
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020038  นางสาวณัฐณชิา1 2.50แกวบุตรดี ธบ.130546/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) (ศศ.บ.)
"  5542290013  นางสาวพิมผกา1 2.78ปญญะปูน ธบ.330235/2562 "ปกติ2555/1

"  5542290055  นายชานุภทัร2 2.07ภมิูภทัร ธบ.330236/2562 "2555/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  5942216005  นางสาวพักตรวพิรรณ3 2.08คุณะเกษม ธบ.330237/2562 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320110  นางสาวสุพัตรา4 3.24ทองขาว ธบ.330238/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320113  นายอนุศร5 3.31สิงหสม ธบ.330239/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711020  นายวฒิุชยั1 2.40แยมกลัด ธบ.230146/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482052  นางสาวนัรกิส2 2.55โมรา ธบ.230147/2562 "ปกติ2558/1

"  5843482053  นางสาวธนิดา3 2.75ตรงเท่ียง ธบ.230148/2562 "2558/1

"  5843482054  นางสาวพัทธมน4 2.71อินผา ธบ.230149/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5964272010  นายเพชร1 2.03จูแจมยาน ธบ.730725/2562 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5964277047  นางสาวประภัสสร2 2.12ปากชาํนิ ธบ.730726/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5945273049  นางสาวจุฑารัตน1 3.54ดานประจํา ธบ.830197/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5945273064  นางสาวพัทธมน1 2.59คําบุรี ธบ.830198/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273069  นางสาวประกายรัตน2 3.24เปตลุา ธบ.830199/2562 "2559/1

"  5945273071  นางสาวอาภาภรณ3 2.52คําสอน ธบ.830200/2562 "2559/1

"  5945273076  นางสาวศลิษา4 3.33ราชาธรรมมา ธบ.830201/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5945273077  นางสาวเพชรรินทร5 3.51ศรีจันทร ธบ.830202/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5945273085  นางสาวปรารถนา6 2.73ไฝเพชร ธบ.830203/2562 "2559/1

"  5945273086  นางสาวศศินา7 2.91เดชาสิทธิ์ ธบ.830204/2562 "2559/1

"  5945273092  นางสาวจุฑามาศ8 2.95สมบัติ ธบ.830205/2562 "2559/1

"  5945273094  นางสาววมิลรัตน9 2.89คูกระสังข ธบ.830206/2562 "2559/1

"  5945273095  นางสาวอาภานุช10 3.08บุญสมเชือ้ ธบ.830207/2562 "2559/1

"  5945273107  นางสาวกาญจนา11 2.50คณฑา ธบ.830208/2562 "2559/1

"  5945273113  นางสาวจุฑามาศ12 2.44คลองยุทธ ธบ.830209/2562 "2559/1

"  5945273118  นางสาวกชพร13 2.87เอี้ยงปาน ธบ.830210/2562 "2559/1

"  5945273120  นางสาวกัญญาณี14 3.01เดชคจิต ธบ.830211/2562 "2559/1

"  5945273127  นางสาวชนาพร15 3.27กันพันธ ธบ.830212/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301049  นางสาวกรรณิการ1 2.97แซโคว ธบ.930038/2562 "ปกติ2558/1

"  5848301052  นางสาวพัชราภรณ2 3.00เหลืองอมรไพศาล ธบ.930039/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5642291124  นายภเูบศร1 2.16สวยหาร ธบ.1130096/2562 "ปกติ2556/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711024  นางสาวปวณีา1 2.56คําพินันท ธบ.230143/2562 "พิเศษ2554/1

"  5433711059  นางสาวณัฐรัตน2 2.75ปานทอง ธบ.230144/2562 "2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711023  นายโจ3 2.26มะลิทอง ธบ.230145/2562 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480002  นายอธิคม4 3.28ขําใจ ธบ.230150/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5953480003  นายณฐัธวชั5 2.56มาลีวรรณ ธบ.230151/2562 "2559/1

"  5953480004  นายนิพนธ6 3.44บัวโพธิ์ ธบ.230152/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480007  นายอุดมศักด์ิ7 2.94ประเสริฐศิลป ธบ.230153/2562 "2559/1

"  5953480008  นายดํารงครักษ8 3.18เกาเอี้ยน ธบ.230154/2562 "2559/1

"  5953480012  นายนิวฒุิ9 3.00ชคีอ ธบ.230155/2562 "2559/1

"  5953480013  นายสุริยา10 2.99กุลอาสา ธบ.230156/2562 "2559/1

"  5953480015  นายทศพล11 2.80ชางประดับ ธบ.230157/2562 "2559/1

"  5953480016  นายเอกมนต12 3.13ทุมมี ธบ.230158/2562 "2559/1

"  5953480019  นายคมกฤช13 2.72พรมชยั ธบ.230159/2562 "2559/1

"  5953480020  นายสาคร14 2.42ศรรัมย ธบ.230160/2562 "2559/1

"  5953480021  นายอนุรักษ15 2.66วทิา ธบ.230161/2562 "2559/1

"  5953480022  นายนพชยั16 3.05เวยีงนนท ธบ.230162/2562 "2559/1

"  5953480023  นายมนูญ17 3.37บุญสิทธิ์ ธบ.230163/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480025  นายกิตตพิล18 3.35โวหารเดช ธบ.230164/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480026  นายรัตนชยั19 2.60น่ิมนอย ธบ.230165/2562 "2559/1

27/10/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480027  นางสาวจิราภา20 2.88แจมแจง ธบ.230166/2562 "พิเศษ2559/1

"  5953480028  นายวฒิุพงศ21 2.86พันธุรีบ ธบ.230167/2562 "2559/1

"  5953480029  นายสรายุทธ22 2.90แกวปนจักร ธบ.230168/2562 "2559/1

"  5953480030  นายนัฐพงษ23 2.54กุลพรหม ธบ.230169/2562 "2559/1

"  5953480031  นายจักรกฤษ24 2.42ไกรนอก ธบ.230170/2562 "2559/1

"  5953480033  นายมานพ25 2.43พรมชาติ ธบ.230171/2562 "2559/1

"  5953480037  นายสายัณห26 3.33อรุณรื่น ธบ.230172/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480038  นายนพธนัชย27 3.14ขอพร ธบ.230173/2562 "2559/1

"  5953480039  นายคตทัิพ28 3.48สุดาชม ธบ.230174/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5953480044  นายอภิศักดิ์29 2.53นอยเดช ธบ.230175/2562 "2559/1

"  5953480045  วาท่ีเรือตรีปริญญา30 3.15สุขสุวรรณ ธบ.230176/2562 "2559/1

"  5953480046  นายชชัวาล31 2.77แกวกูล ธบ.230177/2562 "2559/1

"  5953480048  นายเกียรตวิฒุิ32 2.52จันทรละออ ธบ.230178/2562 "2559/1

"  5953480049  นายธีรยุทธ33 2.77มหาวงษ ธบ.230179/2562 "2559/1

"  5953480054  นายเอกรัฐ34 3.01ศรีราณี ธบ.230180/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277024  นายสกลรัตน1 2.67วลัิยลักษณ ธบ.730711/2562 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277043  นางสาวศิริพร2 2.28ใจกลา ธบ.730715/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854277187  นางสาววนิดา3 2.26พุมพวง ธบ.730716/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280073  นายอรรถพล4 2.31แทบทาม ธบ.730712/2562 "พิเศษ2556/3

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272124  นางสาววภิาพร5 2.17จิระพันธวฒันา ธบ.730714/2562 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280238  นางสาวรุงฟา6 3.06บุญเกิด ธบ.730713/2562 "พิเศษ2557/1

"  5854280052  นางสาวดวงใจ7 2.37ประวตัพิร ธบ.730717/2562 "2558/1

"  5854280125  นางสาวปาริตา8 2.70เสาเปรีย ธบ.730718/2562 "2558/1

"  5854280187  วาท่ีรอยตรีหญิง อนุสรา9 2.69สุวรรณคช ธบ.730719/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272011  นางสาวจันทรจิรา10 3.34บุตรสาลี ธบ.730720/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954272012  นางสาวเนตรนภสิ11 2.72พุมทองคํา ธบ.730721/2562 "2559/1

"  5954272015  นางสาวชลณภคั12 2.17ฮวดสุนทร ธบ.730722/2562 "2559/1

"  5954272070  นายอธิพร13 2.74ไชยพุทธ ธบ.730723/2562 "2559/1

"  5954272081  นายทศพร14 2.69หรุมรื่น ธบ.730724/2562 "2559/1

27/10/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5755273181  นางสาววลัทกาญจน1 2.84กลํ่างิว้ ธบ.830195/2562 "พิเศษ2557/1

"  5855273097  นางสาวนันทพร2 3.22สุขเจริญ ธบ.830196/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5637254034  นางสาววจัณา1 2.81คนเพียร ธบ.530030/2562 "พิเศษ2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294004  นางสาวแกวทิพย1 2.62วุนแมสอด ธบ.1130095/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ตลุาคม 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กันยายน 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482151  นายกองภพ1 3.01โพธิ์ทิน ธบ.1230009/2562 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/62


