
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261012  นางสาวนวพร1 2.21หาญบัวแกว ธบ.330254/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320009  นางสาวเจนจิรา2 2.88ตาพยุง ธบ.330256/2563 "ปกติ2560/1

"  6041320017  นางสาวอรอุมา3 3.30ภูรุงเรือง ธบ.330257/2563 ไมไดเกียรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340007  นางสาวอารียา4 2.91เผือกตนัเหลา ธบ.330255/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430087  นายณชัชภัท1 2.22ลอยมา ธบ.230200/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5843470072  นายไชยพศ2 2.18นันทปรีชา ธบ.230201/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470002  นางสาวนุชนาถ3 2.95สวสัดี ธบ.230202/2563 "ปกติ2559/1

"  5943470004  นายปฏิภาณ4 2.26จันทรหลา ธบ.230203/2563 "2559/1

"  5943470030  นายณฐัภัทร5 2.48สุวรรณ ธบ.230204/2563 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  5943501011  นางสาวมิลตรา6 2.23สุนทรการันต ธบ.230205/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710005  นางสาวโสริญา7 3.08เนตรประไพ ธบ.230206/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271052  นางสาวธันยพร1 2.61สวยไธสง ธบ.730882/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277018  นายศิริพร2 2.41ดีอภยั ธบ.730883/2563 "ปกติ2559/1

"  5944277024  นายชนาชยั3 2.53มหาบูรณะ ธบ.730884/2563 "2559/1

"  5944277063  นายหัสวรรษ4 2.80โมออน ธบ.730885/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283199  นายอลงกต5 2.34เกล้ียงเกลา ธบ.730886/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273027  นางสาวนิศาชล1 2.11ประพัสสร ธบ.830300/2563 "ปกติ2559/1

"  6041273006  นางสาวพิราวรรณ2 2.95อุดดี ธบ.830305/2563 "2560/1

"  6041273036  นางสาวณัฐมน3 2.09สาระศาลิน ธบ.830306/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530073  นายฉัตตฤณ1 2.03สังขนคร ธบ.430183/2563 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5747254028  นายฉัตรธง1 2.10คณารักสมบัติ ธบ.530022/2563 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301108  นายศุภกร1 2.73สัจจสิริพร ธบ.930055/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5748302017  นางสาวศศิภคั2 2.25ดาราเมือง ธบ.930054/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301030  นางสาวศัศวทันา3 3.11บุตรดี ธบ.930056/2563 "ปกติ2559/1

"  5948301043  นางสาวสโรชา4 3.00สุมาลัย ธบ.930057/2563 "2559/1

"  5948301049  นายณาศิส5 2.28รัทนี ธบ.930058/2563 "2559/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5948304002  นางสาวกุลณฐั6 2.23คงกะพันธุ ธบ.930059/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5849600001  นายพีรพล1 2.18พลอยงาม ธบ.1030035/2563 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291017  นางสาวสุชาดา1 3.39แปนประเสริฐ ธบ.1130154/2563 "ปกติ2560/1

"  6041291036  นางสาวปูริดา2 3.27ภรูิธนวฒิุ ธบ.1130161/2563 "2560/1

"  6041291074  นายจีรวฒัน3 3.50เพ็งจุย ธบ.1130170/2563 "2560/1

"  6041291091  นายปรัชญา4 3.26แสงชืน่ ธบ.1130172/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291003  นางสาวโฉมสุคนธ1 2.88สุพรรณ ธบ.1130150/2563 "ปกติ2560/1

"  6041291005  นางสาวกนกวรรณ2 3.26ไทรยรัตน ธบ.1130151/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041291006  นางสาวชลธิชา3 3.11กดสาพรม ธบ.1130152/2563 "2560/1

"  6041291015  นางสาวกุลธิดา4 3.10แสนชาติ ธบ.1130153/2563 "2560/1

"  6041291018  นางสาวณัฐาทิพย5 3.19สรอยสูงเนิน ธบ.1130155/2563 "2560/1

"  6041291022  นายณชัพล6 3.55แกวชมภู ธบ.1130156/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041291023  นายศรัณยู7 3.06บุญไพศาลดิลก ธบ.1130157/2563 "2560/1

"  6041291024  นายกิตตศัิกด์ิ8 2.98หวานคํา ธบ.1130158/2563 "2560/1

"  6041291026  นางสาวปยะมาศ9 3.31กําชยัถาวรรัตนะ ธบ.1130159/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041291032  นายธนกฤต10 3.22ศรีทอง ธบ.1130160/2563 "2560/1

"  6041291043  นายราชนัต11 2.74ระคราม ธบ.1130162/2563 "2560/1

"  6041291046  นางสาวทิวากร12 2.94จึงรุงกิจ ธบ.1130163/2563 "2560/1

"  6041291047  นางสาวสุรางคนา13 2.48ไกรรักษ ธบ.1130164/2563 "2560/1

"  6041291051  นายชยัธวชั14 3.00พิมพนอย ธบ.1130165/2563 "2560/1

"  6041291054  นางสาวพิมพรรณ15 2.68เนตสิิงหะ ธบ.1130166/2563 "2560/1

"  6041291062  นายนพรัตน16 2.68แซตัง๊ ธบ.1130167/2563 "2560/1

"  6041291063  นางสาวจุฬาลักษ17 3.08แกวประเสริฐ ธบ.1130168/2563 "2560/1

"  6041291064  นางสาวนดา18 2.87คุณากรวฒันา ธบ.1130169/2563 "2560/1

"  6041291078  นายธนดล19 2.66สีทิม ธบ.1130171/2563 "2560/1

"  6041291093  นางสาวศุภกานต20 2.94เพชรชู ธบ.1130173/2563 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

21/01/64



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294001  นางสาวณัฐกมล21 3.00ประจันพล ธบ.1130174/2563 "ปกติ2560/1

"  6041294032  นางสาวเอเซีย22 3.29สาครพิทักษ ธบ.1130175/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470061  นายวกิรม1 3.26เฉลิมพุฒสิกุลชยั ธบ.230198/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2556/1

"  5733470020  นายนพรัตน2 3.02ใจรัตน ธบ.230199/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280024  นางสาวเบญจมาศ1 3.72ทิวาพัฒน ธบ.730845/2563 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272037  นายอภิสิทธิ์1 3.53เลิศศรียานนท ธบ.730833/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280017  นางสาววรรณนิสา2 3.45เธอจะโปะ ธบ.730843/2563 "พิเศษ2558/1

"  5834280028  นางสาวเทพปรียา3 3.46คงสุวรรณ ธบ.730847/2563 "2558/1

"  5834280142  นางสาวขนิษฐา4 3.47นอยเอาะ ธบ.730865/2563 "2558/1

"  5834280145  นางสาวกานตพิชชา5 3.32พุทธไทย ธบ.730868/2563 "2558/1

"  5834280146  นางสาวเมวิกา6 3.37ธรรมโส ธบ.730869/2563 "2558/1

"  5834280153  นายสุรศักด์ิ7 3.56ศรีทะ ธบ.730871/2563 "2558/1

"  5834280163  นางสาวสุชาดา8 3.52สุขสําราญ ธบ.730875/2563 "2558/1

"  5834280237  นางสาวทัศนีพร9 3.47วเิศษนคร ธบ.730878/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272005  นายสรรพยศ1 2.98ศรีมณสีุโรจน ธบ.730826/2563 "พิเศษ2558/1

"  5834272011  นายอนุชา2 3.10เพ็งจันทร ธบ.730827/2563 "2558/1

"  5834272019  นางสาวมุกดา3 3.11กลางประพันธ ธบ.730828/2563 "2558/1

"  5834272024  นางสาวไอลดา4 3.22เตวงั ธบ.730829/2563 "2558/1

"  5834272025  นางสาวภทัราพร5 3.12ผลเพ่ิม ธบ.730830/2563 "2558/1

"  5834272031  นายสุรศักด์ิ6 2.86รุงเรือง ธบ.730831/2563 "2558/1

"  5834272036  นายกิตตศัิกด์ิ7 3.35รักทอง ธบ.730832/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834272038  นายพินิตทัศน8 2.92ขําพงษ ธบ.730834/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280005  นายมงคล9 2.90ธรรมสละ ธบ.730835/2563 "พิเศษ2558/1

"  5834280007  นางสาวสุวนันท10 3.06มีประเสริฐ ธบ.730836/2563 "2558/1

"  5834280008  นางสาวนาฎยา11 3.11สนธิพงค ธบ.730837/2563 "2558/1

"  5834280009  นายสุรเชษฐ12 3.34นิลรัตน ธบ.730838/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280011  นายประจวบ13 3.13สหสมโชค ธบ.730839/2563 "2558/1

"  5834280012  นางสาวอนุสบา14 3.14เวฬุวนัใน ธบ.730840/2563 "2558/1

"  5834280014  นายมณฑล15 2.48เจี่ยเจริญ ธบ.730841/2563 "2558/1

"  5834280016  นางศิรัญญา16 2.63จีระเสถียร ธบ.730842/2563 "2558/1

"  5834280021  นางสาวสมใจ17 2.78วนัศรี ธบ.730844/2563 "2558/1

"  5834280026  นางศิริพร18 3.01ชมภูพ้ืน ธบ.730846/2563 "2558/1

"  5834280030  นางสาวเดือนเพ็ญ19 2.55โคตรวเิชยีร ธบ.730848/2563 "2558/1

"  5834280032  นางสาวเมวียา20 2.86บุญเฉย ธบ.730849/2563 "2558/1

21/01/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280043  นางสาวสุกัญญา21 3.00แพงมา ธบ.730850/2563 "พิเศษ2558/1

"  5834280045  นายสุภรันต22 2.92ออนสีทา ธบ.730851/2563 "2558/1

"  5834280048  นางสาวสุมิตรา23 2.76เคนมาต ธบ.730852/2563 "2558/1

"  5834280109  นางสาวพรชนก24 2.54กรัณยภสัสร ธบ.730853/2563 "2558/1

"  5834280113  นายสมพร25 2.93มุกดาหาร ธบ.730854/2563 "2558/1

"  5834280115  นายทินกร26 2.90พยนตศิริ ธบ.730855/2563 "2558/1

"  5834280116  นายกฤษณ27 3.07ไตรศัพท ธบ.730856/2563 "2558/1

"  5834280119  นางสาวณัฏฐธิดา28 2.25วงษเนตร ธบ.730857/2563 "2558/1

"  5834280121  นางสาวพรอุมา29 2.64เพียวสามพราน ธบ.730858/2563 "2558/1

"  5834280125  นางสาวตรีธาร30 3.04เกตจุํานงค ธบ.730859/2563 "2558/1

"  5834280128  นางสาวรัชฎาภรณ31 3.03หนุนวงค ธบ.730860/2563 "2558/1

"  5834280129  นางสาวเบญจมาภรณ32 2.56ศิริวฒัน ธบ.730861/2563 "2558/1

"  5834280130  นางสาวสุนิตย33 2.93อิดดาเลส ธบ.730862/2563 "2558/1

"  5834280131  นางสาวอติกานต34 2.79แกวจุมพล ธบ.730863/2563 "2558/1

"  5834280137  นางสาวเปรมใจ35 2.96แสงอินทร ธบ.730864/2563 "2558/1

"  5834280143  นางสาวกิตตยิา36 2.78จุมพลนอย ธบ.730866/2563 "2558/1

"  5834280144  นางสาวจรรยา37 2.65ราชาคํา ธบ.730867/2563 "2558/1

"  5834280149  นางสาวอภิญญา38 2.94ดีเวยีง ธบ.730870/2563 "2558/1

"  5834280154  นางสาวภภสัสร39 2.78จันทรนอย ธบ.730872/2563 "2558/1

"  5834280155  นายบุญรบ40 2.63สอนเนียม ธบ.730873/2563 "2558/1

"  5834280160  นางลําแพน41 2.85เจนทันยะกรรม ธบ.730874/2563 "2558/1

21/01/64



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280166  นางสาวโสภิตา42 3.06บุญเดชา ธบ.730876/2563 "พิเศษ2558/1

"  5834280236  นางสาวจารุวรรณ43 3.20นามคํา ธบ.730877/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280081  นางสาวก่ิงกาญ44 2.45ทองบรรจบ ธบ.730879/2563 "พิเศษ2558/1

"  5854280189  นายอนุกูล45 2.35มังคลาด ธบ.730880/2563 "2558/1

"  5854280191  นายสมควร46 2.57บุตรนามทาว ธบ.730881/2563 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272029  นายอิทธินันท47 2.18โรจนเมธีทรัพย ธบ.730892/2563 "พิเศษ2560/1

"  6033272033  นางสาวชุตมิา48 2.66โชติ ธบ.730893/2563 "2560/1

"  6033272045  วาท่ีรอยตรีหญิง โยธกา49 2.78สีภา ธบ.730894/2563 "2560/1

"  6033272050  นายสุรพัศ50 2.68แซเฮง ธบ.730895/2563 "2560/1

"  6033272077  นางสาวจารีรัตน51 3.01ปาดีเหนือ ธบ.730896/2563 "2560/1

"  6033272087  นายจิระศักดิ์52 2.86เชาวนัดี ธบ.730897/2563 "2560/1

"  6033272088  นางสาวจีระนันท53 2.40จองกันยา ธบ.730898/2563 "2560/1

"  6033272092  นางสาวจงกล54 2.42เล่ียวไพโรจน ธบ.730899/2563 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277034  นายกฤตเิดช55 2.99จันเขียว ธบ.730887/2563 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280055  นางสาวชลรัตน56 3.21จีนแฉง ธบ.730888/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280069  นางสาวนํ้าผ้ึง57 2.85โตสงวน ธบ.730889/2563 "2559/1

"  5954280090  นายเพลิน58 3.56ผิวออน ธบ.730890/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280167  นางสาวจุฑาทิพย59 2.78นวนอาสา ธบ.730891/2563 "2559/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6034280005  นางสาวสุมินทรตรา60 3.28บุตรเพ็ง ธบ.730900/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6034280006  นางสาวหงษทอง61 3.54แตงยอนรัมย ธบ.730901/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280007  นางสาวปาริชาติ62 3.26กุลวงษ ธบ.730902/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280018  นางสาวดารุณี63 3.24จันทวี ธบ.730903/2563 "2560/1

"  6034280021  นายเฉลิม64 3.04เหิงขุนทด ธบ.730904/2563 "2560/1

"  6034280027  นางสาวสงกรานต65 3.80ทิรักษ ธบ.730905/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273176  นางสาวสุพรรณี1 2.42สารรักษ ธบ.830299/2563 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5955273044  นางสาวณัฐากรณ2 2.80ยังดี ธบ.830301/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273098  นางสาวชนิตรา3 2.05ทองแสง ธบ.830302/2563 "2559/1

"  5955273149  นางสาวศิริพร4 2.19โพตยิะ ธบ.830303/2563 "2559/1

"  5955273172  นางสาวกาญจนา5 2.50พรหมชาติ ธบ.830304/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530050  นายธวชัชยั1 3.67ออนหวาน ธบ.430181/2563 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530002  นางสาวบุญรอด1 3.50ทับทิมเกิด ธบ.430159/2563 "พิเศษ2558/1

"  5836530007  นางสาวอภิพร2 3.45งามขํา ธบ.430164/2563 "2558/1

"  5836530012  นายธีรศานต3 3.44วเิศษยา ธบ.430166/2563 "2558/1

"  5836530063  นายคมสัน4 3.28หอมมณี ธบ.430182/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

21/01/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 4 มกราคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530003  นางสาวธัญญาลักษณ1 3.34บุญศรี ธบ.430160/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2558/1

"  5836530004  นางสาวกัญญารัตน2 3.36บุญกลาง ธบ.430161/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5836530005  นายสาธิต3 2.60ถินทอง ธบ.430162/2563 "2558/1

"  5836530006  นางสาววารุณี4 2.69สุตยิะวนั ธบ.430163/2563 "2558/1

"  5836530010  ดาบตาํรวจเอกชยั5 2.99หอมจันทร ธบ.430165/2563 "2558/1

"  5836530014  นางสาวมณลัีกษณ6 3.09สวยลึก ธบ.430167/2563 "2558/1

"  5836530016  นายธีระพงษ7 3.03เนตรวงศ ธบ.430168/2563 "2558/1

"  5836530018  นางสาวเบญจรินทร8 3.09บุญจันทร ธบ.430169/2563 "2558/1

"  5836530019  นางสาวณัฐกานต9 2.74เย็นสบาย ธบ.430170/2563 "2558/1

"  5836530021  จาอากาศโทภวนิท10 2.49แหวนทองคํา ธบ.430171/2563 "2558/1

"  5836530022  นางสาวญาณศิา11 3.04ชัน้เจริญ ธบ.430172/2563 "2558/1

"  5836530025  นายสําเภา12 2.73เกิดกัน ธบ.430173/2563 "2558/1

"  5836530026  นางสาวสุรียรักษ13 2.44รมยานนท ธบ.430174/2563 "2558/1

"  5836530035  นายกฤษฏา14 2.61กันจุล ธบ.430175/2563 "2558/1

"  5836530038  นางสาวลัดดาวลัย15 2.80เพ็ชระ ธบ.430176/2563 "2558/1

"  5836530039  นายขุนพล16 2.67แสนใจนอย ธบ.430177/2563 "2558/1

"  5836530042  นางสาวศิริรักษ17 2.29มุงตอบัว ธบ.430178/2563 "2558/1

"  5836530043  นางสาวจรรยา18 2.69แกนทองเจริญ ธบ.430179/2563 "2558/1

"  5836530049  นางสาวสุภัทรียา19 2.75สิ้นภยั ธบ.430180/2563 "2558/1

21/01/64



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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