค4 2.19รัตนวงค ธบ.830151/2562 "2558/1

"  5855273152  นางประภา5 2.28ไชยนาม ธบ.830152/2562 "2558/1

"  5855273154  นางสาวธัญญา6 2.92ดอกไมทอง ธบ.830153/2562 "2558/1

"  5855273155  นางสาวนันทวนั7 3.01ปฐมวจิิตร ธบ.830154/2562 "2558/1

"  5855273156  นางสาวนพรัตน8 2.87ปฐมวจิิตร ธบ.830155/2562 "2558/1

"  5855273157  นางสาวนิตยิา9 2.89กาแกว ธบ.830156/2562 "2558/1

"  5855273173  นายพิพัฒน10 2.66เลิศรัศมีรุงเรือง ธบ.830157/2562 "2558/1

"  5855273201  นางสาวเปรมยุดา11 2.85เดชเขมรินทร ธบ.830158/2562 "2558/1

"  5855273203  นางสาวสุดา12 3.15สิริเกษมสุข ธบ.830159/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 กันยายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 สิงหาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5653480078  นายนิธิศ1 2.64เพิ่มพูล ธบ.1230007/2562 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482098  นายสมปอง2 2.53ทองมน ธบ.1230008/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

01/10/62


