
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5641060155  นางสาวกิตติมา1 2.33บุญสําเร็จ ธบ.130821/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ค.บ.)
"  5641432017  นางสาววจิิตรา2 2.66วาจาดี ธบ.130822/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210054  นายอิสระ1 2.26อิสระภาพเสรีวงศ ธบ.330301/2561 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261045  นางสาวพรรณราย2 2.54สุวรรณดอน ธบ.330300/2561 "ปกติ2556/1

"  5742261017  นางสาวฐิตนิารถ3 2.38มาอวม ธบ.330302/2561 "2557/1

"  5742261121  นางสาวณฐิตา4 2.89เสนีวงศ ณ อยุธยา ธบ.330303/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430081  นางสาวจุฬาลักษณ1 2.98จงรักกลาง ธบ.230138/2561 "ปกติ2557/1

"  5743430090  นางสาวกุลธิดา2 3.02โพธิ์สุวรรณ ธบ.230139/2561 "2557/1

"  5743430093  นางสาวภาสินี3 2.23เตชะมหพันธ ธบ.230140/2561 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5343470532  นายพลวรุตย4 2.63พรพรอมรุง ธบ.230136/2561 "ปกติ2553/1

"  5743470032  นายนันทวฒัน5 2.66ย้ิมเมือง ธบ.230141/2561 "2557/1

"  5743470109  นางสาวอภิญญา6 2.58นราพล ธบ.230142/2561 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5643480012  นายสุรัตน7 2.34บุญญทลัง ธบ.230137/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5743501006  นางสาวเจนจิรา8 2.62รัตนชวางกูร ธบ.230143/2561 "ปกติ2557/1

"  5743501009  นางสาวชาณภิา9 2.38มีนุชนารถ ธบ.230144/2561 "2557/1

"  5743501024  นางสาวธิวา10 2.14จันทร ธบ.230145/2561 "2557/1

"  5743501028  นางสาวศิริลักษณ11 2.26สงศรี ธบ.230146/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272025  นายกฤษดา1 2.31เเสนประเสริฐ ธบ.730993/2561 "ปกติ2557/1

"  5744272078  นายพันธกานต2 2.71ธนจารุผล ธบ.730994/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277066  นายแบงค3 2.42ดีโนนอด ธบ.730991/2561 "ปกติ2556/1

"  5744277015  นายภทัรพงษ4 2.83กมลภิวงศ ธบ.730995/2561 "2557/1

"  5744277017  นายนรินทร5 2.88ศรีมงคลธร ธบ.730996/2561 "2557/1

"  5744277030  นายสุภกฤษฏ์ิ6 2.96ตนัหลงขจร ธบ.730997/2561 "2557/1

"  5744277034  นายณฐัวฒุิ7 2.88ใจกิจสุวรรณ ธบ.730998/2561 "2557/1

"  5744277043  นายพีระพล8 2.31วไิลเลิศวฒันา ธบ.730999/2561 "2557/1

"  5744277053  นายอภิชัย9 2.62เกิดแกน ธบ.731000/2561 "2557/1

"  5744277057  นายไชยวฒัน10 2.47ชมภูศรี ธบ.731001/2561 "2557/1

"  5744277063  นายฉัตรชัย11 2.79พันธดี ธบ.731002/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5344280536  นางสาวสุกัญญา12 2.12ศรีจันทรสุข ธบ.730953/2561 "ปกติ2553/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273047  นางสาวนิชนันท1 3.75กําลังเดช ธบ.830254/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273016  นางสาวเกษณี1 3.33มีรอด ธบ.830235/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273019  นางสาวเมธินี2 3.34วจิารณ ธบ.830236/2561 "2558/1

"  5845273026  นางสาวพัชรี3 3.44ทองกํ่า ธบ.830241/2561 "2558/1

"  5845273033  นางสาวพรธีรา4 3.58แผนสุวรรณ ธบ.830245/2561 "2558/1

"  5845273034  นางสาวมนฤดี5 3.54เสมศรี ธบ.830246/2561 "2558/1

"  5845273042  นางสาวศิริภสัสร6 3.33สอนสอาด ธบ.830250/2561 "2558/1

"  5845273046  นางสาวสุดารัตน7 3.39ใจหาญ ธบ.830253/2561 "2558/1

"  5845273064  นางสาวจิราภา8 3.59ครองบุญ ธบ.830265/2561 "2558/1

"  5845273113  นางสาวชตุนัินท9 3.56ลิมปาภา ธบ.830270/2561 "2558/1

"  5845273140  นางสาวศิริลักษณ10 3.34มัสแหละ ธบ.830280/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273002  นางสาวนิรัชฌา1 2.98ขันสิงหา ธบ.830229/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273003  นางสาวลลิตา2 2.46บุระสิทธิ์ ธบ.830230/2561 "2558/1

"  5845273006  นางสาวดาริกา3 2.59มหามาตย ธบ.830231/2561 "2558/1

"  5845273010  นายนโม4 2.63จีระนันตสิน ธบ.830232/2561 "2558/1

"  5845273011  นางสาวสุขุมาลย5 3.18ผิวอุน ธบ.830233/2561 "2558/1

"  5845273015  นางสาวสุดารัตน6 3.06สุนศักด์ิสวสัดิ์ ธบ.830234/2561 "2558/1

"  5845273020  นางสาวธีรดา7 3.09รัตนแสง ธบ.830237/2561 "2558/1

"  5845273022  นางสาวปยวรรณ8 2.87หัศไทย ธบ.830238/2561 "2558/1

"  5845273023  นางสาวขนิษฐา9 2.84นาคูณ ธบ.830239/2561 "2558/1

"  5845273025  นางสาวสุนิตา10 2.53ศรียางนอก ธบ.830240/2561 "2558/1

"  5845273029  นางสาวฟฎซูวา11 2.63สาและ ธบ.830242/2561 "2558/1

"  5845273030  นางสาวกนกวรรณ12 2.47มณีอินทร ธบ.830243/2561 "2558/1

"  5845273031  นางสาวกรกนก13 2.20พิมพแดง ธบ.830244/2561 "2558/1

"  5845273036  นายไกรรัฐ14 3.32วภิวฒันวงศกร ธบ.830247/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5845273037  นางสาวจินตนา15 2.47นุเล ธบ.830248/2561 "2558/1

"  5845273040  นางสาวพวงผกา16 2.75ดีย่ิง ธบ.830249/2561 "2558/1

"  5845273044  นางสาวธัญรดา17 2.37ออนดี ธบ.830251/2561 "2558/1

"  5845273045  นางสาวอรทัย18 2.74จงจิตรกลาง ธบ.830252/2561 "2558/1

"  5845273048  นางสาวนันธิฌา19 2.34จันทร ธบ.830255/2561 "2558/1

"  5845273050  นางสาวนุสรา20 2.90มูลสาร ธบ.830256/2561 "2558/1

"  5845273051  นางสาวมลิศรา21 2.62เต็นรัมย ธบ.830257/2561 "2558/1
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- 2 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273052  นางสาวชตุมิา22 3.22อุทา ธบ.830258/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273053  นายธนพล23 2.66ซื่อตรงม่ันคง ธบ.830259/2561 "2558/1

"  5845273054  นางสาวสุนิตา24 2.61องคสอาด ธบ.830260/2561 "2558/1

"  5845273056  นางสาวอารยา25 2.27วเิชยีรตนนท ธบ.830261/2561 "2558/1

"  5845273057  นางสาวศรวณยี26 3.17ฉายานนท ธบ.830262/2561 "2558/1

"  5845273058  นางสาวชลดา27 2.86เจิมถาวร ธบ.830263/2561 "2558/1

"  5845273060  นางสาวสุชญัญะรัตน28 2.68สมบูรณ ธบ.830264/2561 "2558/1

"  5845273093  นายณฐัวฒุิ29 2.43รุงทอง ธบ.830266/2561 "2558/1

"  5845273108  นายมานะ30 2.53มูลมะณี ธบ.830267/2561 "2558/1

"  5845273110  นางสาวรุงคณติย31 3.27เครือแสง ธบ.830268/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5845273111  นางสาวนันทพร32 2.19หลวงอินทร ธบ.830269/2561 "2558/1

"  5845273118  นางสาวธิดารัตน33 2.88บุญอาสา ธบ.830271/2561 "2558/1

"  5845273121  นางสาวชฎาพร34 2.87วคิูณเศษ ธบ.830272/2561 "2558/1

"  5845273122  นางสาวอนุธิดา35 2.93ขุนเดช ธบ.830273/2561 "2558/1

"  5845273124  นางสาวปนิดา36 2.66ดําชู ธบ.830274/2561 "2558/1

"  5845273131  นางสาวสุณรีัตน37 2.75เจริญวงษ ธบ.830275/2561 "2558/1

"  5845273135  นางสาวรุงอรุณ38 3.08กะทิศาสตร ธบ.830276/2561 "2558/1

"  5845273136  นางสาวสิริอาภรณ39 3.21จันทราศรี ธบ.830277/2561 "2558/1

"  5845273138  นางสาวเสาวลักษณ40 2.51วนัวอน ธบ.830278/2561 "2558/1

"  5845273139  นางสาวสุภาพร41 3.18ขําวจิิตร ธบ.830279/2561 "2558/1

"  5845273141  นางสาววศินี42 2.86พันธุขุนแกว ธบ.830281/2561 "2558/1
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- 3 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273143  นายชวกร43 2.74หาวริิยะ ธบ.830282/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273147  นางสาวณฐัมน44 3.02ทวโีชติ ธบ.830283/2561 "2558/1

"  5845273148  นางสาวพัชราภรณ45 2.89ทิพจันทร ธบ.830284/2561 "2558/1

"  5845273149  นายชยัชนะ46 2.86แซจัง ธบ.830285/2561 "2558/1

"  5965273002  นางสาวเวธกา47 3.12หุนเกา ธบ.830286/2561 "2559/1

"  5965273003  นางสาวปุญญาพัฒน48 3.42บุญเข็ม ธบ.830287/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5965273006  นายกอบเกียรติ49 3.39รัตนสมัครการ ธบ.830288/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5965273007  นายกิตตภิมูิ50 3.39อิ่มบุญ ธบ.830289/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5965273008  นางสาวจิราพร51 2.61แสงหลา ธบ.830290/2561 "2559/1

"  5965273010  นางสาวภาวณิี52 2.91จําปาดะ ธบ.830291/2561 "2559/1

"  5965273013  นางสาวฐตพิร53 2.38คําโส ธบ.830292/2561 "2559/1

"  5965273014  นางสาววรรณวสิา54 2.29ทรงบรรพต ธบ.830293/2561 "2559/1

"  5965273015  นางสาวนิภาภรณ55 2.91กระจางกุล ธบ.830294/2561 "2559/1

"  5965273017  นางสาวสุภาวดี56 2.34มาเปล่ียน ธบ.830295/2561 "2559/1

"  5965273019  นางสาวอรทัย57 2.85เอมออน ธบ.830296/2561 "2559/1

"  5965273021  นางสาวพนิดา58 2.65มณีอินทร ธบ.830297/2561 "2559/1

"  5965273022  นางสาวอนุสรา59 3.05เหลาทรัพย ธบ.830298/2561 "2559/1

"  5965273024  นางสาวชลธิชา60 3.13อ่ําอ่ิม ธบ.830299/2561 "2559/1

"  5965273025  นางสาวปรีชาภรณ61 2.03ตะพันธ ธบ.830300/2561 "2559/1

"  5965273026  นางสาวจีรวรรณ62 3.15นามคาน ธบ.830301/2561 "2559/1

"  5965273027  นางสาวกัญญวรรณ63 2.18นรภัทร ธบ.830302/2561 "2559/1
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- 4 -

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5965273028  นางสาวกาญจนา64 2.91ปุยะติ ธบ.830303/2561 "ปกติ2559/1

"  5965273029  นางสาวอรวรา65 2.42คําเนาวรัตน ธบ.830304/2561 "2559/1

"  5965273031  นางสาวสุนิสา66 2.61ไชยะ ธบ.830305/2561 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600022  นายมานพ1 2.56แสงวนั ธบ.1030013/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271026  นางสาวปภัสสร1 3.64ศรีสมโภค ธบ.730969/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271032  นางสาวณพภัทร1 3.35เธียรวภิาสวงศ ธบ.730973/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271001  นางสาวกันทิมา1 2.65อินปา ธบ.730954/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634271004  นางสาวเพ็ญนภา2 3.23จินดากลาง ธบ.730955/2561 "2556/1

"  5634271006  นางสาวณธิดา3 2.61คูณภักดี ธบ.730956/2561 "2556/1

"  5634271007  นางสาวสายใจ4 3.20ศรีจันทร ธบ.730957/2561 "2556/1

"  5634271009  นางสาวสุวรีย5 3.01ธนไวทยโกเศส ธบ.730958/2561 "2556/1

"  5634271010  นางสาวรุงวรุณ6 2.56เพชรวราภกัดี ธบ.730959/2561 "2556/1

"  5634271011  นางสาวชวนัรัตน7 3.07จันทกล ธบ.730960/2561 "2556/1

"  5634271013  นางสาวภารินันทชยา8 2.72รูปแกะ ธบ.730961/2561 "2556/1

"  5634271014  นางสาวภทัรพัชชา9 2.56ผาสุข ธบ.730962/2561 "2556/1

"  5634271017  นางสาวทัศนีย10 2.72ลอมวงษ ธบ.730963/2561 "2556/1

"  5634271018  นางสาวศศิธร11 2.75เพชรรัตน ธบ.730964/2561 "2556/1

"  5634271019  นางสาวพชรพร12 3.03ทิลาว ธบ.730965/2561 "2556/1

"  5634271022  นางสาวสุพิชา13 3.01ศรีสวาง ธบ.730966/2561 "2556/1

"  5634271023  นางสาวนฤมล14 2.80ทองดี ธบ.730967/2561 "2556/1

"  5634271025  นางสาวศิริพร15 3.01ดงยะโสภา ธบ.730968/2561 "2556/1

"  5634271027  นางสาววลิาสินี16 2.88พลแสน ธบ.730970/2561 "2556/1

"  5634271028  นางสาวศุภวรรณ17 3.19เจียมสกุล ธบ.730971/2561 "2556/1

"  5634271029  นายยุทธนา18 2.25หารรักษา ธบ.730972/2561 "2556/1

"  5634271033  นางสาวชญาภา19 2.73สุลินทาบูรณ ธบ.730974/2561 "2556/1

"  5634271034  นางสาวสุนารี20 2.69โสพิษ ธบ.730975/2561 "2556/1

"  5634271036  นางสาวภสัสรา21 2.64รักไทย ธบ.730976/2561 "2556/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271039  นายวสันต22 2.96เดชมาว ธบ.730977/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634271040  นางสาวสายนํ้าผ้ึง23 3.36เหมือนเพชร ธบ.730978/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5634271043  นางสาวนันทา24 3.00เฉลียวการ ธบ.730979/2561 "2556/1

"  5634271044  นางสาวจริยาภรณ25 2.65ประหา ธบ.730980/2561 "2556/1

"  5634271050  นายกฤษณะลักษณ26 2.97ไชยกิตติดํ์ารงกุล ธบ.730981/2561 "2556/1

"  5634271051  นายย่ิงยง27 2.64นันไชยวงค ธบ.730982/2561 "2556/1

"  5634271052  นางสาวแวว28 3.15ขัตยิะวงค ธบ.730983/2561 "2556/1

"  5634271054  นางสาวจันทรา29 2.54ทองลึม ธบ.730984/2561 "2556/1

"  5634271055  นายอัฉรา30 2.96จงสมัคร ธบ.730985/2561 "2556/1

"  5634271056  นางสาวประภา31 3.07สุขประวตัิ ธบ.730986/2561 "2556/1

"  5634271059  นางสาวปณิตา32 2.86สีบุตตะ ธบ.730987/2561 "2556/1

"  5634271060  นางชตุมิา33 2.37สกุลพงษ ธบ.730988/2561 "2556/1

"  5634271061  นางสาวพรพรรณ34 2.44อิ่มวทิยา ธบ.730989/2561 "2556/1

"  5634271070  นางสาวพริษฐชา35 2.89ธูสรานนท ธบ.730990/2561 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272043  นายสมศักดิ์36 3.24แสงสุข ธบ.731009/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854272044  นางสาวมธุรส37 3.46โพธิสิทธิ์ ธบ.731010/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272045  นางสาวหน่ึงฤทัย38 2.80พันฤทธิ์ ธบ.731011/2561 "2558/1

"  5854272047  นายทีปชลิต39 3.22อุสมาน ธบ.731012/2561 "2558/1

"  5854272048  นายภาดา40 2.92สงวนพันธ ธบ.731013/2561 "2558/1

"  5854272051  นายวรียุทธ41 3.68ชยัเสริม ธบ.731014/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1
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- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272057  นายทศพล42 2.82กลอมทองสุข ธบ.731015/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854272058  นางสาววรรณา43 2.86คงสุวรรณ ธบ.731016/2561 "2558/1

"  5854272059  นางสาวปาลิดา44 3.46คงศิริ ธบ.731017/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272061  นายเฉลิมวฒุิ45 2.84บัวหอม ธบ.731018/2561 "2558/1

"  5854272063  นางสาวสุชาดา46 3.54ปานดํา ธบ.731019/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272065  นางสาวกันฑินันท47 2.80แตมครู ธบ.731020/2561 "2558/1

"  5854272067  นางมัทธนา48 2.96อัมระนันท ธบ.731021/2561 "2558/1

"  5854272068  นางสาวจิราพร49 3.48พอคาชาง ธบ.731022/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272069  นางสุชาตา50 2.57ทองศิริ ธบ.731023/2561 "2558/1

"  5854272070  นางสาวจุฑาทิพย51 3.48ทองแฉง ธบ.731024/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272072  นายแซม52 3.04ขําดํา ธบ.731025/2561 "2558/1

"  5854272073  นายจิตชนม53 2.56กุรุพิลว ธบ.731026/2561 "2558/1

"  5854272074  นายกิตตชิัย54 2.26สภาพแสง ธบ.731027/2561 "2558/1

"  5854272075  นางสาวสายฝน55 2.52บุญเกา ธบ.731028/2561 "2558/1

"  5854272076  นางสาวจริยา56 3.00หนุนนาค ธบ.731029/2561 "2558/1

"  5854272077  นางสาวรุริยา57 3.20กาชยั ธบ.731030/2561 "2558/1

"  5854272080  นางสาววรวรรณ58 2.92ฉายแสง ธบ.731031/2561 "2558/1

"  5854272081  นางสาวณฐัธิดา59 2.96สาธุการ ธบ.731032/2561 "2558/1

"  5854272083  นางสาวเกษร60 3.66สิทธิมณี ธบ.731033/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272086  นางสาวฉันทนา61 3.40อยูสุภาพ ธบ.731034/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272087  นายวโิรจน62 3.32สรรคคุณธรรม ธบ.731035/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1
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- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272088  นางสาวปาริชาติ63 2.78คูวริัตน ธบ.731036/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854272090  นางสาวนิตยา64 2.34ดาวสุข ธบ.731037/2561 "2558/1

"  5854272091  นางสาวรัชชาภรณ65 2.86ชยัรัตน ธบ.731038/2561 "2558/1

"  5854272092  นายไกรนภา66 2.38แสงประกาย ธบ.731039/2561 "2558/1

"  5854272094  นายอนวชั67 2.42วงศเสงีย่ม ธบ.731040/2561 "2558/1

"  5854272096  นางสาวกาญจนา68 2.55คําชมภู ธบ.731041/2561 "2558/1

"  5854272098  นางสาวอารยา69 2.80จันทรวนั ธบ.731042/2561 "2558/1

"  5854272131  นางสาวบังอร70 2.80สุขแกว ธบ.731043/2561 "2558/1

"  5854272166  นายวชิยั71 2.76กุสุมาลยสกุล ธบ.731044/2561 "2558/1

"  5854272167  นายปุญญาคม72 2.98ยุกตานนท ธบ.731045/2561 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277091  นางสาวอรอุมา73 2.71ไชยพิมพ ธบ.731003/2561 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5654280013  นางสาวจําป74 2.22ผลถวลิ ธบ.730992/2561 "พิเศษ2556/1

"  5754280185  นางสาวพัชราพรรณ75 2.56โลหะนี ธบ.731004/2561 "2557/1

"  5754280206  นายสุชนิ76 3.14วจิิตรศักด์ิ ธบ.731005/2561 "2557/1

"  5754280243  นางสาวลิศรา77 2.73ศรีเจิดจา ธบ.731006/2561 "2557/1

"  5754280261  นางอิสรีย78 2.85รักนาม ธบ.731007/2561 "2557/1

"  5754280263  นางสาวอรวรรณ79 2.45อินทรมะโรง ธบ.731008/2561 "2557/1

08/02/62



- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5535273013  นางสาวมัทนา1 2.09จําลอง ธบ.830227/2561 "พิเศษ2555/1

"  5755273084  นางสาวศิริพร2 2.58จงโวหาร ธบ.830228/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480015  นายปญญา1 3.48ปลัดบาง ธบ.1230171/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853480016  นายประจิตต2 3.58อินทรพิมพ ธบ.1230172/2561 "2558/1

"  5853480024  นางสาวศิริษา3 3.34จินาเกตุ ธบ.1230178/2561 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482023  นายเจษฎา4 3.58เข็มทอง ธบ.1230233/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482055  นายนเรนทรฤทธิ์5 3.32ลือตาล ธบ.1230254/2561 "2558/1

"  5853482065  นายพิษณุ6 3.28เมืองจินดา ธบ.1230260/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 กันยายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 ตลุาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480002  นายศรายุทธ1 3.28ปานะโปย ธบ.1230159/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 

ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.40"พิเศษ2558/1

"  5853480003  นายปริญญา2 3.12บุญเกล้ียง ธบ.1230160/2561 "2558/1

"  5853480004  นายพุฒพิงศ3 3.26ตระกูลศรี ธบ.1230161/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853480005  สิบเอกเพชรพิสิฐ4 2.85เนตรสงา ธบ.1230162/2561 "2558/1

"  5853480007  นายสมคิด5 2.79คําทอง ธบ.1230163/2561 "2558/1

"  5853480008  นายปยะพงษ6 3.03บุตรี ธบ.1230164/2561 "2558/1

"  5853480009  นายกิตศัิกด์ิ7 2.93เครือมาก ธบ.1230165/2561 "2558/1

"  5853480010  นายมานพ8 3.44ซื่อสัตย ธบ.1230166/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.61"2558/1

"  5853480011  นายนพพล9 3.42บัวจันทร ธบ.1230167/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.89"2558/1

"  5853480012  นายณรงค10 2.71เลิกสันเทียะ ธบ.1230168/2561 "2558/1

"  5853480013  นายสมชยั11 2.63เลิกสันเทียะ ธบ.1230169/2561 "2558/1

"  5853480014  นายวศิน12 2.97วฒันคณติ ธบ.1230170/2561 "2558/1

"  5853480017  นายภเูดชา13 3.34แสนพินิจ ธบ.1230173/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.58"2558/1

"  5853480019  นายอนุชติ14 3.23พิมมะทา ธบ.1230174/2561 "2558/1

"  5853480020  นายเจษฎา15 3.02มูลขุนทด ธบ.1230175/2561 "2558/1

"  5853480022  นายนาคิน16 2.37พรมมา ธบ.1230176/2561 "2558/1

"  5853480023  นายอําพล17 3.13แสงโพธ์ิดา ธบ.1230177/2561 "2558/1

"  5853480026  นายประพันธ18 2.78แสวงผล ธบ.1230179/2561 "2558/1

"  5853480029  นายประสิทธิ์19 3.30เสียงแจมใส ธบ.1230180/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853480030  นายประมุข20 2.86สุกระวนั ธบ.1230181/2561 "2558/1

"  5853480031  นายอภิชาติ21 3.24หรายขุนทด ธบ.1230182/2561 "2558/1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480032  นายนคินทร22 2.51ศรีรักษา ธบ.1230183/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853480033  นายนพดล23 3.44เจริญราง ธบ.1230184/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853480034  นายณฐัสันต24 3.05โชติประพัฒน ธบ.1230185/2561 "2558/1

"  5853480035  นายอธิวฒัน25 2.65หอมทรัพย ธบ.1230186/2561 "2558/1

"  5853480037  นายวระเดช26 2.99ประจวบสุข ธบ.1230187/2561 "2558/1

"  5853480038  นายกิตตพิัฒน27 2.78พูลอนันต ธบ.1230188/2561 "2558/1

"  5853480040  นายณฐัพล28 2.87มูลแกว ธบ.1230189/2561 "2558/1

"  5853480041  นายชยัสิทธิ์29 3.01ทองพราว ธบ.1230190/2561 "2558/1

"  5853480043  นายวรพล30 3.61ยินดีเทศ ธบ.1230191/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.76"2558/1

"  5853480044  นายกิตตพิงษ31 2.63บัวชมุ ธบ.1230192/2561 "2558/1

"  5853480049  นายมงคล32 3.03เทียนย้ิม ธบ.1230193/2561 "2558/1

"  5853480050  นายณรงคชยั33 2.84คําตลบ ธบ.1230194/2561 "2558/1

"  5853480051  นายธรรมนูญ34 2.51คานบัวลม ธบ.1230195/2561 "2558/1

"  5853480052  นายพิชติ35 3.54สานเครือ ธบ.1230196/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853480053  นายดํารงค36 2.90วนัมาน ธบ.1230197/2561 "2558/1

"  5853480054  นายชาตรี37 3.46ตองดี ธบ.1230198/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853480055  นายเกียรตยิศ38 3.40สาริบุตร ธบ.1230199/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.48"2558/1

"  5853480056  นายราเชนท39 2.80พรมตา ธบ.1230200/2561 "2558/1

"  5853480057  นายสุวฒัน40 2.57ขาวปล้ืม ธบ.1230201/2561 "2558/1

"  5853480058  นายสาโรจน41 3.15มิจาด ธบ.1230202/2561 "2558/1

"  5853480059  นายเรวตั42 3.38อินทคิรี ธบ.1230203/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.42"2558/1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480060  นายนพดล43 2.83อูเงนิ ธบ.1230204/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853480061  นายเจนณรงค44 2.80เชยสุวรรณ ธบ.1230205/2561 "2558/1

"  5853480063  นายอนิรุต45 2.55แอนดะริส ธบ.1230206/2561 "2558/1

"  5853480064  นายเอนก46 3.09สุดสงวน ธบ.1230207/2561 "2558/1

"  5853480065  นายเดชา47 3.19พวงสุข ธบ.1230208/2561 "2558/1

"  5853480066  นายสมยศ48 2.85เต็งผักแวน ธบ.1230209/2561 "2558/1

"  5853480068  นายกิตตศัิกด์ิ49 3.15เนตรทองคํา ธบ.1230210/2561 "2558/1

"  5853480069  นายวนัชาติ50 2.91พิมดี ธบ.1230211/2561 "2558/1

"  5853480070  นายวนัเฉลิม51 2.89พิมดี ธบ.1230212/2561 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482001  นายธีรเศรษฐ52 3.05จันทรวนัินทน ธบ.1230213/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482002  นางสาวนาตยา53 2.65เลิศไธสง ธบ.1230214/2561 "2558/1

"  5853482004  นายสมบูรณ54 3.26พิมพดี ธบ.1230215/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.86"2558/1

"  5853482005  นายกฤษดา55 2.73สังหม่ืนเมา ธบ.1230216/2561 "2558/1

"  5853482006  นายชนะชล56 3.13มูฮมัหมัดรอโซล ธบ.1230217/2561 "2558/1

"  5853482007  นายกัมปนาท57 2.71จันทรโคตร ธบ.1230218/2561 "2558/1

"  5853482008  นายธวชัชยั58 3.11รวงผ้ึง ธบ.1230219/2561 "2558/1

"  5853482010  นายวทิยา59 2.85วเิทศ ธบ.1230220/2561 "2558/1

"  5853482011  นายวชิติ60 3.17นามโยธา ธบ.1230221/2561 "2558/1

"  5853482012  นายพรเทพ61 3.01ลําใย ธบ.1230222/2561 "2558/1

"  5853482013  นายสุทธิพงษ62 3.23เครือวลัย ธบ.1230223/2561 "2558/1
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
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หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482014  นายสหพัฒน63 2.67ชยัวฒันธนโชติ ธบ.1230224/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482015  นายพัฒนา64 2.67ถ่ินมะนาว ธบ.1230225/2561 "2558/1

"  5853482016  นายพุฒพิงค65 3.40วงศเพชรชยั ธบ.1230226/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.93"2558/1

"  5853482017  นางสาวจิรนันท66 2.59ลายลักษณ ธบ.1230227/2561 "2558/1

"  5853482018  นายสิทธิศักด์ิ67 3.21แสงฉาย ธบ.1230228/2561 "2558/1

"  5853482019  นายวลัลภ68 2.71อยูดี ธบ.1230229/2561 "2558/1

"  5853482020  นายสรายุทธ69 3.17ตอเชือ้ ธบ.1230230/2561 "2558/1

"  5853482021  นายอนุชา70 2.91อังศุเศรษฐ ธบ.1230231/2561 "2558/1

"  5853482022  นางสาวจันทรจิรา71 3.32เจียรสุวรรณ ธบ.1230232/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.08"2558/1

"  5853482025  นายอัษฎายุธ72 3.68ประชุมพล ธบ.1230234/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 3.12"2558/1

"  5853482026  นายพุทธชยั73 3.40แซล้ี ธบ.1230235/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.47"2558/1

"  5853482027  นายจเร74 3.15แสนเขียว ธบ.1230236/2561 "2558/1

"  5853482028  นายวนัิย75 3.01ทิวาพัฒน ธบ.1230237/2561 "2558/1

"  5853482029  นายสุริยา76 2.85สุมมาตย ธบ.1230238/2561 "2558/1

"  5853482030  นายเสรี77 3.23ศรีแกว ธบ.1230239/2561 "2558/1

"  5853482034  นายปุริม78 2.73ชาวสวนแตง ธบ.1230240/2561 "2558/1

"  5853482035  นายเอกภพ79 3.30เบ้ียไธสง ธบ.1230241/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853482036  นายปยะพงษ80 2.73บุญจิต ธบ.1230242/2561 "2558/1

"  5853482037  นายฉัตรชัย81 2.57พุกสุข ธบ.1230243/2561 "2558/1

"  5853482039  นายศราวธุ82 3.09หรายขุนทด ธบ.1230244/2561 "2558/1

"  5853482040  นายกิตตธิัช83 2.79สมชยั ธบ.1230245/2561 "2558/1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482042  นายวษิณุ84 2.83ลาสุด ธบ.1230246/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482044  นายอํานาจ85 3.01เอกตาแสง ธบ.1230247/2561 "2558/1

"  5853482046  นายสนธยา86 3.11ทัพวฒัน ธบ.1230248/2561 "2558/1

"  5853482047  นายธนากร87 3.15ทานทอด ธบ.1230249/2561 "2558/1

"  5853482049  นายโอภาส88 3.15จําปาพันธ ธบ.1230250/2561 "2558/1

"  5853482050  นายชาญณรงค89 2.85รัตนภมิูสิทธิ์ ธบ.1230251/2561 "2558/1

"  5853482052  นายไพฑูรย90 2.59ชืน่พลี ธบ.1230252/2561 "2558/1

"  5853482053  นายชยัณรงค91 2.53พิมพจุฬา ธบ.1230253/2561 "2558/1

"  5853482056  นายธีรพงษ92 2.90ชรุีกรณ ธบ.1230255/2561 "2558/1

"  5853482057  นายนพดล93 3.04กางทอง ธบ.1230256/2561 "2558/1

"  5853482061  นายรักเกียรติ94 2.44ไกรสินธุ ธบ.1230257/2561 "2558/1

"  5853482062  นายสุรศักด์ิ95 2.79โมทินา ธบ.1230258/2561 "2558/1

"  5853482064  นายสุวชิ96 2.59นอยอามาตย ธบ.1230259/2561 "2558/1

"  5853482066  นายไวยวฒุิ97 2.59เกิดสุภาพ ธบ.1230261/2561 "2558/1

"  5853482067  นายจักรพงศ98 2.93จันทโชติ ธบ.1230262/2561 "2558/1

"  5853482068  นายจักรกฤษณ99 2.61จิตรระเบียบ ธบ.1230263/2561 "2558/1

"  5853482070  นายวชัระ100 2.98อินทะจันทร ธบ.1230264/2561 "2558/1

"  5853482072  นายอาจณรงค101 2.69อานามนารถ ธบ.1230265/2561 "2558/1

"  5853482073  นายสุริยา102 3.25หันซาย ธบ.1230266/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853482074  นายฉัตรชัย103 2.31นาคมอญ ธบ.1230267/2561 "2558/1

"  5853482075  นายปรีชา104 2.49เจาะตรง ธบ.1230268/2561 "2558/1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482076  นายสามารถ105 2.84วนัมาน ธบ.1230269/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482078  นายนพรัตน106 2.71เกิดเทศ ธบ.1230270/2561 "2558/1

"  5853482079  นายปญญา107 3.20สีออน ธบ.1230271/2561 "2558/1

"  5853482080  นายสนิท108 3.37ศรีมันตะ ธบ.1230272/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.72"2558/1

"  5853482081  นางสาวตะวนั109 3.34ดวงสุพรรณ ธบ.1230273/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853482082  วาท่ีรอยตรีสยมภู110 2.49กลวยเนียม ธบ.1230274/2561 "2558/1

"  5853482086  นายภาธร111 2.55แซกวานิช ธบ.1230275/2561 "2558/1

"  5853482087  นายกาหลง112 2.92วริัชลาภ ธบ.1230276/2561 "2558/1

"  5853482088  นายเจตริน113 2.82จุลหอม ธบ.1230277/2561 "2558/1

"  5853482089  นายทรงชยั114 2.65ตุนฝน ธบ.1230278/2561 "2558/1

"  5853482090  นายวรวิทย115 2.71มีมูล ธบ.1230279/2561 "2558/1

"  5853482091  นายอภิสิทธิ์116 2.18เกตวุงัแดง ธบ.1230280/2561 "2558/1

"  5853482092  นายวรเชษฐ117 2.39วงศเพ็ญ ธบ.1230281/2561 "2558/1

"  5853482094  นายจะเด็ด118 2.75เปลงสงวน ธบ.1230282/2561 "2558/1

"  5853482095  นายไพศาล119 2.75สงาวงษ ธบ.1230283/2561 "2558/1

"  5853482096  นายคณาวฒุิ120 3.50การิปลูก ธบ.1230284/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.80"2558/1

"  5853482097  นางสาวนุตประวณี121 3.15สายมงคล ธบ.1230285/2561 "2558/1

"  5853482100  นายดนัย122 2.61แหวนเงิน ธบ.1230286/2561 "2558/1

"  5853482101  นายอโนชา123 2.86กล่ินนอย ธบ.1230287/2561 "2558/1

"  5853482102  นายผดุงวทิย124 2.48โพธิ์จิต ธบ.1230288/2561 "2558/1

"  5853482103  นายวชัรินทร125 3.17กาญบุตร ธบ.1230289/2561 "2558/1

08/02/62



- 7 -

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482106  นายทนงศักด์ิ126 3.49ศรีถัน ธบ.1230290/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2558/1

"  5853482110  นายรุงตะวนั127 3.06อุปสุ ธบ.1230291/2561 "2558/1

"  5853482111  นายบุญเกิด128 3.21แสงศิริ ธบ.1230292/2561 "2558/1

"  5853482112  นางสาวญาณศิา129 2.55ชาตนิาค ธบ.1230293/2561 "2558/1

"  5853482113  นายนิธิโรจน130 2.72ศรีภทัสัมฤทธิ์ ธบ.1230294/2561 "2558/1

"  5853482114  นายศุภชยั131 3.63เทียนภาสกร ธบ.1230295/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.00"2558/1

"  5853482115  นายทนงศักด์ิ132 3.27แซเจา ธบ.1230296/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853482117  นายกอปรวฒุิ133 2.62ลือกายา ธบ.1230297/2561 "2558/1

"  5853482118  นายยุทธพงษ134 2.86นาคบังเกิด ธบ.1230298/2561 "2558/1

"  5853482120  นายพันเลิศ135 3.11สิงหพัฒนธาดา ธบ.1230299/2561 "2558/1

"  5853482121  นายภญิโย136 3.52บุญยืด ธบ.1230300/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ 
ปวส.ไดเกรดเฉลี่ย 2.76"2558/1

"  5853482125  นายธานินท137 2.99เอี่ยมสะอาด ธบ.1230301/2561 "2558/1

"  5853482126  นายธวชัชยั138 3.30วงศเมือง ธบ.1230302/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5853482129  นายอรรถพล139 2.88กําทอง ธบ.1230303/2561 "2558/1

"  5853482132  นายสุชาติ140 3.09จันแตง ธบ.1230304/2561 "2558/1

"  5853482133  นายวฒิุพงษ141 2.50ปานเพชร ธบ.1230305/2561 "2558/1

"  5853482134  นายชาคริต142 3.03จันแตง ธบ.1230306/2561 "2558/1

"  5853482135  นายนนทนันท143 2.34ลัทธิ ธบ.1230307/2561 "2558/1

"  5853482139  นายวชัระ144 2.86กลอมอินทร ธบ.1230308/2561 "2558/1

08/02/62



- 8 -

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5641070080  นายคิม1 2.84ชลิตาวรุณ ธบ.130823/2561 "ปกติ2556/1

"  5641070165  นายอรรถภรณ2 2.21แกวเล็ก ธบ.130824/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261035  นางสาวธาราทิพย1 2.27แตมแชม ธบ.330304/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320006  นางสาวสุพัตรา2 2.99แมกพิมาย ธบ.330305/2561 "ปกติ2558/1

"  5842320016  นางสาวณฐัริกา3 2.81สระแกว ธบ.330306/2561 "2558/1

"  5842320017  นางสาวเรืองลักษมี4 2.80อาสาวเิศษ ธบ.330307/2561 "2558/1

"  5842320040  นางสาววมิลณฐั5 2.83ดํามา ธบ.330308/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5443430024  นางสาวขวญัเรือน1 2.58หมวกนาค ธบ.230147/2561 "ปกติ2554/1

"  5743430010  นางสาวนรัญญา2 2.68ไวยศิลป ธบ.230152/2561 "2557/1

"  5743430013  นางสาวสุภาพร3 2.56ตาทอง ธบ.230153/2561 "2557/1

"  5743430055  นางสาวสิรีธร4 2.46พิมจอย ธบ.230154/2561 "2557/1

"  5743430068  นายลาภศิ5 2.46อาภาประวิตร ธบ.230155/2561 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) (วท.บ.)
"  5443480007  นายสุริโย6 2.09ศรีผิวจันทร ธบ.230148/2561 "ปกติ2554/1

"  5643480024  นายธีระศักด์ิ7 2.33กุลีนอย ธบ.230150/2561 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5643501022  นางสาวหน่ึงฤทัย8 3.21ยาสุกแสง ธบ.230151/2561 "ปกติ2556/1

"  5743501023  นายอรรถพล9 2.04เปรมชเูกียรติ ธบ.230156/2561 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5743710003  นางสาวรัตตชา10 3.08ศรีปราสาท ธบ.230157/2561 "ปกติ2557/1

"  5743710008  นางสาวสรัญญา11 2.79ชยัแสง ธบ.230158/2561 "2557/1

"  5743710012  นางสาวมินตรา12 2.51ไตรรัตนกุล ธบ.230159/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5744276006  นางสาววไิลวรรณ1 2.22บัวสุวรรณ ธบ.731109/2561 "ปกติ2557/1

"  5744276011  นางสาวอริศรา2 2.04แสงศิริ ธบ.731110/2561 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277019  นายณฐัพงศ3 2.29ปานสมุทร ธบ.731111/2561 "ปกติ2557/1

"  5744277026  นายวชิยั4 2.75แซจาว ธบ.731112/2561 "2557/1

"  5744277039  นางสาวจันทกานต5 2.85ราบอาสา ธบ.731113/2561 "2557/1

"  5744277040  นายอตเิทพ6 2.18พานะสิทธิ์ ธบ.731114/2561 "2557/1

"  5744277054  นายกฤตพัฒน7 2.40เพ็ชรสุทธิ์ ธบ.731115/2561 "2557/1

"  5744277058  นายอภิชาติ8 2.48อ่ําสําอางค ธบ.731116/2561 "2557/1

"  5744277067  นางสาวแสงเทียน9 2.37แกวโกย ธบ.731117/2561 "2557/1

"  5744277070  นายภาคยภมิู10 2.41จัตตพัุนธ ธบ.731118/2561 "2557/1

"  5744277087  นางสาววรรัตน11 2.48พราหมณกระโทก ธบ.731119/2561 "2557/1

"  5744277092  นายพูลทรัพย12 2.68หอมหวาน ธบ.731120/2561 "2557/1

"  5744277095  นายทรงชยั13 2.61เชือ้เมืองพาน ธบ.731121/2561 "2557/1

"  5744277097  นางสาวชดิาพรรณ14 3.11เจริญผล ธบ.731122/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280025  นางสาวอรฑิชา15 2.54เถ่ือนพิทักษ ธบ.731105/2561 "ปกติ2556/1

"  5644280052  นายณฐัพงษ16 2.51ภญิโญ ธบ.731106/2561 "2556/1

"  5744280100  นางสาวรุงทอง17 2.14วงคจันทร ธบ.731123/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5744283007  นายกฤษดา18 2.37กระแสโสม ธบ.731124/2561 "ปกติ2557/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530061  นางสาวศิริรัตน 1 2.27บุดดีสุข ธบ.430185/2561 "ปกติ2557/1

"  5746530133  นายศรศักดิ์2 3.10อยูแขก ธบ.430186/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301027  นายนพดล1 2.58หนูเล็ก ธบ.930031/2561 "ปกติ2555/1

"  5548301037  นายชยุตม2 2.24สมนันท ธบ.930032/2561 "2555/1

"  5748301049  นายอนุวตัร3 2.59ออนธนู ธบ.930034/2561 "2557/1

"  5748301075  นางสาวพิมมรกต4 2.38แวงชัยภูมิ ธบ.930035/2561 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป (ศป.บ.)
"  5548302020  นายณธรรศ5 2.39บูรณะคุปต ธบ.930033/2561 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304007  นายวทิวสั6 2.76แสวงหาทรัพย ธบ.930036/2561 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291019  นายนวพล1 2.09สมสนิท ธบ.1130175/2561 "ปกติ2556/1

"  5742291153  นายสมประสงค2 2.74แกวสมบูรณ ธบ.1130176/2561 "2557/1

"  5742291193  นายอภิชาติ3 2.34แจมใจ ธบ.1130177/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5533470004  นายณฐัวฒัน1 3.04ผิวคราม ธบ.230149/2561 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280240  นางนันทวนั1 3.61ตะถาวร ธบ.731084/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280241  นางลําดวน2 3.65สุขแสง ธบ.731085/2561 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283002  นางสาวณฐัรดา3 3.79ธีรกันตกุล ธบ.731092/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280135  นางสุชาดา1 3.53ตยิะสันต ธบ.731063/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280148  นางสาวกนกวรรณ2 3.32เสนนวม ธบ.731068/2561 "2556/1

"  5634280153  นายนพรัตน3 3.27อินทรเอ่ียม ธบ.731071/2561 "2556/1

"  5634280159  นายประสิทธิ์4 3.30สําราญวงษ ธบ.731076/2561 "2556/1

"  5634280178  นางสาวจรรยารักษ5 3.45มาพงษ ธบ.731082/2561 "2556/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283006  นายพงศภรณ6 3.43คําเลิศ ธบ.731093/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634283013  นางสาววนัณี7 3.36พุมประเสริฐ ธบ.731095/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5534271040  นายประดิษฐ1 2.23ขวญัเปย ธบ.731046/2561 "พิเศษ2555/1

"  5634271008  พระพงษพัฒน2 2.17ไตรตยิานนท ธบ.731047/2561 "2556/1

"  5634271024  นางสาววรรณวษิา3 2.23พลอยออง ธบ.731048/2561 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272007  นางสาวณชัชา4 2.70เรียมแสน ธบ.731049/2561 "พิเศษ2556/1

"  5854272028  นายสันติ5 2.05วงษเกษม ธบ.731142/2561 "2558/1

"  5854272054  นางสาวภณัฑิลา6 2.71ทองไวเครื่อง ธบ.731143/2561 "2558/1

"  5854272064  นางสาวรมเกศ7 2.65แกวมณี ธบ.731144/2561 "2558/1

"  5854272079  นางสาวพรนภา8 2.59แผวสวาง ธบ.731145/2561 "2558/1

"  5854272095  นายบราซิล9 2.15คําเถาว ธบ.731146/2561 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277128  นายพีชญา10 2.41อยูคง ธบ.731107/2561 "พิเศษ2556/1

"  5654277255  นายสุวทิย11 2.84เกษสลวย ธบ.731108/2561 "2556/1

"  5754277144  นายจักก้ี12 2.19ลี ธบ.731125/2561 "2557/1

"  5754277145  นายชยัรัตน13 2.60ปรีชาโชติ ธบ.731126/2561 "2557/1

"  5754277196  นายตรีปพัฒน14 2.88ทวกิีจอมรภทัร ธบ.731127/2561 "2557/1

"  5754277225  นางสาวเสาวลักษณ15 2.82ไหลอุดมพิทักษ ธบ.731128/2561 "2557/1

"  5754277261  นางสาวทัศนีย16 2.81นาอุดม ธบ.731129/2561 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280004  นางสาววไิล17 2.85แซแต ธบ.731050/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280009  นายวรีะพงษ18 2.96แสนตลาด ธบ.731051/2561 "2556/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280038  นางสาวพรเฉลิม19 2.50กองเพ็ชร ธบ.731052/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280039  นางสาวเสาวรส20 2.37ศรีพิมาย ธบ.731053/2561 "2556/1

"  5634280051  นายอาทิตย21 2.53ศรีบรรจง ธบ.731054/2561 "2556/1

"  5634280090  นางสาวอังคณา22 3.05ครองสี ธบ.731055/2561 "2556/1

"  5634280093  นางสาวสุกัญญา23 2.67สวางสุข ธบ.731056/2561 "2556/1

"  5634280094  นางสาววสิุทธิดา24 2.98สิงหเหิน ธบ.731057/2561 "2556/1

"  5634280098  นายภาคภมิู25 3.00ครุฑสา ธบ.731058/2561 "2556/1

"  5634280102  นางสาวเพชรปวณี26 3.06คําแหง ธบ.731059/2561 "2556/1

"  5634280110  นางสาวธิตมิา27 3.17เข็มเพ็ชร ธบ.731060/2561 "2556/1

"  5634280121  นางสาวภทัชฎาพินท28 3.02สายเพีย ธบ.731061/2561 "2556/1

"  5634280127  นายพิสิทธิ์29 2.95สวสัดิ์รักษ ธบ.731062/2561 "2556/1

"  5634280142  นางสาวณฐัชนันท30 2.76คํามีรักษ ธบ.731064/2561 "2556/1

"  5634280144  นายชยัภทัร31 2.77คํามีรักษ ธบ.731065/2561 "2556/1

"  5634280145  นางสาวชนัฐกานต32 2.72นิตพัิฒนภาคิน ธบ.731066/2561 "2556/1

"  5634280146  นายสมบูรณ33 3.32เอี่ยมเวยีง ธบ.731067/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5634280149  นายสิรภพ34 3.23เสารดี ธบ.731069/2561 "2556/1

"  5634280150  นายอรรถพล35 2.68ฤทธิ์มหา ธบ.731070/2561 "2556/1

"  5634280154  นายบดินทร36 2.71ชวยไธสง ธบ.731072/2561 "2556/1

"  5634280155  วาท่ีรอยตรีปยะ37 2.78กลํ่าดิษฐ ธบ.731073/2561 "2556/1

"  5634280156  นายณฐันอัศม38 2.35ศุภกิตติธ์นาภา ธบ.731074/2561 "2556/1

"  5634280158  นางสาววรพรรณ39 3.06ม่ันคง ธบ.731075/2561 "2556/1

08/02/62



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280160  นางหนูกัน40 3.03สําราญวงษ ธบ.731077/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280161  นายชาํนาญ41 2.76อินทมาศ ธบ.731078/2561 "2556/1

"  5634280164  นางสาวสุรีพร42 3.18รัตนวรรณ ธบ.731079/2561 "2556/1

"  5634280175  นางสาวชนิดาภา43 2.84ศรียันต ธบ.731080/2561 "2556/1

"  5634280176  นายอานนท44 2.80พายชยัภูมิ ธบ.731081/2561 "2556/1

"  5634280236  นางสาวพิราวรรณ45 3.10ทองสงา ธบ.731083/2561 "2556/1

"  5634280243  นางสาวนินจรา46 3.02ยัญญจันทร ธบ.731086/2561 "2556/1

"  5634280256  นางสาวอภิชฎา47 3.11ศิริรักษ ธบ.731087/2561 "2556/1

"  5634280258  นายณรงค48 3.15รอบโลก ธบ.731088/2561 "2556/1

"  5634280267  นางสาวสุรัสวดี49 2.85ลบยุทธ ธบ.731089/2561 "2556/1

"  5634280276  นางสาวนวลจันทร50 2.97รัตนอุดม ธบ.731090/2561 "2556/1

"  5754280051  นางสาวอรวรรณ51 2.70ศรีวชิยั ธบ.731130/2561 "2557/1

"  5754280061  นางสาวพิชามญชุ52 2.56อิ่มใจ ธบ.731131/2561 "2557/1

"  5754280062  นางสาวสุรียพร53 2.71ลิขิตอัมพร ธบ.731132/2561 "2557/1

"  5754280075  นางสาวอารียา54 2.93ทองมี ธบ.731133/2561 "2557/1

"  5754280090  นางสาวกาญจนา55 2.53ประดิษฐทอง ธบ.731134/2561 "2557/1

"  5754280105  นางสาวรัตนาภรณ56 2.29ลมุดทอง ธบ.731135/2561 "2557/1

"  5754280112  นางสาววรินทร57 2.82มนตทอง ธบ.731136/2561 "2557/1

"  5754280119  นางสาววนัทนา58 2.53ชจูุย ธบ.731137/2561 "2557/1

"  5754280132  นางสาวภญิญาพัชญ59 2.89ชาํนาญยา ธบ.731138/2561 "2557/1

"  5754280133  นางสาวจินตหรา60 2.28แกววเิศษ ธบ.731139/2561 "2557/1

08/02/62



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280135  นายคริสชา61 2.21ดําทองสุก ธบ.731140/2561 "พิเศษ2557/1

"  5754280230  นางสาวพัชรธัญ62 2.50อัจธนาสิริ ธบ.731141/2561 "2557/1

"  5854280150  สิบเอกสุนันท63 2.62วชิาราช ธบ.731147/2561 "2558/1

"  5854280170  นายณฐัธวรท64 2.96อุปธิ ธบ.731148/2561 "2558/1

"  5854280171  นายชเูกียรติ65 2.44คณะศรี ธบ.731149/2561 "2558/1

"  5854280183  นางสาวศิริพรรณ66 3.17ประดับสุข ธบ.731150/2561 "2558/1

"  5854280196  นางสาวรัตตกิาล67 2.71ย่ีตนัศรี ธบ.731151/2561 "2558/1

"  5854280212  นางสาวอุไรรัตน68 2.36อินาลา ธบ.731152/2561 "2558/1

"  5854280213  นางสาวออยทิพย69 2.86จันทรแสง ธบ.731153/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283001  นายตะวันไท70 2.84บัวชยั ธบ.731091/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634283010  นางสาวธนภร71 3.01ชาญกิจเตมิวฒันา ธบ.731094/2561 "2556/1

"  5634283014  นางสาวเสาวภา72 3.04ใจสุข ธบ.731096/2561 "2556/1

"  5634283015  นางสาวนันทิกานต73 2.95สุทธิประวตัิ ธบ.731097/2561 "2556/1

"  5634283017  นางสาวกรวรรณ74 2.98เอกชาตรี ธบ.731098/2561 "2556/1

"  5634283019  นายโชคชยั75 2.85พิพัชนะ ธบ.731099/2561 "2556/1

"  5634283020  นางสาวณฐัพร76 2.57ชพูลา ธบ.731100/2561 "2556/1

"  5634283033  นางสาวปณฑิตา77 3.21บัวปดชา ธบ.731101/2561 "2556/1

"  5634283034  นายจตุพล78 3.21จูแจมยาน ธบ.731102/2561 "2556/1

"  5634283038  นายอัคเดช79 2.79จัตวี ธบ.731103/2561 "2556/1

"  5634283049  นางสาววภิาพร80 2.62สายดี ธบ.731104/2561 "2556/1
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- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530054  นางสาวอรวรรณ1 3.74อุดม ธบ.430158/2561 "พิเศษ2556/1

"  5636530096  นายณฐกร2 3.70จูเจตนธรรม ธบ.430179/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530048  นางสาวประภัสสร1 3.46จันทรหลง ธบ.430155/2561 "พิเศษ2556/1

"  5636530078  นายนิกรณ2 3.35ไผตระกูล ธบ.430169/2561 "2556/1

"  5636530095  นายวนัตระการ3 3.41ดวงตาเจริญวาณชิ ธบ.430178/2561 "2556/1

"  5636530101  รอยตาํรวจเอกณรงค4 3.39สาลการ ธบ.430182/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530017  นายเฉลิมชยั1 2.90อุบลเฉลา ธบ.430153/2561 "พิเศษ2556/1

"  5636530023  นายพงศธร2 2.75แสนไชยวงษา ธบ.430154/2561 "2556/1

"  5636530049  นางสาววกิานดา3 2.76ตนพุตซา ธบ.430156/2561 "2556/1

"  5636530053  นายกําพล4 3.09นิยมชน ธบ.430157/2561 "2556/1

"  5636530055  นายทิวา5 3.18แพทอง ธบ.430159/2561 "2556/1

"  5636530058  นางสาวดวงใจ6 3.22บัวสี ธบ.430160/2561 "2556/1

"  5636530061  นายไตรภพ7 3.04คําภรี ธบ.430161/2561 "2556/1

"  5636530063  นางสาวประภาพร8 3.24วงษาประณา ธบ.430162/2561 "2556/1

"  5636530064  นายวทิยา9 3.02ทองดี ธบ.430163/2561 "2556/1

"  5636530069  นายชลันต10 2.64ไชยะบุตร ธบ.430164/2561 "2556/1

"  5636530070  นายชชัวาล11 3.25ผ้ึงทอง ธบ.430165/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2556/1

"  5636530073  นายภสักร12 2.50นาควจันะ ธบ.430166/2561 "2556/1

"  5636530074  ดาบตาํรวจสุคนธ13 2.78พิกุลหอม ธบ.430167/2561 "2556/1

"  5636530075  นายณชัพล14 3.11ย่ิงชาติ ธบ.430168/2561 "2556/1

"  5636530079  นางสาวสรัลชนา15 2.71ทรัพยอุปถัมภ ธบ.430170/2561 "2556/1

"  5636530080  นายวชิติ16 3.21ทองมี ธบ.430171/2561 "2556/1

"  5636530081  นายยุทธนา17 2.96มะคะพาล ธบ.430172/2561 "2556/1

"  5636530087  นายประสาน18 3.00นิลพันธุ ธบ.430173/2561 "2556/1

"  5636530088  นางกรกช19 3.97ทองมี ธบ.430174/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/1

"  5636530089  นางสาวอมรา20 3.11กองมา ธบ.430175/2561 "2556/1

"  5636530090  นายเผชญิ21 2.67เสือโรจน ธบ.430176/2561 "2556/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530093  นายสุกฤษฏ์ิ22 2.67ศรีโสภา ธบ.430177/2561 "พิเศษ2556/1

"  5636530098  นายอดิศักด์ิ23 2.92ศรีวะสุทธิ์ ธบ.430180/2561 "2556/1

"  5636530099  นางสาวรัชภร24 3.23โรจนมาณ ธบ.430181/2561 "2556/1

"  5636530104  นางสาวนิศาชล25 2.98ดินจันทร ธบ.430183/2561 "2556/1

"  5636530109  นายวฑูิรย26 3.17จันทรย้ิม ธบ.430184/2561 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 25 ตลุาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853480071  นายนฑี1 2.77ครุฑเหิร ธบ.1230309/2561 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482069  นายธีรวฒัน2 2.69รัตนจรรยานุกุล ธบ.1230310/2561 "พิเศษ2558/1

"  5853482093  นายชวูสั3 3.11แสงเปลงปล่ัง ธบ.1230311/2561 "2558/1

"  5853482099  นายวรีะ4 2.36พ่ึงภักดิ์ ธบ.1230312/2561 "2558/1

"  5853482108  นายวเิชยีร5 2.82บุญปก ธบ.1230313/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5641010008  นางสาวอรอนงค1 3.16เพชรลับ ธบ.130825/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5641060033  นางสาวเมธินี2 2.49หนูนอย ธบ.130826/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5641120065  นางสาวมุกอาภา3 2.72เหลือวชิา ธบ.130827/2561 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261063  นางสาววชัรี1 2.01พวงเพชร ธบ.330310/2561 "ปกติ2556/1

"  5742261103  นางสาวญาณนิ2 2.44ศรีโพนทอง ธบ.330311/2561 "2557/1

สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) (ศศ.บ.)
"  5542290049  นายศตวรรษ3 2.13พลพันธ ธบ.330309/2561 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320057  นางสาวนัสราภรณ4 2.87เหลืองศิริวฒันา ธบ.330312/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430007  นายภทัรภณ1 2.35รุงแสง ธบ.230162/2561 "ปกติ2557/1

"  5743430009  นางสาวนริศรา2 2.63ดิเรกโชตพิงษ ธบ.230163/2561 "2557/1

"  5743430018  นายพรพิพัฒน3 2.66สิทธิวงศ ธบ.230164/2561 "2557/1

"  5743430046  นางสาวชไมพร 4 2.80ตระการจันทร ธบ.230165/2561 "2557/1

"  5743430053  นางสาววลิาวรรณ5 2.39เพ็ชรจํานงค ธบ.230166/2561 "2557/1

"  5743430076  นายสัมฤทธิ์6 2.56พุทธิปญญาภรณ ธบ.230167/2561 "2557/1

"  5743430080  นายปองพล7 2.53ลิขิตวทิยาวฒุิ ธบ.230168/2561 "2557/1

"  5743430082  นางสาวชลธิชา8 2.47เสียงเพราะ ธบ.230169/2561 "2557/1

"  5743430091  นางสาวสุนิสา9 3.08แกวหอม ธบ.230170/2561 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470047  นางสาวพิมพลภสั10 2.81ชืน่แผว ธบ.230161/2561 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5743482022  นายณภทัร11 2.02ทองสุข ธบ.230171/2561 "ปกติ2557/1

"  5743482024  นายปานเทพ 12 2.41พวงทอง ธบ.230172/2561 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5543710002  นางสาวรัตนพร13 3.15สรอยนาค ธบ.230160/2561 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711077  นายอภิสิทธิ์14 2.57บุตรทน ธบ.230173/2561 "ปกติ2557/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283139  นายธนพล1 3.71เพชรฉาย ธบ.731278/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271006  นางสาวปทมา1 3.27ยางสวย ธบ.731181/2561 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272042  นางสาวรัศมี2 3.51คุณแดงดี ธบ.731197/2561 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280039  นายอธิษฐ3 3.35บุญเอกบุศย ธบ.731231/2561 "ปกติ2558/1

"  5844280102  นางสาวดลยา4 3.37เหยียดกระโทก ธบ.731236/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283053  นางสาวกัญญารัตน5 3.26องคสุนทร ธบ.731253/2561 "ปกติ2558/1

"  5844283088  นางสาวขนิษฐา6 3.37สมศรี ธบ.731261/2561 "2558/1

"  5844283134  นายรัชตศาสตร7 3.50หนูพัฒน ธบ.731275/2561 "2558/1

"  5844283173  นางสาววชิพร8 3.31ขําดี ธบ.731288/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5844271007  นางสาววณฐัดา1 3.15ตรีรัตนปกรณ ธบ.731182/2561 "ปกติ2558/1

"  5844271027  นางสาวสุนิสา2 2.50นาควงค ธบ.731183/2561 "2558/1

"  5844271028  นางสาวพัชรินทร3 2.89กังวาฬศิลป ธบ.731184/2561 "2558/1

"  5844271036  นางสาวสกุลรัตน4 3.10กังวาฬศิลป ธบ.731185/2561 "2558/1

"  5844271037  นางสาวศิรดา5 2.76เรืองขํา ธบ.731186/2561 "2558/1

"  5844271038  นางสาวสุรีรัตน6 2.65แซเหย่ือง ธบ.731187/2561 "2558/1

"  5844271040  นางสาวนารินทร7 2.95พรมเมือง ธบ.731188/2561 "2558/1

"  5844271045  นายอนันต8 2.57มณีลอย ธบ.731189/2561 "2558/1

"  5844271047  นางสาวธารารัตน9 2.43บัวผัน ธบ.731190/2561 "2558/1

"  5844271049  นางสาวธีรรัตน10 3.10ววิฒักัลยากุล ธบ.731191/2561 "2558/1

"  5844271052  นางสาวสุธิดา11 2.98แทนเครือ ธบ.731192/2561 "2558/1

"  5844271053  นางสาวพนิดา12 2.83เบญจไพบูลย ธบ.731193/2561 "2558/1

"  5844271055  นายกฤษฎา13 2.30จิตขจรไพศาล ธบ.731194/2561 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272039  นายธนากฤต14 2.60เฟองฟู ธบ.731195/2561 "ปกติ2558/1

"  5844272040  นายกฤตนัย15 2.70พุมเพชร ธบ.731196/2561 "2558/1

"  5844272045  นายยุทธพิชยั16 3.18ฉัตรกรกิจ ธบ.731198/2561 "2558/1

"  5844272051  นางสาววลัยา17 2.94พันธโทน ธบ.731199/2561 "2558/1

"  5844272052  นางสาววรรณภา18 2.88ทองเชือ้ ธบ.731200/2561 "2558/1

"  5844272054  นางสาววรกาล19 2.98ธัญพรวฒุพิงศ ธบ.731201/2561 "2558/1

"  5844272056  นางสาวขนิษฐา20 2.93อุทิศ ธบ.731202/2561 "2558/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272057  นางสาวกัญวราภรณ21 2.88จันทะคาม ธบ.731203/2561 "ปกติ2558/1

"  5844272058  นางสาวภรูิชญา22 2.30ทองอินทร ธบ.731204/2561 "2558/1

"  5844272059  นางสาวสุดา23 3.10ฦาชา ธบ.731205/2561 "2558/1

"  5844272060  นายวราพัฒน24 2.46ภูสวสัดิ์ ธบ.731206/2561 "2558/1

"  5844272062  นายศักดา25 3.17นันทจัก ธบ.731207/2561 "2558/1

"  5844272073  นางสาวสุชานันท26 2.63พุกเจริญ ธบ.731208/2561 "2558/1

"  5844272074  นางสาวอัจฉราภรณ27 2.53ตงักระโทก ธบ.731209/2561 "2558/1

"  5844272076  นางสาวธิดารัตน28 3.07ถาวรอภชิาติ ธบ.731210/2561 "2558/1

"  5844272079  นายนิตพิงษ29 2.70เจริญวงศานนท ธบ.731211/2561 "2558/1

"  5844272081  นางสาวมณวีรรณ30 2.65ตริวฒุชิยั ธบ.731212/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5844276006  นางสาวจริยา31 3.20ศรีรักษา ธบ.731213/2561 "ปกติ2558/1

"  5844276010  นางสาวศิริฤทัย32 2.72ประชารุง ธบ.731214/2561 "2558/1

"  5844276013  นางสาวธนพร33 2.76พลทอง ธบ.731215/2561 "2558/1

"  5844276015  นางสาวพลอยประภสั34 3.10กิจปรีชาวานิช ธบ.731216/2561 "2558/1

"  5844276016  นางสาววรวรรณ35 2.88ลายศรี ธบ.731217/2561 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277014  นายจิรศักด์ิ36 2.29ดวงพลอย ธบ.731166/2561 "ปกติ2557/1

"  5744277028  นายเอกรัฐ37 3.06เนียมนนท ธบ.731167/2561 "2557/1

"  5744277029  นายถิรวฒัน38 2.37โตมวง ธบ.731168/2561 "2557/1

"  5744277055  นางสาวปรียานุช39 2.34เคาแกว ธบ.731169/2561 "2557/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277101  นายพีรพงศ40 3.15ดวงรัตนเจริญ ธบ.731170/2561 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5644280106  นายชลธี41 2.01ศรีแกวใส ธบ.731163/2561 "ปกติ2556/1

"  5744280004  นางสาวปวณีา42 2.21สงนอก ธบ.731171/2561 "2557/1

"  5744280022  นางสาวกนกวรรณ43 2.41ศิริเมฆารักษ ธบ.731172/2561 "2557/1

"  5844280003  นางสาวอรวรรณ44 2.78ศรีโพนทอง ธบ.731218/2561 "2558/1

"  5844280004  นางสาวศศิประภา45 3.32เรืองเชื้อเหมือน ธบ.731219/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5844280009  นางสาวธนัญญา46 2.97อินทรใส ธบ.731220/2561 "2558/1

"  5844280014  นางสาวธิดารัตน47 2.85นุยโหนง ธบ.731221/2561 "2558/1

"  5844280016  นางสาวกนกวรรณ48 2.85รอดไพมน ธบ.731222/2561 "2558/1

"  5844280019  นางสาววริัลนุช49 2.92พลจรัส ธบ.731223/2561 "2558/1

"  5844280023  นายนธี50 2.68อยางเจริญ ธบ.731224/2561 "2558/1

"  5844280027  นางสาวอรปรียา51 2.78แสนพงษ ธบ.731225/2561 "2558/1

"  5844280032  นางสาวดรุณี52 2.78ขอชมกลาง ธบ.731226/2561 "2558/1

"  5844280033  นางสาวทิพยสุดา53 2.24ศรีชมภู ธบ.731227/2561 "2558/1

"  5844280035  นายวรินทร54 2.67เขมสิริวฒัน ธบ.731228/2561 "2558/1

"  5844280036  นางสาวกัญญาณฐั55 2.85บานแยม ธบ.731229/2561 "2558/1

"  5844280037  นางสาวดวงมณี56 3.02ประมงค ธบ.731230/2561 "2558/1

"  5844280042  นางสาวปริฉัตร57 3.36ไพบูลยเจริญชยั ธบ.731232/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5844280046  นางสาวสุภาวดี58 3.18สุปญญา ธบ.731233/2561 "2558/1

"  5844280053  นางสาวสุมินตรา59 2.47เหลาทรัพย ธบ.731234/2561 "2558/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280101  นายภราดร60 2.53คุมหมู ธบ.731235/2561 "ปกติ2558/1

"  5844280103  นางสาวธรักษา61 3.27รังสี ธบ.731237/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5844280104  นายมนตมนัส62 2.84แซคึง ธบ.731238/2561 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5644283095  นายวงศกร 63 2.34วงศารี ธบ.731164/2561 "ปกติ2556/1

"  5744283171  นางสาวอติกานต64 3.15แกวกา ธบ.731173/2561 "2557/1

"  5844283001  นายสิทธินันท65 2.62กัลยา ธบ.731239/2561 "2558/1

"  5844283003  นางสาวพิมผกา66 2.42รุงสาง ธบ.731240/2561 "2558/1

"  5844283005  นางสาวสุลักขณา67 2.95สมดี ธบ.731241/2561 "2558/1

"  5844283006  นางสาวนาตาลี68 2.72พันเขียว ธบ.731242/2561 "2558/1

"  5844283009  นายอัษฎาวฒุิ69 2.51พวงธานี ธบ.731243/2561 "2558/1

"  5844283011  นายอุดมพงษ70 2.72ทองคํา ธบ.731244/2561 "2558/1

"  5844283021  นายพิหเคนทร71 2.92ตะกอง ธบ.731245/2561 "2558/1

"  5844283026  นางสาวกัลยา72 2.93จันรวม ธบ.731246/2561 "2558/1

"  5844283028  นางสาวเจษฎาทิพย73 2.68ปริงหาดยาย ธบ.731247/2561 "2558/1

"  5844283032  นางสาวมัชฌิมา74 2.69นุชมาก ธบ.731248/2561 "2558/1

"  5844283035  นายมงคลชยั75 2.97อวนหินกอง ธบ.731249/2561 "2558/1

"  5844283037  นางสาวสุชาดา76 2.98หลวงอินทร ธบ.731250/2561 "2558/1

"  5844283039  นางสาวทัศนีย77 2.96แดงบุญเรือง ธบ.731251/2561 "2558/1

"  5844283051  นางสาววารุณี78 2.54สืบสันต ธบ.731252/2561 "2558/1

"  5844283060  นายประพล79 3.18หนูชู ธบ.731254/2561 "2558/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283068  นางสาวศรัญญา80 2.14ทองลือ ธบ.731255/2561 "ปกติ2558/1

"  5844283070  นางสาวสริตา81 3.06พุฒวิสิารทภาคย ธบ.731256/2561 "2558/1

"  5844283071  นายสหทัศน82 2.63จิรวรพิทักษ ธบ.731257/2561 "2558/1

"  5844283080  นางสาวโชตกิา83 3.04เจือจันทร ธบ.731258/2561 "2558/1

"  5844283084  นายเจษฎา84 2.69ประจิตร ธบ.731259/2561 "2558/1

"  5844283085  นางสาวกานตพิชชา85 2.50แตไพบูลยศักด์ิ ธบ.731260/2561 "2558/1

"  5844283091  นางสาวชชัฎาภรณ86 2.70เเสงอุน ธบ.731262/2561 "2558/1

"  5844283092  นางสาวกชชญาณณฐั87 2.84นกสวาง ธบ.731263/2561 "2558/1

"  5844283093  นายณฐัวฒุิ88 2.63สุดใจ ธบ.731264/2561 "2558/1

"  5844283098  นายธนานันท89 2.56นามโชติ ธบ.731265/2561 "2558/1

"  5844283107  นายพงศธร90 3.34เมืองแกว ธบ.731266/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5844283119  นางสาวณฐักานต91 3.06โพธิสระคู ธบ.731267/2561 "2558/1

"  5844283120  นางสาวเพ็ญสิริพร92 2.43สุวรรณศร ธบ.731268/2561 "2558/1

"  5844283122  นางสาวอินธิดา93 2.50แซโงว ธบ.731269/2561 "2558/1

"  5844283124  นายดรีม94 3.01ตัง้ม่ันในกิจ ธบ.731270/2561 "2558/1

"  5844283126  นายวริิทธิ์พล95 2.42พุมพา ธบ.731271/2561 "2558/1

"  5844283128  นางสาวพรรณธิภา96 3.22นัดถุยาวตัร ธบ.731272/2561 "2558/1

"  5844283129  นางสาวณฐัธิดา97 3.02ทองพิบูลย ธบ.731273/2561 "2558/1

"  5844283130  นางสาวณฐัชา98 2.94แกวสิงห ธบ.731274/2561 "2558/1

"  5844283136  นางสาวอุไรพรรณ99 2.81จันพวง ธบ.731276/2561 "2558/1

"  5844283138  นายเนตนัิย100 2.89เชีย่วชาญสกุลม่ัน ธบ.731277/2561 "2558/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283140  นายอนุรักษ101 2.47คําสุข ธบ.731279/2561 "ปกติ2558/1

"  5844283144  นายศราวธุ102 2.51แดงโสภา ธบ.731280/2561 "2558/1

"  5844283146  นางสาวศรารักษ103 2.70วรีาคินทร ธบ.731281/2561 "2558/1

"  5844283153  นางสาวเมญาดา104 2.76สุจันทร ธบ.731282/2561 "2558/1

"  5844283154  นางสาววราลี105 2.71คุณวฑุฒ ธบ.731283/2561 "2558/1

"  5844283155  นางสาวสิริวฒันา106 2.43สิริอมรชัย ธบ.731284/2561 "2558/1

"  5844283165  นางสาวศุภมาศ107 3.04นุมปราณี ธบ.731285/2561 "2558/1

"  5844283167  นายชลกร108 2.70ฮจัซัน ธบ.731286/2561 "2558/1

"  5844283170  นายธนากร109 2.61ใบมณฑา ธบ.731287/2561 "2558/1

"  5844283175  นายธนชติ110 2.96โพธิ์นรินทร ธบ.731289/2561 "2558/1

"  5844283176  นางสาวกาญจนาพร111 3.19โพธคาร ธบ.731290/2561 "2558/1

"  5844283177  นางสาวสโรชา112 3.10พิมพารักษ ธบ.731291/2561 "2558/1

"  5844283178  นายชชัวาล113 2.77ขําคง ธบ.731292/2561 "2558/1

"  5844283180  นางสาวนัทชรีย114 2.55คงประหัด ธบ.731293/2561 "2558/1

"  5844283181  นางสาวศิรประภา115 3.19แกวพันธุ ธบ.731294/2561 "2558/1

"  5844283183  นายณฐัวฒุิ116 2.64ปฏิพงศวฒันา ธบ.731295/2561 "2558/1

"  5844283184  นายวศิน117 3.01จิตานนท ธบ.731296/2561 "2558/1

"  5844283186  นายกิตตพิงษ118 2.78บวรสุทธิกุล ธบ.731297/2561 "2558/1

"  5844283188  นายนิตศิาสตร119 3.05ทองคํา ธบ.731298/2561 "2558/1

"  5844283200  นางสาวสโรชา120 3.18สุขขี ธบ.731299/2561 "2558/1

"  5844283201  นางสาวเยาวพา121 2.78โพธิ์กล่ิน ธบ.731300/2561 "2558/1

08/02/62



- 7 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283205  นายกรกต122 2.23กล่ินประชมุ ธบ.731301/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273133  นางสาวสุมาลี1 3.28ทองโรจน ธบ.830313/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273103  นางสาวกรรณิกา1 2.16โพธิ์กาวญิ ธบ.830309/2561 "ปกติ2558/1

"  5845273109  นางสาวมัชฌิญา2 2.23นาแยม ธบ.830310/2561 "2558/1

"  5845273112  นางสาวอินธกานต3 2.47สังขขุน ธบ.830311/2561 "2558/1

"  5845273132  นางสาวอรวรรณ4 2.75บรรดิษฐ ธบ.830312/2561 "2558/1

"  5845273134  นางสาวภสัสร5 2.82บัวสาย ธบ.830314/2561 "2558/1

"  5965273030  นางสาวขวญัฤทัย6 2.00บัวหลวง ธบ.830315/2561 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291005  นางสาวนันทิดา1 3.72สุขเจริญ ธบ.1130182/2561 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291013  นายศักดิ์สกุล1 3.43เกปน ธบ.1130185/2561 "ปกติ2558/1

"  5842291053  นางสาวอัสมา2 3.36เปามงคล ธบ.1130202/2561 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294002  นางสาวสิริจันทรา3 3.36เสาวภาคย ธบ.1130223/2561 "ปกติ2558/1

"  5842294021  นางสาวศิโรรัตน4 3.54อินทรจอหอ ธบ.1130232/2561 "2558/1

"  5842294034  นางสาวเจนจิรา5 3.56กิตตสิัทโธ ธบ.1130237/2561 "2558/1

"  5842294061  นางสาวเบญญทิพย6 3.32แปะเงาสุข ธบ.1130246/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5742291068  นายเอกชาติ1 2.31เศรษฐสุวรรณ ธบ.1130178/2561 "ปกติ2557/1

"  5742291188  นางสาวนลิน2 2.51สุจิตโต ธบ.1130179/2561 "2557/1

"  5842291008  นางสาวเปมิกา3 3.13อินทชาติ ธบ.1130183/2561 "2558/1

"  5842291010  นางสาวจตพุร4 3.27ศรีสุนทร ธบ.1130184/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842291016  นายวชัระ5 2.50คํามิ่ง ธบ.1130186/2561 "2558/1

"  5842291019  นางสาวณฐัศนัน6 2.98ชิน้มาลัย ธบ.1130187/2561 "2558/1

"  5842291023  นายศิลา7 2.95ผดุงวทิย ธบ.1130188/2561 "2558/1

"  5842291029  นายทรงพล8 2.88วงษกาญจนกุล ธบ.1130189/2561 "2558/1

"  5842291032  นายไพศาล9 2.89อัศวบรรจงเลิศ ธบ.1130190/2561 "2558/1

"  5842291033  นายดนัย10 3.26แสงกระจาง ธบ.1130191/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842291035  นายเฉลิมชยั11 2.81โสดา ธบ.1130192/2561 "2558/1

"  5842291036  นางสาวอโณทัย12 3.04พันธุหอ ธบ.1130193/2561 "2558/1

"  5842291037  นายอัครชยั13 2.93สุดแสวง ธบ.1130194/2561 "2558/1

"  5842291039  นางสาวสุพัฒนราภรณ14 2.83จันทรเรือง ธบ.1130195/2561 "2558/1

"  5842291041  นางสาวชตุมิา15 3.19ใจจา ธบ.1130196/2561 "2558/1

"  5842291046  นายธนาวนิ16 2.54เพชระพรรณ ธบ.1130197/2561 "2558/1

"  5842291047  นางสาวปาณสิรา17 3.18ตรีเดชาวรางกูร ธบ.1130198/2561 "2558/1

"  5842291050  นางสาววภิาสิริ18 2.88แสนราช ธบ.1130199/2561 "2558/1

"  5842291051  นายจิราวฒุิ19 2.65บุญเรือน ธบ.1130200/2561 "2558/1

"  5842291052  นายเฉลิมพร20 2.59ดิษทับ ธบ.1130201/2561 "2558/1

"  5842291054  นางสาวนัทธมน21 2.60พิมพวนั ธบ.1130203/2561 "2558/1

08/02/62



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291070  นางสาวสุปราณี22 3.08อํามินทร ธบ.1130204/2561 "ปกติ2558/1

"  5842291071  นายณฐัพล23 2.87เลาหบุตร ธบ.1130205/2561 "2558/1

"  5842291073  นางสาวเพ็ญนภา24 3.06ไทยดอน ธบ.1130206/2561 "2558/1

"  5842291075  นายวชัรินทร25 3.13เวยีงรัตน ธบ.1130207/2561 "2558/1

"  5842291079  นางสาวพัชราภรณ26 3.17บุญโสม ธบ.1130208/2561 "2558/1

"  5842291083  นายวงศกร27 2.93เวยีงอินทร ธบ.1130209/2561 "2558/1

"  5842291089  นายชยัวฒัน28 2.91ปญจวริัติ ธบ.1130210/2561 "2558/1

"  5842291096  นางสาวภาณมุาศ29 2.98ฮวดอุม ธบ.1130211/2561 "2558/1

"  5842291115  นายศุภโชค30 2.77วรเกิด ธบ.1130212/2561 "2558/1

"  5842291120  นางสาววสิาขา31 3.06เข็มขจร ธบ.1130213/2561 "2558/1

"  5842291123  นางสาวกิตติยา32 2.84ทิพยทอง ธบ.1130214/2561 "2558/1

"  5842291127  นางสาวกมลชนก33 3.10ยศประสงค ธบ.1130215/2561 "2558/1

"  5842291133  นางสาวธัญญาเรศ34 3.06คามจังหาร ธบ.1130216/2561 "2558/1

"  5842291134  นางสาวภณัฑิลา35 2.76แสงเขียว ธบ.1130217/2561 "2558/1

"  5842291136  นางสาวชนานาถ36 2.74โอวาทวฒันกุล ธบ.1130218/2561 "2558/1

"  5842291142  นางสาวพรรณพราว37 2.81ศุภอําพันวงษ ธบ.1130219/2561 "2558/1

"  5842291154  นายวณชิญา38 2.47แสนโคตร ธบ.1130220/2561 "2558/1

"  5842291167  นายเอกชัย39 2.40ทองจิตติ ธบ.1130221/2561 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5742294058  นางสาวสรัลณภทัร40 2.01พรฉิมมี ธบ.1130180/2561 "ปกติ2557/1

"  5742294076  นางสาวอภิวณัย41 2.50สัจจชลพันธ ธบ.1130181/2561 "2557/1

08/02/62



- 3 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294001  นางสาวหทัยภทัร42 2.58จันจู ธบ.1130222/2561 "ปกติ2558/1

"  5842294005  นายวสิน43 2.55การมันคี ธบ.1130224/2561 "2558/1

"  5842294006  นางสาวธัญชนก44 2.44แยมชะยา ธบ.1130225/2561 "2558/1

"  5842294007  นางสาวพัชรี45 3.36ออมอด ธบ.1130226/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842294009  นางสาวสุวรรณา46 3.30ขุนเปย ธบ.1130227/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842294011  นางสาวอภิญญา47 2.82สุจริต ธบ.1130228/2561 "2558/1

"  5842294013  นายอนุรักษ48 2.26โพธิ์ศรี ธบ.1130229/2561 "2558/1

"  5842294014  นายปาลศิริ49 2.53ปานทับ ธบ.1130230/2561 "2558/1

"  5842294019  นางสาวณฐัศิริวลัย50 2.88เจริญย่ิง ธบ.1130231/2561 "2558/1

"  5842294023  นายธรรพณธร51 2.38เรวรรณ ธบ.1130233/2561 "2558/1

"  5842294025  นายวชัรพงษ52 2.91สุขเพชร ธบ.1130234/2561 "2558/1

"  5842294028  นางสาวสุกิตตมิา53 3.17ออนสะอาด ธบ.1130235/2561 "2558/1

"  5842294033  นางสาวพิชชาภา54 2.88สุทธิสา ธบ.1130236/2561 "2558/1

"  5842294035  นางสาวสุรางคนา55 3.08ปานเพชร ธบ.1130238/2561 "2558/1

"  5842294041  นายนันทวฒัน56 2.65ใฝใจดี ธบ.1130239/2561 "2558/1

"  5842294042  นางสาวโสภิดา57 2.82เลาวรวญิู ธบ.1130240/2561 "2558/1

"  5842294049  นางสาวธิดารัตน58 2.87สีสดดี ธบ.1130241/2561 "2558/1

"  5842294052  นางสาวรัชนีกร59 3.40สุทาพจน ธบ.1130242/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842294053  นางสาวอนุธิดา60 2.66มะเด่ือ ธบ.1130243/2561 "2558/1

"  5842294055  นางสาวนิภา61 2.79ถ่ินระนอง ธบ.1130244/2561 "2558/1

"  5842294058  นางสาวดวงกมล62 2.87กลัดกุหลาบ ธบ.1130245/2561 "2558/1

08/02/62



- 4 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294065  นางสาวบุษยมาศ63 3.44คงไมตรี ธบ.1130247/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2558/1

"  5842294070  นางสาวณฤสร64 3.22พูนทรัพยสถิต ธบ.1130248/2561 "2558/1

"  5842294072  นายภเิษก65 2.52แดงศรี ธบ.1130249/2561 "2558/1

"  5842294080  นางสาวศิริรัตน66 3.06ศิวะบวร ธบ.1130250/2561 "2558/1

"  5842294085  นางสาวรัตตกิาล67 3.24ศรีวะอุไร ธบ.1130251/2561 "2558/1

"  5842294088  นางสาวชลธิชา68 3.03หมื่นตะละ ธบ.1130252/2561 "2558/1

"  5842294090  นางสาวสาวติรี69 2.70ลมเมฆ ธบ.1130253/2561 "2558/1

"  5842294098  นางสาวสุกัญญา70 2.47นอยออนหลา ธบ.1130254/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272028  นางสาวชมนาด1 2.73ตราชู ธบ.731155/2561 "พิเศษ2556/1

"  5854272025  นางสาวรินรดา2 2.58ภมูรัน ธบ.731302/2561 "2558/1

"  5854272052  นางพัทราภรณ3 2.19แทนรินทร ธบ.731303/2561 "2558/1

"  5854272060  นางสาวพรพิมล4 2.40แนวสุพล ธบ.731304/2561 "2558/1

"  5854272089  นางสาวกนกวรรณ5 2.25ตรีธันวา ธบ.731305/2561 "2558/1

"  5854272101  นางสาวธิดารัตน6 2.30ศรีสุขสาคร ธบ.731306/2561 "2558/1

"  5854272103  นางปวณีา7 3.05ลือยาม ธบ.731307/2561 "2558/1

"  5854272104  นางสาวอุบล8 3.11คํานอย ธบ.731308/2561 "2558/1

"  5854272105  นางสาวพิชญสินี9 2.94เริงอารมย ธบ.731309/2561 "2558/1

"  5854272106  นางสาวอัมพิกา10 2.94มหาสิงห ธบ.731310/2561 "2558/1

"  5854272107  นางสาวสุกัญญา11 2.85โภคาพาณิชย ธบ.731311/2561 "2558/1

"  5854272109  นางสาวจิราภา12 3.37จําปา ธบ.731312/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272112  นางสาวณฎัฐา13 2.61พยุงพงษ ธบ.731313/2561 "2558/1

"  5854272114  นางสาวรัตนภรณ14 2.38ธนาคุณ ธบ.731314/2561 "2558/1

"  5854272116  นางสาวพัชพร15 3.12โกวฒันชยั ธบ.731315/2561 "2558/1

"  5854272117  นางสาวจริญา16 2.62เจริญจิต ธบ.731316/2561 "2558/1

"  5854272129  นางสาวฐานุตรา17 2.79อนันตยศหงสษา ธบ.731317/2561 "2558/1

"  5854272132  นายณฐัธชนพงศ18 3.00หนูเมียนเจริญ ธบ.731318/2561 "2558/1

"  5854272133  นางสาวศิริวรรณ19 2.96หมั่นหินลาด ธบ.731319/2561 "2558/1

"  5854272137  นายอนุรักษ20 2.66กุลเทศ ธบ.731320/2561 "2558/1

"  5854272138  นายกิตตพิันธ21 2.68ดวงดี ธบ.731321/2561 "2558/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272139  นายเกียรตศัิกด์ิ22 2.53อวมดีเจียม ธบ.731322/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854272144  นางสาวอรอุษา23 2.88บุญสม ธบ.731323/2561 "2558/1

"  5854272146  นางสาวสมฤทัย24 3.05ทับปนทอง ธบ.731324/2561 "2558/1

"  5854272149  วาท่ีรอยตรีหญิงอาทิตยา25 3.01บุณยกุลไพศาล ธบ.731325/2561 "2558/1

"  5854272152  นางสาวอัจฉรา26 3.09อินเถิง ธบ.731326/2561 "2558/1

"  5854272154  นายปฐมพร27 3.33หงษปาน ธบ.731327/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272155  นางสาวศิริภรณ28 2.98ศิริบุญ ธบ.731328/2561 "2558/1

"  5854272157  นางสาวรพีพร29 2.88วรรณก้ี ธบ.731329/2561 "2558/1

"  5854272158  นางสาวจุฑารัตน30 2.74แกววไิล ธบ.731330/2561 "2558/1

"  5854272160  นางสาวขวญัพิศา31 2.87นันทะ ธบ.731331/2561 "2558/1

"  5854272162  นางสาวกาญจนี32 2.79นามเกง ธบ.731332/2561 "2558/1

"  5854272165  นางสาวณฐัธินี33 2.11โตมอญ ธบ.731333/2561 "2558/1

"  5854272168  นายกิตตชิาญ34 2.20ดาบจันทร ธบ.731334/2561 "2558/1

"  5854272170  นางสาวมาลินี35 3.33ทองมอญ ธบ.731335/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854272172  นายสุวรรณ36 2.44เฉลยชนม ธบ.731336/2561 "2558/1

"  5854272176  นายอภิชาติ37 2.74อวมเกตุ ธบ.731337/2561 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277027  นายอภิชาติ38 2.37สะแสงสาร ธบ.731154/2561 "พิเศษ2555/1

"  5654277119  นางสาววนันิสา39 2.27แซฉั่ว ธบ.731165/2561 "2556/1

"  5754277026  นางสาวเปรมฤทัย40 2.32ชางเจรจา ธบ.731174/2561 "2556/3

"  5754277065  นางสาวณฐัฐา41 2.55วนัสาย ธบ.731175/2561 "2557/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277101  นางสาวพักตรวไิล42 2.64พรมดวงดี ธบ.731176/2561 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280114  นางสาวสุพรรษา43 2.86ไชยพิทักษชลธาร ธบ.731156/2561 "พิเศษ2556/1

"  5634280116  นางสาวอัญชลีภสัร44 2.80บุญมีศักด์ิ ธบ.731157/2561 "2556/1

"  5634280196  นางสาวพรรทิพา45 2.68สุพรรณ ธบ.731158/2561 "2556/1

"  5634280208  นางสาวเสาวรส46 2.88แซตนั ธบ.731159/2561 "2556/1

"  5634280231  นายสหรัฐ47 2.65นูมะหันต ธบ.731160/2561 "2556/1

"  5634280254  นายทศพล48 2.58มหาชัยเอกอารี ธบ.731161/2561 "2556/1

"  5634280255  นางสาวดวงกมล49 3.32มหาชัยเอกอารี ธบ.731162/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2556/1

"  5754280227  นางสาวฐานิยา50 2.41โสภณ ธบ.731177/2561 "2557/1

"  5754280253  นางสาวโสรญา51 2.00ย้ังประยุทธ ธบ.731178/2561 "2557/1

"  5754280258  นางสาวไอลดา52 2.35จันทรเงนิ ธบ.731179/2561 "2557/1

"  5754280259  นางสาวธนภรณ53 2.42พวงสุวรรณ ธบ.731180/2561 "2557/1

"  5854280007  นางสาวณฐันิชา54 2.57ทะนารี ธบ.731338/2561 "2558/1

"  5854280011  นายชยัมงคล55 3.05พาอามาศ ธบ.731339/2561 "2558/1

"  5854280013  นางสาวนํ้าทิพย56 3.48ตัง้ไตรรัตน ธบ.731340/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280030  นางสาวกาญจนา57 2.77บุญม่ัน ธบ.731341/2561 "2558/1

"  5854280067  นางสําราญ58 2.80หวงัดี ธบ.731342/2561 "2558/1

"  5854280101  วาท่ีรอยตรีหญิงจรรยาณี59 3.32สังขศาสตร ธบ.731343/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280102  นางสาวสุทธิดา60 2.96วงษไชยา ธบ.731344/2561 "2558/1

"  5854280103  วาท่ีรอยตรีหญิงขนิษฐา61 2.58ทองสุ ธบ.731345/2561 "2558/1
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- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280124  นางสาวอรริญา62 2.75สุขหา ธบ.731346/2561 "พิเศษ2558/1

"  5854280129  นางสาวสัมฤทธิ์63 3.36ปล้ืมจิตต ธบ.731347/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280132  นางสาวสายพิณ64 2.03สาเรือง ธบ.731348/2561 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรบัญชบัีณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5635273002  นางสาวขนิษฐา1 2.28อายาสูน ธบ.830306/2561 "พิเศษ2556/1

"  5755273182  นางสาวนราทิพย2 2.03ซองเกา ธบ.830307/2561 "2557/1

"  5755273243  นางสาวเกษสุณี3 3.28พงษไพบูลย ธบ.830308/2561 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530002  นางสาวนุชจรี1 2.76สุขเสริม ธบ.430187/2561 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 มกราคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 ธันวาคม 2561

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482187  นางสาวยุพา1 2.94มุงคุณ ธบ.1230314/2561 "พิเศษ2557/1

"  5753482205  นายปฏิภาณ2 2.26นามรักษ ธบ.1230315/2561 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชือ่) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/02/62
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