
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5441030149  นายมามะรุสลัน1 2.13ดอเลาะ ธบ.130548/2562 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ค.บ.)
"  5741432004  นางสาวชลธิชา2 2.70พึ่งชืน่ ธบ.130549/2562 "ปกติ2557/1

"  5741432005  นางสาวกัณฐิกา3 2.74พุทธมีผล ธบ.130550/2562 "2557/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522027  นายพีรพล4 2.75รอดเสถียร ธบ.130551/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260024  นางสาวอภัสรา1 2.67แสงอาเฉียน ธบ.330306/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261007  นางสาวขวญัจิรา2 2.14บุญมา ธบ.330307/2562 "ปกติ2558/1

"  5842261014  นางสาวจริยา3 2.62สินธุเจริญ ธบ.330308/2562 "2558/1

"  5842261084  นางสาวกนกพร4 2.44เอี่ยมอักษร ธบ.330309/2562 "2558/1

"  5842261099  นายธรรมนูญ5 2.27เสาะสิทธิ์ ธบ.330310/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5842263005  นางสาวพิมพิสมัย6 2.53จอยแกว ธบ.330311/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320010  นางสาวมัชญาพร7 3.25พันนาม ธบ.330312/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942320088  นางสาวสุพัตรา8 2.97สุริยะ ธบ.330313/2562 "2559/1

"  5942320100  นายธวชัชยั9 3.27ชปูญญา ธบ.330314/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320118  นางสาวศิริลักษณ10 2.93วนัทา ธบ.330315/2562 "2559/1

"  5942320120  นางสาวสุรัมภา11 3.41ขุนสิงห ธบ.330316/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320122  นางสาวอัญชลี12 3.21แถมพรมศรี ธบ.330317/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5843710003  นางสาวภาวติา1 2.72สุระ ธบ.230253/2562 "ปกติ2558/1

"  5843710013  นางสาวยุภรัตน2 2.82สาแกว ธบ.230254/2562 "2558/1

"  5843710021  นางสาวนิศากร3 3.45ศรีแพงมล ธบ.230255/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

"  5843710029  นางสาวประไพพร4 3.13สําเนียงลํ้า ธบ.230256/2562 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430051  นางสาวจอมกมล5 2.40มีจันทร ธบ.230239/2562 "ปกติ2557/1

"  5843430007  นางสาวกรุณา6 2.84ทูลรัตน ธบ.230241/2562 "2558/1

"  5843430053  นางสาวบุณฑรีก7 2.25บุบผาสกุลทิพย ธบ.230242/2562 "2558/1

"  5843430071  นายศิวกร8 2.37บัวศรี ธบ.230243/2562 "2558/1

"  5843430084  นายณฐันันท9 2.40เคลือบมณี ธบ.230244/2562 "2558/1

"  5843430102  นางสาวศิริลักษณ10 2.80เบิกบาน ธบ.230245/2562 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470023  นายสุทิวสั11 2.37วริุฬหพงศ ธบ.230237/2562 "ปกติ2555/1

"  5843470018  นายฐิตนัินท12 2.39คลายสุบรรณ ธบ.230246/2562 "2558/1

"  5843470038  นายนันทเชษฐ13 2.90ศรีพรหม ธบ.230247/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843480008  นายไมไผ14 2.86แข็งกลา ธบ.230248/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5743482025  นายสุวฒัน15 2.37เทียนชยัไพศาล ธบ.230240/2562 "ปกติ2557/1

"  5843482001  นายสรวชิญ16 3.02พุมพวง ธบ.230249/2562 "2558/1

"  5843482021  นางสาวอมรรัตน17 3.36มีจันทรทอง ธบ.230250/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

"  5843482038  นางสาวอัญชลีพร18 2.92จันทพันธุ ธบ.230251/2562 "2558/1

24/12/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482048  นายณฐักาณ19 2.55หริ่งทอง ธบ.230252/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277067  นายกฤษดา1 2.59เงางาม ธบ.730771/2562 "ปกติ2556/1

"  5844277077  นายพลพล2 2.53สระฉันทพงษ ธบ.730778/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5644283092  นางสาวธนิดา 3 2.76วงษทอง ธบ.730772/2562 "ปกติ2556/1

"  5844283220  นางสาวอารียรัตน4 2.42สาระไทย ธบ.730779/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5964280008  นางสาวสปนงา5 2.68หิรัญญะเวช ธบ.730787/2562 "ปกติ2559/1

"  5964280013  นางสาวศรัณยา6 3.01อุบลไทร ธบ.730788/2562 "2559/1

"  5964280014  นางสาวสกุณี7 3.07เจริญลา ธบ.730789/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5945273063  นางสาวสุพัตรา1 2.22มิทะลา ธบ.830239/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530111  นายเสกสรรค1 2.29ศรีปนเปา ธบ.430127/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530132  นายศีลวฒัน2 2.34วฒันไกร ธบ.430128/2562 "2558/1

"  5846530151  นางสาวนิตยา3 2.46ทานรัมย ธบ.430129/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5548302005  นางสาวญานิกา1 2.51แรงราย ธบ.930042/2562 "ปกติ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294057  นางสาวชเนตตี1 2.29แกวทอง ธบ.1130100/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210009  นางสาวสุภัค1 2.40นาคแนวนาม ธบ.330304/2562 "พิเศษ2556/1

"  5732210016  นางสาวตารา2 2.31ฉันทนิษฐ ธบ.330305/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482065  นายณฐัวฒุิ1 2.31สรอยสองศรี ธบ.230238/2562 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480009  นายธนสาร2 2.45พรหมลาศ ธบ.230257/2562 "พิเศษ2559/1

"  5953480053  นายสินสมุทร3 2.43กาญบุตร ธบ.230258/2562 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482001  นายอาทิตย4 2.36วงศา ธบ.230259/2562 "พิเศษ2559/1

"  5953482002  นายปยะณฐั5 3.03ทองขํา ธบ.230260/2562 "2559/1

"  5953482003  นางสาวสุวมิล6 2.65แตงสมุทร ธบ.230261/2562 "2559/1

"  5953482005  นายเชาวลิตร7 3.76ภจูอมแกว ธบ.230262/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482006  นายณฐัพล8 2.98พุมมณี ธบ.230263/2562 "2559/1

"  5953482007  นายธเนศ9 2.80ผลสีแกว ธบ.230264/2562 "2559/1

"  5953482008  นายประกาศ10 3.36แสนดี ธบ.230265/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482009  นายธีรพันธ11 3.43ทัศนวรากุล ธบ.230266/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482010  นายพนาสินธ12 2.48หมื่นพัน ธบ.230267/2562 "2559/1

"  5953482011  นายสุชาติ13 3.21สุทธิประภา ธบ.230268/2562 "2559/1

"  5953482012  นายวฒิุภัทร14 3.23ศาลาการ ธบ.230269/2562 "2559/1

"  5953482014  นายประภาส15 3.17ชาวประสันต ธบ.230270/2562 "2559/1

"  5953482015  นายปฏิพัทธ16 2.65สิงหเชื้อ ธบ.230271/2562 "2559/1

"  5953482016  นายสมบูรณ17 3.63เฉียบแหลม ธบ.230272/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482017  นายสมโภชน18 3.01แสนกระโทก ธบ.230273/2562 "2559/1

"  5953482018  นายเอกชยั19 3.65นําแจ ธบ.230274/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

24/12/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482019  นายอํานาจ20 2.69หวงัโพธ์ิ ธบ.230275/2562 "พิเศษ2559/1

"  5953482020  นายธวชัชยั21 3.15บุญเจือ ธบ.230276/2562 "2559/1

"  5953482022  นายเจนภพ22 2.52ตวนเขียว ธบ.230277/2562 "2559/1

"  5953482023  นายสาโรจน23 3.05ไหลงาม ธบ.230278/2562 "2559/1

"  5953482027  นายเกตแกว24 3.43พลลาภ ธบ.230279/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482031  นายธิติพงษ25 3.05พอสียา ธบ.230280/2562 "2559/1

"  5953482032  นายสมกิจ26 3.40บุบผาโท ธบ.230281/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953482036  นายมารุต27 2.60สุขจันทรเทาะ ธบ.230282/2562 "2559/1

"  5953482038  นายภาณพุงษ28 2.71แสงศรี ธบ.230283/2562 "2559/1

"  5953482039  นายชาตรี29 3.21นามอาษา ธบ.230284/2562 "2559/1

"  5953482040  นายสุวรรณ30 2.88ชยัชนะ ธบ.230285/2562 "2559/1

"  5953482041  นายวชิาญ31 2.93ทุริสุทธิ์ ธบ.230286/2562 "2559/1

"  5953482043  นายธีรวฒัน32 2.96จักรโนวรรณ ธบ.230287/2562 "2559/1

"  5953482044  นายดลภทัรกร33 2.52คลองนอย ธบ.230288/2562 "2559/1

"  5953482045  นายธีรภทัร34 2.94จันทจร ธบ.230289/2562 "2559/1

"  5953482046  นายอนุวตัร35 2.57บัวบาน ธบ.230290/2562 "2559/1

"  5953482048  นายไชยวฒัน36 2.91ฉลาดจิตร ธบ.230291/2562 "2559/1

"  5953482049  นายนพรัตน37 2.75ชาญเขตธรรม ธบ.230292/2562 "2559/1

"  5953482050  นายวรียุทธ38 2.89อินทรบํารุง ธบ.230293/2562 "2559/1

"  5953482063  นายฉลาด39 3.25เปยวชยัภมูิ ธบ.230294/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

24/12/62



- 3 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280129  นายมารวย1 2.16เกิดแกว ธบ.730769/2562 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277153  นางสาววนัสนันท2 3.22หัสเขตต ธบ.730776/2562 "พิเศษ2557/1

"  5854277131  นางสาวศุภาพิชญ3 2.92สุขสุเวช ธบ.730782/2562 "2558/1

"  5854277166  นางสาวพีชนัตตา4 3.06รุจิภัทรธาดา ธบ.730783/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280270  นายเก้ือพงศ5 2.27ธนะรงคเจริญ ธบ.730770/2562 "พิเศษ2556/1

"  5734280074  นายเกียรตศัิกด์ิ6 2.38ตาจิ๋ว ธบ.730773/2562 "2556/3

"  5734280096  นายธีรเทพ7 2.44จันชนะจิตร ธบ.730774/2562 "2556/3

"  5734280098  นางสาวไปรยา8 3.25จันทรเทพ ธบ.730775/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/3

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272110  นางสาวนิภาพร9 2.01บุตรศรี ธบ.730780/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272136  นางสาวกรกนก10 2.22มีสัมฤทธิ์ ธบ.730781/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280233  นางสาววภิาดา11 2.25แดงอุบล ธบ.730777/2562 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280061  นายอุเทน12 3.25สิงสกล ธบ.730784/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954280134  นางสาวกนกนาฎ13 3.36ทรัพยสิงห ธบ.730785/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280174  นางสาววกิานตดา14 3.76ปจจุสมัย ธบ.730786/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

24/12/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5855273204  นางสาวศิริญญา1 2.63ภญิโญศรี ธบ.830238/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530035  นายศราวธุ1 2.65มหาวนั ธบ.430126/2562 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5637254001  นายอานนท1 3.03สุวรรณศรี ธบ.530031/2562 "พิเศษ2556/2

"  5637254003  จาเอกสนธยา2 3.33แสงสินธ ธบ.530032/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/2

"  5637254007  สิบตาํรวจเอกจักรพงษ3 2.81ใจดี ธบ.530033/2562 "2556/2

"  5637254012  นางสาวอัชฌา4 2.98สวนปรารมณ ธบ.530034/2562 "2556/2

"  5637254015  นายยสวสรร5 3.01ตั้งธนัททรัพย ธบ.530035/2562 "2556/2

"  5637254021  นางสาวจิราภรณ6 2.84สุวรรณ ธบ.530036/2562 "2556/2

"  5637254025  นางสาวมัลลิกา7 2.88พิลากุล ธบ.530037/2562 "2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 ตลุาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 ธันวาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482119  นายณฐัวฒุิ1 2.56ปรีดา ธบ.1230010/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/12/62


