
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020084 นางสาวณัฐพร1 2.83ยอดเกตุ ธบ.130538/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5741030072 นางสาวจิราทิพย2 2.47เชิงกลาง ธบ.130539/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5441120072 นางสาวอัณศยา3 2.93จันทรหอม ธบ.130537/2562 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ค.บ.)
"  5741432002 นางสาวสุทธิตา4 2.92นิรันฤทธ์ิ ธบ.130540/2562 "ปกติ2557/1

"  5741432009 นางสาวฉัตรติญาภรณ5 3.02ขําจันทร ธบ.130541/2562 "2557/1

"  5741432010 นายวรวัฒน6 2.69นาพังคะบุตร ธบ.130542/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5842340007 นางสาวปาริชาติ1 3.79โพธ์ิทอง ธบ.330128/2562 "ปกติ2558/1

"  5842340034 นางสาวนันธิดา2 3.70ศรีบุญเรือง ธบ.330148/2562 "2558/1

"  5842340038 นางสาวนริศรา3 3.81จํารักษา ธบ.330152/2562 "2558/1

"  5842340039 นางสาวอัญมณี4 3.66ชอบมาก ธบ.330153/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260042 นางสาวจิตราภรณ1 3.46จงกลาง ธบ.330110/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5842340001 นางสาวปรียานุช2 3.56อาวสาคร ธบ.330125/2562 "ปกติ2558/1

"  5842340041 นางสาวเจนจิรา3 3.50บรรดาศักดิ์ ธบ.330155/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210022 นางสาวบัณฑิตา1 2.44ระงับภัย ธบ.330099/2562 "ปกติ2557/1

"  5842210074 นางสาวกัญญาภัค2 2.52ศรีนาค ธบ.330105/2562 "2558/1

"  5842210077 นางสาวปญญารัตน3 2.40ปุยะวัฒนะ ธบ.330106/2562 "2558/1

"  5842210103 นางสาวไพลิน4 2.29ยะฝน ธบ.330107/2562 "2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  5742216002 นางสาวเดือน5 2.00พูนศักดิ์ ธบ.330100/2562 "ปกติ2557/1

"  5842216012 นางสาวจัญทกาณฐ6 3.04ปญจาคะ ธบ.330108/2562 "2558/3

"  5942216002 นางสาวนงนภัส7 2.30คงเจริญถ่ิน ธบ.330158/2562 "2559/1

"  5942216004 นางสาวศรีมันตราห8 3.31วังสพรหม ธบ.330159/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5842251004 นายวิธวินห9 2.92เสียงเเจมใส ธบ.330109/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5742260025 นายนฤเบศร10 2.02ฤทธิโชติ ธบ.330101/2562 "ปกติ2557/1

"  5842260044 นางสาวสุกัญญา11 2.75ปากดี ธบ.330111/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5542261010 นางสาวณัฏฐชุดา12 2.26เรืองกิตติวุฒิไกร ธบ.330086/2562 "ปกติ2555/1

"  5742261030 นางสาวสีไพร13 3.05โฮนกระโทก ธบ.330102/2562 "2557/1

"  5742261078 นายกิติศักดิ์14 2.56ผดุงศิลป ธบ.330103/2562 "2557/1

"  5842261027 นางสาวธันวามาศ15 2.68นาไชยฤทธ์ิ ธบ.330112/2562 "2558/1

"  5842261068 นายธีรชัย16 3.33บุญนอก ธบ.330113/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842261082 นางสาวดวงสมร17 2.70จูประสงคทรัพย ธบ.330114/2562 "2558/1

"  5842261115 นางสาวทิพยสาหลี18 2.78ธูปหอม ธบ.330115/2562 "2558/1

"  5842261118 นายภานุพงศ19 2.62ซ้ิมฉาย ธบ.330116/2562 "2558/1

"  5842261119 นางสาวภัทรวดี20 2.60นาราษฎร ธบ.330117/2562 "2558/1

01/07/62
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5842262007 นางสาวเจนจิรา21 2.87สุขเจริญ ธบ.330118/2562 "ปกติ2558/1

"  5842262008 นายชนาธิป22 3.00สังขทอง ธบ.330119/2562 "2558/1

"  5842262009 นางสาวณิชกานต23 3.15พวงทอง ธบ.330120/2562 "2558/1

"  5842262013 นางสาวนุสบา24 3.05จันทรตน ธบ.330121/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5842263003 นายนิธิปกรณ25 2.48เจริญศรี ธบ.330122/2562 "ปกติ2558/1

"  5842263008 นายวสันต26 3.25ออนจันทร ธบ.330123/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842263012 นายศุภชัย27 3.07ดันไธสง ธบ.330124/2562 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5742320010 นางสาวญาณภัทร28 2.86ผิวนวล ธบ.330104/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5642340036 นายศุทธ์ิฐกิตติ์29 2.01เตชะมหาชัย ธบ.330089/2562 "ปกติ2556/1

"  5842340003 นางสาวออมใจ30 3.05สังขาร ธบ.330126/2562 "2558/1

"  5842340006 นางสาวจันทรากานต31 2.95อมรพงศาพันธ ธบ.330127/2562 "2558/1

"  5842340008 นางสาวอนงนุช32 3.13หีดศิริ ธบ.330129/2562 "2558/1

"  5842340009 นางสาวจิราพร33 2.97ดอกพอง ธบ.330130/2562 "2558/1

"  5842340010 นางสาวศุภรักษ34 3.02ชํานิสาร ธบ.330131/2562 "2558/1

"  5842340011 นางสาวนิภาภรณ35 3.19ขวาซุย ธบ.330132/2562 "2558/1

"  5842340012 นางสาวปญจรัตน36 2.94สมบัติพูนศิริ ธบ.330133/2562 "2558/1

"  5842340014 นางสาวทิพยาภรณ37 2.66ขันธรัตน ธบ.330134/2562 "2558/1

"  5842340016 นางสาวสุขิตา38 3.27ทองปาน ธบ.330135/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842340018 นางสาวชิดชนก39 3.01จิระธนากร ธบ.330136/2562 "2558/1

"  5842340019 นางสาวบุษกร40 2.83คําแพง ธบ.330137/2562 "2558/1

"  5842340020 นางสาวอวยพร41 2.55อุนาราช ธบ.330138/2562 "2558/1
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5842340021 นางสาวธิดารัตน42 2.31แสงแกว ธบ.330139/2562 "ปกติ2558/1

"  5842340023 นางสาวยลรดา43 2.72มะจุเงิน ธบ.330140/2562 "2558/1

"  5842340024 นางสาวนรมน44 3.37บุตรอําคา ธบ.330141/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842340025 นางสาวธนาพร45 2.84เถาวโท ธบ.330142/2562 "2558/1

"  5842340026 นายพีรศิลป46 2.68วองพิบูลย ธบ.330143/2562 "2558/1

"  5842340027 นางสาวกนกวรรณ47 2.51ยงถาวร ธบ.330144/2562 "2558/1

"  5842340029 นางสาวกาญจนา48 2.79ตันบุญจิตต ธบ.330145/2562 "2558/1

"  5842340032 นางสาวกัญยาณี49 2.78ธงสีนาค ธบ.330146/2562 "2558/1

"  5842340033 นางสาวลดามณี50 3.04โอภาสอําพน ธบ.330147/2562 "2558/1

"  5842340035 นายจิรภัทร51 2.61สุขศรี ธบ.330149/2562 "2558/1

"  5842340036 นางสาวนฤภร52 2.80ศาลางาม ธบ.330150/2562 "2558/1

"  5842340037 นางสาวเบญจรัตน53 2.74ศรีเรือง ธบ.330151/2562 "2558/1

"  5842340040 นางสาวสุดารัตน54 3.19บุตราช ธบ.330154/2562 "2558/1

"  5842340042 นางสาวนัชชา55 2.75มารุดรมย ธบ.330156/2562 "2558/1

"  5842340043 นางสาวกัญญาณัฐ56 3.13บานแยม ธบ.330157/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5443470054 นายนิทัศน1 2.60สระจูม ธบ.230074/2562 "ปกติ2554/1

"  5543470025 นายชัยยันต2 3.23แจงกระจาง ธบ.230079/2562 "2555/1

"  5743470026 นางสาวอรอนงค3 2.22อินทรคง ธบ.230083/2562 "2557/1

"  5743470047 นางสาวอัจฉรา4 2.45ศรีสังวาลย ธบ.230084/2562 "2557/1

"  5743470058 นายชัชวาลย5 2.55แสนสุข ธบ.230085/2562 "2557/1

"  5743470062 นายตรีทเศศ6 2.41พรวิวัฒนา ธบ.230086/2562 "2557/1

"  5843470003 นางสาวปทมพร7 2.40พูลพิพัฒน ธบ.230088/2562 "2558/1

"  5843470009 นายเอกโชค8 2.95สันติเสวี ธบ.230089/2562 "2558/1

"  5843470017 นายศุภวีร9 3.13เฮงเจริญสุข ธบ.230090/2562 "2558/1

"  5843470022 นายวัชรพล10 2.82เศรษฐรุจิ ธบ.230091/2562 "2558/1

"  5843470024 นายกรรณ11 3.14แซอ้ึง ธบ.230092/2562 "2558/1

"  5843470031 นายสิทธิโชค12 2.73เทพสุวรรณ ธบ.230093/2562 "2558/1

"  5843470059 นางสาวธัญญลักษณ13 2.54คงทะมาศ ธบ.230094/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843480006 นายรัตนชัย14 3.23ธิมาทา ธบ.230095/2562 "ปกติ2558/1

"  5843480024 นายฉัตรชัย15 2.73อรุณรุง ธบ.230096/2562 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5643482032 นายฤทธิไกร16 2.06พูลพิพัฒน ธบ.230082/2562 "ปกติ2556/1

"  5843482018 นายกิตติกา17 2.33โพธ์ิแกว ธบ.230097/2562 "2558/1

"  5843482049 นายวาสิทธ์ิ18 3.16สองแสง ธบ.230098/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5743501005 นางสาวบุญยรักษ19 2.23นันตา ธบ.230087/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5543710009 นางสาวทิพวรรณ20 2.58จอยเจริญ ธบ.230080/2562 "ปกติ2555/1

01/07/62



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5543710010 นายณัฐวัฒน21 2.54สินอนันต ธบ.230081/2562 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5443711011 นายวุฒิชัย22 2.08นาคจําแลง ธบ.230075/2562 "ปกติ2554/1

"  5443711016 นายศรายุสม23 2.22สวงโท ธบ.230076/2562 "2554/1

"  5443711019 นายโสฬส24 2.20ภักดีดําริหกุล ธบ.230077/2562 "2554/1

"  5443711021 นางสาวกังสดาล25 2.38ขาวจันทร ธบ.230078/2562 "2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271024 นางสาวภัทราพร1 2.70ภูครองทุง ธบ.730364/2562 "ปกติ2558/1

"  5844271048 นายณรงคฤทธ์ิ2 2.29ลาภมากผล ธบ.730365/2562 "2558/1

"  5844271058 นางสาวปริยากร3 2.72สุทธดาพงศ ธบ.730366/2562 "2558/1

"  5844271066 นายทศพร4 2.28ปญญาใส ธบ.730367/2562 "2558/1

"  5844271068 นางสาวทิพนิภา5 2.94พวงมณี ธบ.730368/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272069 นางสาวพัชรพร6 2.82โยสีดา ธบ.730351/2562 "ปกติ2557/1

"  5744272100 นางสาวชฎาธาร7 2.47ศรีสุข ธบ.730352/2562 "2557/1

"  5844272028 นายศุภณัฐ8 2.06เกล้ียงสอาด ธบ.730369/2562 "2558/1

"  5964272011 นางสาวรัตนมน9 2.16ครุฑเกส ธบ.730464/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5844276005 นางสาวภาวิณี10 2.20โชติวรอนันต ธบ.730370/2562 "ปกติ2558/1

"  5844276007 นายศุภมงคล11 2.21เอ่ียมสกนธ ธบ.730371/2562 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277079 นางสาวณัชกัญญพัชร12 2.23เปล่ียนผึ้ง ธบ.730350/2562 "ปกติ2556/1

"  5744277062 นายเอกนรินทร13 2.32ทวีโคตร ธบ.730353/2562 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5744280135 นายพิสิฐ14 2.00สะลาฮุดดีน ธบ.730354/2562 "ปกติ2557/1

"  5744280303 นางสาวจริยา15 2.08บุตรประเสริฐ ธบ.730355/2562 "2557/1

"  5844280005 นายสรัลรัตน16 2.92ชูชีพ ธบ.730372/2562 "2558/1

"  5844280013 นางสาวกาญจนา17 2.37เชิดอินตา ธบ.730373/2562 "2558/1

"  5844280050 นางสาวปานจุรี18 2.77เสพสุข ธบ.730374/2562 "2558/1

"  5844280054 นางสาวศศิกานต19 2.20แกวตา ธบ.730375/2562 "2558/1

"  5844280057 นางสาวธนัชญา20 2.32รุงสิทธิธรรม ธบ.730376/2562 "2558/1

01/07/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280085 นางสาวทักษิณา21 2.51เลาะลาเมาะ ธบ.730377/2562 "ปกติ2558/1

"  5844280087 นางสาวชญานิษฐ22 2.58จอมงูเหลือม ธบ.730378/2562 "2558/1

"  5844280092 นายธีรวีร23 2.33โรจนปติรักษ ธบ.730379/2562 "2558/1

"  5844280096 นายพันธวิศ24 2.41เผือกคเชนทร ธบ.730380/2562 "2558/1

"  5964280001 นางสาวธัญญลักษณ25 2.56ปานดี ธบ.730465/2562 "2559/1

"  5964280002 นางสาวไอยลดา26 3.79ตรีนิกร ธบ.730466/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

"  5964280003 นางสาวสาวิตรี27 3.22สําเภาทอง ธบ.730467/2562 "2559/1

"  5964280004 นางสาววรัญญา28 2.63แซแต ธบ.730468/2562 "2559/1

"  5964280005 วาที่รอยตรีสุรเชษฐ29 2.68ศรสงวน ธบ.730469/2562 "2559/1

"  5964280006 นางสาวเบญจมาศ30 2.71พลายทิม ธบ.730470/2562 "2559/1

"  5964280007 นายปรเมศ31 2.83ยิ้มละมัย ธบ.730471/2562 "2559/1

"  5964280015 นางสาวกฤตยา32 2.59นาหนองขาม ธบ.730472/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5744283009 นายณัฐวุฒิ33 2.03หินทอง ธบ.730356/2562 "ปกติ2557/1

"  5844283033 นายโชติรัตน34 2.24คงหาญ ธบ.730381/2562 "2558/1

"  5844283043 นายสรวิศ35 2.11ชูจิตร ธบ.730382/2562 "2558/1

"  5844283061 นางสาวสิริรัตน36 2.11หวังจิตเลือ ธบ.730383/2562 "2558/1

"  5844283101 นายเดชา37 2.27อาดัม ธบ.730384/2562 "2558/1

"  5844283108 นายชานนท38 2.33พรรณเจริญ ธบ.730385/2562 "2558/1

01/07/62



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273012 นางสาวรัชนีกร1 2.32คํานาค ธบ.830131/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530008 นางสาววาสนา1 3.16ออนโสภา ธบ.430110/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530059 นายอัสมาน2 2.10ดอเลาะ ธบ.430111/2562 "2558/1

"  5846530082 นายธนภณ3 2.13ไกรสําโรง ธบ.430112/2562 "2558/1

"  5846530087 นางสาวอมรรัตน4 2.58สุขสวัสดิ์ ธบ.430113/2562 "2558/1

"  5846530146 นางสาวนาถวดี5 2.27กระโจมทอง ธบ.430114/2562 "2558/1

"  5846530162 นางสาวจิราภรณ6 2.89บุญนิ่ม ธบ.430115/2562 "2558/1

"  5846530163 นางสาวจิรนันท7 2.73ทิมรอด ธบ.430116/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5847254013 นายซึงมิน1 3.73ฮัม ธบ.530009/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5847254010 นางสาวชลทิชา1 3.43สายสมร ธบ.530008/2562 "ปกติ2558/1

"  5847254039 นายเกรียงไกร2 3.52ศรีรอบรู ธบ.530023/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5847254003 นางสาวสุกัญญา1 3.22นากลาง ธบ.530006/2562 "ปกติ2558/1

"  5847254007 นางสาวพิริยาภรณ2 2.59บุญเก้ือ ธบ.530007/2562 "2558/1

"  5847254016 นางสาวรัตติยาพร3 2.56เกิดในหลา ธบ.530010/2562 "2558/1

"  5847254018 นางสาววัลชลีญา4 2.29หลีเกษม ธบ.530011/2562 "2558/1

"  5847254019 นายนิรุติ5 2.43ไทยสกุลวงศ ธบ.530012/2562 "2558/1

"  5847254023 นายณัฐวุฒิ6 2.49เหล็กพิมาย ธบ.530013/2562 "2558/1

"  5847254024 นางสาวสุนิทรา7 2.29ล่ิมซ้ิว ธบ.530014/2562 "2558/1

"  5847254025 นายวิษณุ8 2.49โพธิพฤกษ ธบ.530015/2562 "2558/1

"  5847254026 นายธวัชชัย9 2.52โพธิพฤกษ ธบ.530016/2562 "2558/1

"  5847254029 นางสาวสุภารัตน10 3.33ปดธุลี ธบ.530017/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5847254032 นางสาวศิริกัญญา11 2.96ไชยมาตย ธบ.530018/2562 "2558/1

"  5847254034 นางสาวดลฤดี12 3.23ศรีประมงค ธบ.530019/2562 "2558/1

"  5847254035 นายภูมิภัทร13 2.52สายแกว ธบ.530020/2562 "2558/1

"  5847254037 นางสาวจริยา14 2.95ชัยชาญ ธบ.530021/2562 "2558/1

"  5847254038 นางสาวอรุณรัตน15 2.27ขาวคม ธบ.530022/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5448301022 นายสโรชา1 2.03ภูมิดา ธบ.930013/2562 "ปกติ2554/1

"  5548301046 นางสาวพาทินธิดา2 2.98โคตรทุม ธบ.930016/2562 "2555/1

"  5748301065 นางสาวขนิษฐา3 2.66อินทรพานิช ธบ.930018/2562 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5448302003 นายวิษณุ4 3.10เงินชูกล่ิน ธบ.930014/2562 "ปกติ2554/1

"  5448302021 นางสาวนุชจรินทร5 3.56แหงธรรม ธบ.930015/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาที่กําหนด"2554/1

"  5548302007 นายศุภชัย6 2.41แซกวย ธบ.930017/2562 "2555/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5848304006 นางสาวณัฐวรรณ7 3.18สกุลชาติ ธบ.930019/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5449600019 นายปยะพงษ1 2.30ฟุงสกุล ธบ.1030005/2562 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291003 นางสาวธัญสินี1 2.63ยั่งยืน ธบ.1130041/2562 "ปกติ2558/1

"  5842291009 นายอภิวัฒน2 2.62มาพลาย ธบ.1130042/2562 "2558/1

"  5842291011 นายอัครวัฒน3 2.59ผายผัน ธบ.1130043/2562 "2558/1

"  5842291015 นายนวพล4 2.76จันทรกระจาง ธบ.1130044/2562 "2558/1

"  5842291024 นางสาววิภาพรรณ5 2.43ส่ือเฉย ธบ.1130045/2562 "2558/1

"  5842291025 นายสุธินันท6 2.31จันทรโต ธบ.1130046/2562 "2558/1

"  5842291030 นายณัฐพล7 2.44บรรเทา ธบ.1130047/2562 "2558/1

"  5842291031 นายจารุเทพ8 2.58สงคแกว ธบ.1130048/2562 "2558/1

"  5842291034 นายประสงค9 2.34หมานหมาด ธบ.1130049/2562 "2558/1

"  5842291038 นายทศพล10 2.19เกงกาจ ธบ.1130050/2562 "2558/1

"  5842291048 นายศรพิชัย11 2.20พาจันทึก ธบ.1130051/2562 "2558/1

"  5842291049 นายพีรณัฐ12 2.08ตันพรพิทักษ ธบ.1130052/2562 "2558/1

"  5842291055 นายศุภสิทธ์ิ13 2.37สุขศรี ธบ.1130053/2562 "2558/1

"  5842291058 นางสาวเนวลิน14 2.50บุญยฤทธ์ิ ธบ.1130054/2562 "2558/1

"  5842291062 นายเฉลิมเกียรติ15 2.25เรืองเฉลิมเดช ธบ.1130055/2562 "2558/1

"  5842291069 นายฐิตินันท16 2.68ชาญสูงเนิน ธบ.1130056/2562 "2558/1

"  5842291074 นายอนุชา17 2.80อัครภาณุพงศ ธบ.1130057/2562 "2558/1

"  5842291078 นายสุเทพ18 2.60ทองทัพ ธบ.1130058/2562 "2558/1

"  5842291080 นางสาวอารียา19 2.34แกวกําพล ธบ.1130059/2562 "2558/1

"  5842291081 นายอัมรินทร20 2.70แกวรัชนี ธบ.1130060/2562 "2558/1

"  5842291092 นายภาณุพงศ21 2.61มัลลิกะมาลย ธบ.1130061/2562 "2558/1

"  5842291121 นางสาวธิษตยา22 2.80แข็งขัน ธบ.1130062/2562 "2558/1

"  5842291122 นายสุทิวัส23 2.53แกวมะยม ธบ.1130063/2562 "2558/1

01/07/62



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291129 นางสาวพรนิภา24 2.55ไชยแสง ธบ.1130064/2562 "ปกติ2558/1

"  5842291130 นางสาววรัมพร25 2.95ดอกสันเทียะ ธบ.1130065/2562 "2558/1

"  5842291135 นายยุทธภูมิ26 2.34กะถินเทศ ธบ.1130066/2562 "2558/1

"  5842291137 นางสาววิชิตา27 2.39เล้ียงพรพรรณ ธบ.1130067/2562 "2558/1

"  5842291138 นางสาวจินตภา28 2.59มงคลแกว ธบ.1130068/2562 "2558/1

"  5842291139 นายไตรวุฒิ29 2.63โสดากุล ธบ.1130069/2562 "2558/1

"  5842291147 นายฐิติพันธ30 2.74พอชมภู ธบ.1130070/2562 "2558/1

"  5842291148 นายปาราเมศ31 2.63บุญมาก ธบ.1130071/2562 "2558/1

"  5842291158 นายเขมวรรณ32 2.19แกวพรม ธบ.1130072/2562 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294010 นายสุรเชษฎ33 2.37คงศิริ ธบ.1130073/2562 "ปกติ2558/1

"  5842294017 นางสาวสุธาสินี34 2.36ประเสริฐพันธ ธบ.1130074/2562 "2558/1

"  5842294036 นางสาวพัชรี35 2.84เทพศิริ ธบ.1130075/2562 "2558/1

"  5842294038 นายประพนธ36 2.72ปนวงศรอด ธบ.1130076/2562 "2558/1

"  5842294043 นายธีธัช37 2.48ไกรสร ธบ.1130077/2562 "2558/1

"  5842294056 นายอดิศักดิ์38 2.74จรัสจันทกานต ธบ.1130078/2562 "2558/1

"  5842294073 นายกิตติศักดิ์39 2.28สมะโน ธบ.1130079/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5331101020 นางสาวภาณุกา1 2.13ศิลาโคตร ธบ.130536/2562 "พิเศษ2552/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5732210005 นายปราการ1 3.61เพงผล ธบ.330092/2562 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5732210001 นางสาวธัญรดา1 3.52ศิลป ธบ.330090/2562 "พิเศษ2557/1

"  5732210027 นางสาวบุญสิตา2 3.38บุญปญญา ธบ.330098/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210010 นางสาวสุธิดา1 2.62ตุเว ธบ.330087/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632210023 นายธงชัย2 2.59เพ็ชรนาค ธบ.330088/2562 "2556/1

"  5732210004 นางสาวนิยดา3 2.68ทาคําดี ธบ.330091/2562 "2557/1

"  5732210007 นางสาวสุวนันท4 2.76สิริเลิศวรปญญา ธบ.330093/2562 "2557/1

"  5732210008 นางสาวมธุรส5 2.54หมูเหลา ธบ.330094/2562 "2557/1

"  5732210012 นางสาวอาแผ6 3.05คาลา ธบ.330095/2562 "2557/1

"  5732210013 นายกฤตธนกร7 3.11ช้ัวทอง ธบ.330096/2562 "2557/1

"  5732210015 นายธนพงศ8 3.17เพชรวงศ ธบ.330097/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470020 พันจาเอกฉกรรจ1 3.24ศรีสุวรรณ ธบ.230073/2562 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277027 นายจรัส1 3.69ตั้งเจริญกิจสกุล ธบ.730337/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634277028 นายศุภมิตร2 3.62รัตนประสิทธ์ิ ธบ.730338/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277032 นายศิริพงศ1 3.34กาญจนกุลธํารง ธบ.730340/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272055 นางชัญญานุช1 2.98แววศรี ธบ.730386/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272123 นายวีรภัทร2 2.42วงษไทย ธบ.730387/2562 "2558/1

"  5854272126 นายปยะพงษ3 2.24แกวมณี ธบ.730388/2562 "2558/1

"  5854272127 นายกิตติพงศ4 2.18วงศนําทรัพย ธบ.730389/2562 "2558/1

"  5854272128 นายสมชาติ5 2.12ศรีสุข ธบ.730390/2562 "2558/1

"  5854272169 นางสาวสุภัค6 2.03วาปสา ธบ.730391/2562 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277013 นายรัตนะ7 2.57ชาวสีกุก ธบ.730327/2562 "พิเศษ2555/1

"  5534277036 นายจิรศักดิ์8 2.83เปยมคุม ธบ.730328/2562 "2555/1

"  5534277060 นายทวินันท9 2.59พลเสน ธบ.730329/2562 "2555/1

"  5534277078 นายศุภชาติ10 2.58วิริยะเชษฐกุล ธบ.730330/2562 "2555/1

"  5534277082 นายนพรัช11 2.80บุญเจริญ ธบ.730331/2562 "2555/1

"  5634277014 นายศีธัช12 3.06ระงับโจร ธบ.730333/2562 "2556/1

"  5634277019 นางสาวมาลี13 2.74มาศรีสุข ธบ.730334/2562 "2556/1

"  5634277025 นายพันธรัตน14 2.55นาเจริญ ธบ.730335/2562 "2556/1

"  5634277026 นายวิทูรย15 2.91สวนมอญ ธบ.730336/2562 "2556/1

"  5634277029 นายปฐวี16 2.81รัตนประสิทธ์ิ ธบ.730339/2562 "2556/1

"  5754277085 นางสาวสุรางคพิมล17 2.88มาซา ธบ.730357/2562 "2557/1

"  5754277089 นางสาวศิริรัตน18 3.40อนุวัติ ธบ.730358/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5754277133 นางสาวฉวีวรรณ19 2.67ติดตารัมย ธบ.730359/2562 "2557/1

"  5754277274 นางสาวอลิษา20 2.53วิเศษสรรค ธบ.730360/2562 "2557/1

"  5854277026 นายศิริชัย21 2.64แพรภาษา ธบ.730392/2562 "2558/1

"  5854277039 นางสาวลภัสรดา22 2.60อยูเปนสุข ธบ.730393/2562 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277050 วาที่รอยตรีหญิงสมพร23 2.79โพธิพันธ ธบ.730394/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854277085 นางสาวจิรพรรณ24 2.87สมิทธิมาตงค ธบ.730395/2562 "2558/1

"  5854277086 นางสาวมณีวรรณ25 2.74พิผวนนอก ธบ.730396/2562 "2558/1

"  5854277088 นางสาวพรพรรณ26 3.28ชุบเล้ียง ธบ.730397/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854277089 นางสาวชลธิชา27 2.62ทองบรรจบ ธบ.730398/2562 "2558/1

"  5854277101 นางสาวสุวธิดา28 2.60ดวงจอดนอก ธบ.730399/2562 "2558/1

"  5854277119 นายพงศวริศ29 2.95ตรัยรัตนาธิคุณ ธบ.730400/2562 "2558/1

"  5854277121 นายเฉลิมชัย30 3.17ถาบรรดิษฐ ธบ.730401/2562 "2558/1

"  5854277122 นางสาวพรธิดา31 3.18ลูกอินทร ธบ.730402/2562 "2558/1

"  5854277128 นายฤทธ์ิณํารงค32 3.14นิพา ธบ.730403/2562 "2558/1

"  5854277142 นางสาวศิริขวัญ33 2.87บัวประเสริฐ ธบ.730404/2562 "2558/1

"  5854277147 นายนัทพงษ34 2.70บุบผามาลา ธบ.730405/2562 "2558/1

"  5854277148 นายไชยวุฒิ35 2.84ไชยเสริฐ ธบ.730406/2562 "2558/1

"  5854277149 นายวสันต36 2.48เพชรงา ธบ.730407/2562 "2558/1

"  5854277155 นางสาวณัจรี37 3.01ศรีสุวรรณ ธบ.730408/2562 "2558/1

"  5854277156 นายกวีวรรธก38 2.76วงษวรรณ ธบ.730409/2562 "2558/1

"  5854277157 นายพงษสวัสดิ์39 2.29พงศสุริยา ธบ.730410/2562 "2558/1

"  5854277160 นายวิจักษณ40 2.67มงคลจิต ธบ.730411/2562 "2558/1

"  5854277167 นางสาววารุณี41 2.48จักรกระโทก ธบ.730412/2562 "2558/1

"  5854277168 นายศิริชัย42 2.70มั่นที่สุด ธบ.730413/2562 "2558/1

"  5854277174 นายณัฏฐโรจนธิษณ43 2.40บัลลังก ธบ.730414/2562 "2558/1

"  5854277176 นางสาวอรวรรณ44 2.99เหมะธุลิน ธบ.730415/2562 "2558/1

"  5854277183 นายธีระศักดิ์45 2.84คําเลิศ ธบ.730416/2562 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277186 นางพิมพนลิน46 2.44ธรรมราช ธบ.730417/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854277199 นางสาวมนธิตา47 2.53ผดุงนานนท ธบ.730418/2562 "2558/1

"  5854277201 นางสาวเตือนใจ48 2.51คงโนนกอก ธบ.730419/2562 "2558/1

"  5854277205 นายเจษฎา49 2.51พึ่งเคหา ธบ.730420/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5534280140 นางสาวนาตยา50 3.17ดิสา ธบ.730332/2562 "พิเศษ2555/1

"  5634280013 นางสาวจันทรทนา51 2.21ลุกลาม ธบ.730341/2562 "2556/1

"  5634280021 นายนิวัฒน52 2.20กล่ินพุฒ ธบ.730342/2562 "2556/1

"  5634280092 นางสาวศิริพร53 2.76พรส่ีภาค ธบ.730343/2562 "2556/1

"  5634280118 นายพิชาน54 2.78พงษจํานงค ธบ.730344/2562 "2556/1

"  5634280280 นายภาสวิชญ55 2.36บุญเกิดแกว ธบ.730345/2562 "2556/1

"  5634280292 นายจิรดล56 2.31โกกุล ธบ.730346/2562 "2556/1

"  5634280293 นางสาวสุรียพร57 2.97แซเฮง ธบ.730347/2562 "2556/1

"  5754280082 นางสาวพรทิพย58 2.62โพธ์ิทิน ธบ.730361/2562 "2557/1

"  5754280236 นางสาวจันทรจิรา59 2.46เพ็งบุญ ธบ.730362/2562 "2557/1

"  5754280237 นางสาวนัยนา60 2.41เช่ือมชิต ธบ.730363/2562 "2557/1

"  5854280002 นางสาวมาลินี61 2.98แนนหนา ธบ.730421/2562 "2558/1

"  5854280012 นางสาวกฤษณา62 3.00อาวุธพันธ ธบ.730422/2562 "2558/1

"  5854280033 นางสาวทิพเนตร63 2.90เข็มอินทร ธบ.730423/2562 "2558/1

"  5854280044 นางพรศิริ64 3.25ไชยราช ธบ.730424/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280057 นางสาวนนทพร65 2.81บัวทอง ธบ.730425/2562 "2558/1

"  5854280058 นางสาวหทัยชนก66 2.50จันทรกระจาง ธบ.730426/2562 "2558/1

"  5854280068 นางสาวจิราภรณ67 2.58โคนพันธ ธบ.730427/2562 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5854280070 นางสาววิลาวัณย68 2.82ศรีปญญา ธบ.730428/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854280071 นางสาวฐิติมา69 2.69สุขพันธ ธบ.730429/2562 "2558/1

"  5854280073 นางสาวธิดาทิพย70 2.34ชัยชนะสุขสันต ธบ.730430/2562 "2558/1

"  5854280074 นางสาวสมิตรา71 3.33รัศมี ธบ.730431/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280076 นางสาวเจริญขวัญ72 2.26นิ่มอนงค ธบ.730432/2562 "2558/1

"  5854280079 นางสาวนพรัตน73 3.10เข็มอินทร ธบ.730433/2562 "2558/1

"  5854280084 นางสาวเจนจิรา74 2.88สุนทรารักษ ธบ.730434/2562 "2558/1

"  5854280095 นางสาวมัลติกานต75 3.08ขันธิวัตร ธบ.730435/2562 "2558/1

"  5854280099 นางสาวทศพร76 3.11พิศมัย ธบ.730436/2562 "2558/1

"  5854280106 นางสาวออย77 3.46ทองไพจิตร ธบ.730437/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280107 นางสาวสุดารัตน78 3.50ฮาเซะ ธบ.730438/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280108 นางสาวอภิญญา79 2.28ไชยโพธ์ิ ธบ.730439/2562 "2558/1

"  5854280114 นางสาวประภาพร80 3.01กันหาเขียว ธบ.730440/2562 "2558/1

"  5854280121 นางสาววันวิสาข81 3.03ภูพันธ ธบ.730441/2562 "2558/1

"  5854280122 นางวรรณนิภา82 3.01จันทนะโสตถ์ิ ธบ.730442/2562 "2558/1

"  5854280123 นางสาวสุวิมล83 2.42สามเสน ธบ.730443/2562 "2558/1

"  5854280127 นางสาวสายทิพย84 2.78พรหมนิช ธบ.730444/2562 "2558/1

"  5854280128 นางสาวนภัสสร85 2.46สกุลพอง ธบ.730445/2562 "2558/1

"  5854280133 นางสาวพรพิมล86 2.98เมืองพระฝาง ธบ.730446/2562 "2558/1

"  5854280134 นางสาวสุกัญญา87 2.07ศิริปญจนะ ธบ.730447/2562 "2558/1

"  5854280135 นางสาวกรุณา88 3.37อํ่าพวง ธบ.730448/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280137 นางสาวฐิติกานต89 2.78สุวรรณหงษ ธบ.730449/2562 "2558/1

"  5854280138 นางสาวจุฑามาศ90 3.38เสนามา ธบ.730450/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5854280140 นางสาวเมตตา91 3.14วงษดี ธบ.730451/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854280143 นางสาววลีกาญจน92 2.21โพธ์ิพันธ ธบ.730452/2562 "2558/1

"  5854280145 นางสาวชมัยพร93 2.70สิงหครุธ ธบ.730453/2562 "2558/1

"  5854280146 นางสาวปพิชญา94 2.78ปตถาวะโร ธบ.730454/2562 "2558/1

"  5854280147 นางสาวยุพิน95 3.16ดวงแกว ธบ.730455/2562 "2558/1

"  5854280148 นายพลวัฒน96 2.59ทรงฤทธ์ิ ธบ.730456/2562 "2558/1

"  5854280149 นางสาวเปรมจิตต97 2.84รุงจํารัส ธบ.730457/2562 "2558/1

"  5854280163 นางสาวนคนันทินี98 2.45อินทรทุย ธบ.730458/2562 "2558/1

"  5854280167 นางสาวจิรนันท99 3.30ทองโกมุท ธบ.730459/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280175 นายชัชณพ100 2.16อาภรณประเสริฐ ธบ.730460/2562 "2558/1

"  5854280194 นางสาวอําภา101 2.28สรอยจิต ธบ.730461/2562 "2558/1

"  5854280203 นางสาวสิริพรรณ102 3.20สีแสด ธบ.730462/2562 "2558/1

"  5854280209 นางสาวพิมพา103 2.51กาสี ธบ.730463/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5634283003 นางสาวอรัญญา104 2.91ดินกระโทก ธบ.730348/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634283052 นางสาวศศิมาภรณ105 2.40ชูชอเกตุ ธบ.730349/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5535273029 สามเณรสมัย1 2.82ขันประมาณ ธบ.830128/2562 "พิเศษ2555/1

"  5635273005 นางสาวภรณี2 3.54ธนะสาร ธบ.830129/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาที่กําหนด"2556/1

"  5635273046 นางสาวชุติมนศ3 2.62สงวน ธบ.830130/2562 "2556/1

"  5855273007 นายพิสิทธ์ิ4 3.40บุญตาม ธบ.830132/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273043 นางสาวณัฐกาญจน5 2.26กอมณีกุล ธบ.830133/2562 "2558/1

"  5855273055 นางสาววาสนา6 2.99สบายจิตร ธบ.830134/2562 "2558/1

"  5855273079 นางสาววรรษนันท7 3.63สุวรรณเจริญ ธบ.830135/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5855273133 นายศิริพงษ8 2.26ขวานทอง ธบ.830136/2562 "2558/1

"  5855273165 นางสาวเจษฎาพร9 2.75อินทรเรืองศรี ธบ.830137/2562 "2558/1

"  5855273188 นางสาวสุปราณี10 2.43แกวมี ธบ.830138/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530086 นายณัฐกิตติ์1 2.83บุญฤทธ์ิ ธบ.430107/2562 "พิเศษ2556/1

"  5636530105 นายวิระชัย2 2.75พัฒนชัย ธบ.430108/2562 "2556/1

"  5636530107 นางสาวอินทิรา3 2.48มุงตอบัว ธบ.430109/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294007 นางสาวมณฑาทิพย1 2.51ตี๋ ธบ.1130039/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632294040 นางสาวสุธาทิพย2 2.90เหนี่ยงแจม ธบ.1130040/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลําดับ
ที่

ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบัตร
     เลขที่

ปริญญาบัตร
หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกลั่นกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482140 นายพลวัฒน1 2.12หลิบหล่ี ธบ.1230004/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/07/62


