
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261049  นางสาวฐาลิณี1 2.21แสงสร ธบ.330318/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320004  นางสาวธัญญารัตน2 3.06ชวยเพ็ญ ธบ.330319/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320039  นางสาวณัฐริกา3 3.30เพ็งคําศรี ธบ.330320/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320072  นางสาวสิริพรรณ4 2.75เศษสูงเนิน ธบ.330321/2562 "2559/1

"  5942320074  นางสาวชลิตา5 2.88ศรีมาชัย ธบ.330322/2562 "2559/1

"  5942320114  นางสาววรชา6 3.35ทิศชาติ ธบ.330323/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5843710008  นางสาวกัญญา1 2.35พวงพิลา ธบ.230320/2562 "ปกติ2558/1

"  5843710011  นางสาวเกวลี2 3.36นันทอําพร ธบ.230321/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

"  5843710017  นางสาวอรสา3 2.51คําศรี ธบ.230322/2562 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5643430020  นายสิทธิศักดิ์4 2.51เอี่ยมแกวประเสริฐ ธบ.230305/2562 "ปกติ2556/1

"  5743430050  นางสาวอารยา5 2.65โตะเงนิ ธบ.230306/2562 "2557/1

"  5843430026  นางสาวชนิกานต6 2.31กลํ่าพุก ธบ.230309/2562 "2558/1

"  5843430040  นางสาวปฏิมา7 2.90พระสุรินทร ธบ.230310/2562 "2558/1

"  5843430042  นายชยัยันต8 2.13ลาดนอก ธบ.230311/2562 "2558/1

"  5843430094  นายวธัรชรินทร9 2.72สิงหหลา ธบ.230312/2562 "2558/1

"  5843430098  นางสาวญาดานันท10 3.03แกวกันดา ธบ.230313/2562 "2558/1

"  5843430101  นายเจษฎา11 2.66บูรณประดิษฐกุล ธบ.230314/2562 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470001  นายวรีพงษ12 2.15ศรีตระเวร ธบ.230295/2562 "ปกติ2555/1

"  5743470021  นายธนกร13 2.08เดชขจรพิธ ธบ.230307/2562 "2557/1

"  5743470027  นายสกลศักย14 2.30ภูระยา ธบ.230308/2562 "2557/1

"  5843470028  นางสาวพัชรินทร15 2.33ไตรรัตนาวไิล ธบ.230315/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5843480020  นายภาคิน16 2.64จิตรวราธร ธบ.230316/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482026  นายปยะณฐั17 2.34เกตแุกว ธบ.230317/2562 "ปกติ2558/1

"  5843482027  นายรุงกิจ18 2.71ตรงดี ธบ.230318/2562 "2558/1

24/01/63
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482028  นายภควตั19 3.13อิ่มเจริญ ธบ.230319/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283153  นางสาววรษา1 3.62เขียวอุไร ธบ.730838/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280051  นางสาวสโรชา1 3.43มณสีุข ธบ.730808/2562 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283109  นางสาวภชัราภรณ2 3.50สําเนียก ธบ.730826/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277012  นางสาวธาศิณี1 2.56ฉวจีันทร ธบ.730796/2562 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280060  นางสาวชลนิชา2 2.75สังขสวาท ธบ.730798/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280023  นางสาวนัชชา3 2.70นภนฤมิต ธบ.730801/2562 "ปกติ2559/1

"  5944280026  นางสาวพิชญาภา4 3.19จันทา ธบ.730802/2562 "2559/1

"  5944280028  นางสาวธาฤณี5 2.30ศรีพล ธบ.730803/2562 "2559/1

"  5944280036  นางสาวพัชราพร6 2.25แยมบุรี ธบ.730804/2562 "2559/1

"  5944280040  นางสาวปาริชาติ7 2.46พึ่งรอด ธบ.730805/2562 "2559/1

"  5944280041  นางสาวทิพยฉัตร8 2.63พลสวสัด์ิ ธบ.730806/2562 "2559/1

"  5944280048  นายภวนิทร9 3.10รัตนพิทยาสรรค ธบ.730807/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283014  นางสาวภรณทิพย10 2.73โพธิสาร ธบ.730809/2562 "ปกติ2559/1

"  5944283025  นายธนน11 2.62สุคนธมาน ธบ.730810/2562 "2559/1

"  5944283029  นางสาวสุภาภรณ12 2.92แพงลม ธบ.730811/2562 "2559/1

"  5944283030  นางสาวกมลชนก13 3.07ภูทอง ธบ.730812/2562 "2559/1

"  5944283031  นางสาวสุภาพร14 3.27แคลวศรี ธบ.730813/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944283033  นายนฤเบศร15 3.29วริัมย ธบ.730814/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944283035  นางสาวอารีรัตน16 3.14เปยขุนทด ธบ.730815/2562 "2559/1

"  5944283039  นายเกษมสันต17 3.39สายพา ธบ.730816/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944283058  นางสาวสุธิตา18 2.48ดอกรักษ ธบ.730817/2562 "2559/1

24/01/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283066  นายธีรศักด์ิ19 2.31ประสิทธิ์พงศ ธบ.730818/2562 "ปกติ2559/1

"  5944283089  นายนพดล20 2.89ใจเท่ียงธรรม ธบ.730819/2562 "2559/1

"  5944283090  นายอภิสิทธิ์21 3.11มุงชดิกลาง ธบ.730820/2562 "2559/1

"  5944283092  นายณฐักิตติ์22 3.06แยมกล่ิน ธบ.730821/2562 "2559/1

"  5944283094  นายอรรถวทิย23 2.69เหลาสุข ธบ.730822/2562 "2559/1

"  5944283099  นายปรัชญา24 2.56สืบเพ็ง ธบ.730823/2562 "2559/1

"  5944283103  นางสาวกมลพัช25 3.13เมืองแกว ธบ.730824/2562 "2559/1

"  5944283106  นายโกวทิ26 2.95ย้ิมแยม ธบ.730825/2562 "2559/1

"  5944283116  นายวรีพงศ27 2.48วงศจิรรัตน ธบ.730827/2562 "2559/1

"  5944283118  นายขวญัชยั28 2.51ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ธบ.730828/2562 "2559/1

"  5944283119  นายศุภกร29 2.66สมัยสุข ธบ.730829/2562 "2559/1

"  5944283124  นายวนัเฉลิม30 2.67พันธเขียว ธบ.730830/2562 "2559/1

"  5944283125  นางสาวสุภลักษณ31 3.11ทองศรี ธบ.730831/2562 "2559/1

"  5944283126  นางสาวอภิญญา32 2.85โชตจิันทร ธบ.730832/2562 "2559/1

"  5944283129  นางสาวเจนจิรา33 2.78มานุช ธบ.730833/2562 "2559/1

"  5944283132  นายสมยศ34 3.05สังยวน ธบ.730834/2562 "2559/1

"  5944283136  นางสาวภานุมาศ35 2.92ชาวหญาแพรก ธบ.730835/2562 "2559/1

"  5944283138  นางสาวสุดารัตน36 2.46นพรัตน ธบ.730836/2562 "2559/1

"  5944283144  นายเอกชยั37 2.64กระเเจะจันทร ธบ.730837/2562 "2559/1

"  5944283157  นางสาวชลธิชา38 3.13จันทะสี ธบ.730839/2562 "2559/1

"  5944283158  นายสิรภพ39 2.92คงประจักษ ธบ.730840/2562 "2559/1

24/01/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283163  นางสาวนิธชา40 3.17แคลวกระโทก ธบ.730841/2562 "ปกติ2559/1

"  5944283164  นางสาวบุษกร41 2.75สุขปราโมทย ธบ.730842/2562 "2559/1

"  5944283165  นางสาวภาวนีิ42 2.86ชรูัตน ธบ.730843/2562 "2559/1

"  5944283169  นายระพีพัฒน43 2.72สุรัตนะ ธบ.730844/2562 "2559/1

"  5944283172  นางสาวจุฑามาศ44 2.92ทองงามขํา ธบ.730845/2562 "2559/1

"  5944283175  นายศิวชั45 2.51พลับทอง ธบ.730846/2562 "2559/1

"  5944283184  นายภรูิต46 2.26ชณิโชติ ธบ.730847/2562 "2559/1

"  5944283185  นางสาวภทัราวดี47 2.16เลิศลํ้า ธบ.730848/2562 "2559/1

"  5944283186  นางสาวณัฏฐณชิา48 3.30แซตัง้ ธบ.730849/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273042  นางสาวทับทิม1 2.54แสนเศษ ธบ.830241/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273112  นางสาวสกุลชนก2 2.34พรหมศรีสวสัด์ิ ธบ.830242/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5648301024  นางสาวชญาพร1 2.95เพียรศรีธรรม ธบ.930043/2562 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600044  นายบัญชา1 2.17คุณนาเลา ธบ.1030006/2562 "ปกติ2556/1

"  5749600006  นายณฐัพงศ2 2.07จอมทอง ธบ.1030007/2562 "2557/1

"  5749600021  นายฤกษชยั3 2.40อรุณธนวาณชิย ธบ.1030008/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291040  นายลักษณสิทธิ์1 2.05เจริญกุล ธบ.1130102/2562 "ปกติ2558/1

"  5842291141  นายณฐันันท2 2.61งามสงา ธบ.1130103/2562 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5742294033  นายอณวิฒิุ3 2.12แพงเทียน ธบ.1130101/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470108  นายธนากร1 3.86นิธิภทัรอาภา ธบ.230301/2562 "พิเศษ2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470062  นางสาวภทัรปภา1 2.88แสงเขียว ธบ.230296/2562 "พิเศษ2556/1

"  5633470066  พันจาเอกนครพัทย2 3.46จิตตอนงค ธบ.230297/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2556/1

"  5633470080  นายชชัวาลย3 3.04ติดยงค ธบ.230298/2562 "2556/1

"  5633470089  นายภคิน4 2.78ศรีศุภกฤติ ธบ.230299/2562 "2556/1

"  5633470104  นายทวศัีกดิ์5 3.17เชี่ยวชาญ ธบ.230300/2562 "2556/2

"  5633470112  นายทศพล6 3.01ละออแชม ธบ.230302/2562 "2556/2

"  5633470114  นายพอพล7 3.03บัณฑิตยเสถียร ธบ.230303/2562 "2556/2

"  5633470119  นางสาวปยมาศ8 2.66รัตนาวนิ ธบ.230304/2562 "2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277035  นางสาวกนกวรรณ1 2.90ชติมีไชย ธบ.730791/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634277036  นางสาวชญานิษฐ2 3.00ชติมีไชย ธบ.730792/2562 "2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277024  นายปริญญา3 2.84เสถียรดี ธบ.730797/2562 "พิเศษ2556/3

"  5854277064  นางสาวกิตตธิร4 3.24ขาวโต ธบ.730799/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272001  นางปวณีา5 2.41สายวเิศษ ธบ.730790/2562 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280207  นายเลอสรร6 2.71ชมุคง ธบ.730793/2562 "พิเศษ2556/1

"  5734280020  นางสาวพิชญสินี7 2.50ศรีเดช ธบ.730794/2562 "2556/3

"  5734280091  นางสาวพัชชา8 2.47ราชนาแพง ธบ.730795/2562 "2556/3

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280211  นางสาวสมใจ9 2.14จันทรทอง ธบ.730800/2562 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272010  นายปฏิพล10 2.67แกวคําแสน ธบ.730850/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954272013  นางสาวนิภาพร11 2.62รุงเรืองมณรีัตน ธบ.730851/2562 "2559/1

"  5954272039  นางสาวจิตตมิา12 2.31เปล่ียวปลอด ธบ.730852/2562 "2559/1

"  5954272071  นางสาวพิญญชญา13 2.50สุพรรณ ธบ.730853/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280036  นางสาวมินทรลดา14 2.40ศรีเลิศชยักุล ธบ.730854/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954280138  นายพงศสิน15 2.44สงพิริยะกิจ ธบ.730855/2562 "2559/1

"  5954280139  นางสาวปรางรัตน16 2.98ลังการพินธุ ธบ.730856/2562 "2559/1

24/01/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273077  นางสาวชนาภา1 2.99ภูพยอม ธบ.830240/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 มกราคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530050  นายนิรุช1 2.25ทองอุดม ธบ.430130/2562 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

24/01/63


