
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5641522017  นางสาวภัทรานิษฐ1 2.85สุวรรณพันธ ธบ.130001/2562 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210088  นายพรชัย1 3.27ฟกแฟง ธบ.330034/2562 "ปกติ2558/1

"  5842210096  นางสาววรรณพร2 3.36อินทะไชย ธบ.330040/2562 "2558/1

"  5842210100  นางสาวทรายทอง3 3.43ยานิตย ธบ.330041/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5742210074  นางเริงฤทัย จันทะเนย1 3.44ทูเรเซน ธบ.330016/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"ปกติ2557/1

"  5842210008  นางสาววรัญญา2 2.52สังขารี ธบ.330019/2562 "2558/1

"  5842210011  นายเกริกชัย3 2.46วัชรีวงศ ณ อยุธยา ธบ.330020/2562 "2558/1

"  5842210014  นางสาวพฤกษา4 3.18รัตนะ ธบ.330021/2562 "2558/1

"  5842210018  นางสาวกัญจนพร5 3.15เกตุแกว ธบ.330022/2562 "2558/1

"  5842210019  นางสาวสิรินันท6 2.79ณะโส ธบ.330023/2562 "2558/1

"  5842210045  นางสาวเจนจิรา7 2.39ประภัสสร ธบ.330024/2562 "2558/1

"  5842210050  นางสาวชนกนันท8 2.43มารอด ธบ.330025/2562 "2558/1

"  5842210052  นางสาวกานดา9 2.51ศิริอรรถ ธบ.330026/2562 "2558/1

"  5842210057  นางสาวสไมพร10 2.21มิลานันต ธบ.330027/2562 "2558/1

"  5842210059  นางสาวสิริพร11 2.44บุญชม ธบ.330028/2562 "2558/1

"  5842210060  นายนรเศรษฐ12 2.55สิงหแกว ธบ.330029/2562 "2558/1

"  5842210069  นางสาวสุวนันท13 2.66ใจภักดี ธบ.330030/2562 "2558/1

"  5842210070  นางสาวฟาริดา14 3.34เจริญสุข ธบ.330031/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842210075  นายวรวุฒิ15 2.78พันโยศรี ธบ.330032/2562 "2558/1

"  5842210078  นางสาวญาณกร16 2.62พ่ึงทรัพย ธบ.330033/2562 "2558/1

"  5842210089  นางสาวปรียาวดี17 2.95เจริญสุข ธบ.330035/2562 "2558/1

"  5842210092  นายกฤษณะ18 3.05สมสา ธบ.330036/2562 "2558/1

"  5842210093  นายพงษกร19 2.67หวังเซ็น ธบ.330037/2562 "2558/1

"  5842210094  นางสาววาสนา20 3.09พัดจันทร ธบ.330038/2562 "2558/1

"  5842210095  นางสาวกฤตราพร21 2.44กุลพานิช ธบ.330039/2562 "2558/1

"  5842210107  นางสาวปยตา22 2.98พุมกระจาง ธบ.330042/2562 "2558/1

"  5842210110  นางสาวปยดา23 2.58พุมกระจาง ธบ.330043/2562 "2558/1

01/03/62



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.)
"  5842252003  นายภาณุวัฒน24 2.36โขนงนอย ธบ.330044/2562 "ปกติ2558/1

"  5842252004  นางสาวตติยา25 2.96เยี่ยมภพ ธบ.330045/2562 "2558/1

"  5842252005  นายวราวุช26 3.48แกวกลา ธบ.330046/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5842252006  นายสุชาติ27 2.50ตรีเพ็ชรรัตน ธบ.330047/2562 "2558/1

"  5842252008  นางสาวกาญจนา28 2.87ออนเกิด ธบ.330048/2562 "2558/1

"  5842252009  นางสาวสมปรารถนา29 2.68บุญมี ธบ.330049/2562 "2558/1

"  5842252010  นางสาวสุธิตา30 3.22ชุณหวณิชย ธบ.330050/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5742260015  นายสิทธินนท31 2.35เคลือบแกว ธบ.330017/2562 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5642261007  นางสาวเบ็ญจวรรณ32 2.01เนาวผล ธบ.330014/2562 "ปกติ2556/1

"  5642261033  นางสาวฐิตารีย33 2.01สิทธ์ิธนะโสภณ ธบ.330015/2562 "2556/1

"  5742261116  นางสาวปราณิสา34 2.12กองทองนอก ธบ.330018/2562 "2557/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320039  นางสาวน้ําฝน35 2.74สาคํา ธบ.330051/2562 "ปกติ2558/1

"  5842320042  นางสาวอัญชลี36 2.71ราชพิบูลย ธบ.330052/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5443430001  นางสาวโชษิตา1 2.46กลาณรงค ธบ.230002/2562 "ปกติ2554/1

"  5743430006  นางสาวศิริรัตน2 2.86คงสิทธิโชติ ธบ.230005/2562 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470064  นายมงคล3 2.11ปนะกาโพธ์ิ ธบ.230003/2562 "ปกติ2556/1

"  5743470095  นางสาวกัญญาภรณ4 2.28โคษา ธบ.230006/2562 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5643501005  นายนีร5 2.05จารุจิตต ธบ.230004/2562 "ปกติ2556/1

"  5743501004  นายอนุภาพ6 2.02โมเกลี้ยง ธบ.230007/2562 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711017  นายนนทธเนศ7 2.41แสนศรี ธบ.230008/2562 "ปกติ2557/1

"  5743711024  นายณัฎฐ8 2.78สุภาโสต ธบ.230009/2562 "2557/1

"  5743711030  นายณัฐพงศ9 2.70แกวยอดหลา ธบ.230010/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272027  นายกองเกียรติ1 3.42ม่ันสวัสด์ิ ธบ.730032/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5844276002  นางสาวบัณฑิตา2 3.28เพ็งวงษ ธบ.730040/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5844272003  นางสาวรุงระวี1 2.86แยมเกษร ธบ.730019/2562 "ปกติ2558/1

"  5844272004  นางสาวสุกัญญา2 3.00เผือกวัฒนะ ธบ.730020/2562 "2558/1

"  5844272007  นางสาวสุภาพร3 2.76สวัสดี ธบ.730021/2562 "2558/1

"  5844272009  นางสาวกุสุมา4 2.55บุญสวัสด์ิ ธบ.730022/2562 "2558/1

"  5844272011  นายนวพล5 2.87สันติวิชช ธบ.730023/2562 "2558/1

"  5844272012  นางสาวสุชัญญา6 3.28กานิน ธบ.730024/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5844272013  นางสาวพรทิพย7 2.57พนุมรัมย ธบ.730025/2562 "2558/1

"  5844272015  นางสาววิภาพร8 3.14อุปชัย ธบ.730026/2562 "2558/1

"  5844272017  นางสาวน้ําฝน9 2.96แสงจันทร ธบ.730027/2562 "2558/1

"  5844272019  นายเพทาย10 2.39ไผลอม ธบ.730028/2562 "2558/1

"  5844272021  นายเพชรติชัย11 2.82คงเกิด ธบ.730029/2562 "2558/1

"  5844272024  นายปรเมศ12 2.92กิติยะ ธบ.730030/2562 "2558/1

"  5844272026  นายวุฒิชัย13 3.19นามวงสี ธบ.730031/2562 "2558/1

"  5844272029  นางสาวทิพนภา14 3.34ประสงค ธบ.730033/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5844272031  นางสาวณัฎฐรวิภา15 2.71เนื่องไชยยศ ธบ.730034/2562 "2558/1

"  5844272033  นางสาวกัญญาภัค16 2.81กัณฑวงศ ธบ.730035/2562 "2558/1

"  5844272037  นายอาทิตย17 2.90อําพนธ ธบ.730036/2562 "2558/1

"  5844272049  นางสาวรมณียา18 2.51คํากองแกว ธบ.730037/2562 "2558/1

"  5844272061  นายชนะวัฒน19 2.95ยิ่งเช่ียว ธบ.730038/2562 "2558/1

"  5844272069  นายณัฐวัตร20 2.41สังขะกุล ธบ.730039/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5844276011  นายวรากร21 2.95โชติชวง ธบ.730041/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

01/03/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277053  นายธนาวุฒิ22 2.45ดวงตา ธบ.730013/2562 "ปกติ2556/1

"  5644277080  นางสาวอารยา23 2.68อยูเจริญ ธบ.730014/2562 "2556/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5544280004  นายวิษณุ24 2.11จุนจรูญ ธบ.730005/2562 "ปกติ2555/1

"  5744280142  นางสาวดาราวรรณ25 2.38นาคดี ธบ.730015/2562 "2557/1

"  5844280001  นางสาวสุกัญญา26 2.27ทองวรณ ธบ.730042/2562 "2558/1

"  5844280055  นางสาวจีราพร27 3.03จันทรทอง ธบ.730043/2562 "2558/1

"  5844280061  นางสาวบุตรจรินทร28 2.97จันทรแกว ธบ.730044/2562 "2558/1

"  5844280062  นางสาวเมธาวี29 2.53การประดิษฐ ธบ.730045/2562 "2558/1

"  5844280064  นายสุวิทย30 2.21จันทรสมบุญ ธบ.730046/2562 "2558/1

"  5844280074  นางสาวณัฎฐณิชา31 2.43คุณแสน ธบ.730047/2562 "2558/1

"  5844280078  นางสาวทิพวรรณ32 3.21โอดฟู ธบ.730048/2562 "2558/1

"  5844280079  นางสาวอารีรัตน33 2.51ม่ันถาวรวงศ ธบ.730049/2562 "2558/1

"  5844280080  นางสาวเสาวลักษณ34 2.77ขอฟุงกลาง ธบ.730050/2562 "2558/1

"  5844280081  นางสาวฉัตรลิกา35 3.09บุญนุวงค ธบ.730051/2562 "2558/1

"  5844280082  นายณัฐวร36 2.46อาจราญ ธบ.730052/2562 "2558/1

"  5844280093  นางสาวพรวิภา37 2.71ปุเลทะตัง ธบ.730053/2562 "2558/1

"  5844280095  นายทวีโชค38 2.19พรผกาพรหม ธบ.730054/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5844283012  นางสาวพรไพรินทร39 2.81สาตแพง ธบ.730055/2562 "ปกติ2558/1

"  5844283076  นายชรินทร40 2.13ราหุละ ธบ.730056/2562 "2558/1

"  5844283171  นายวรายุฑ41 2.14ใจเย็น ธบ.730057/2562 "2558/1

"  5844283187  นางสาวปาริสุทธิ์42 2.55นาคหญีต ธบ.730058/2562 "2558/1

01/03/62



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273076  นางสาวอรวรรณ1 2.25อธิกเดชมงคล ธบ.830006/2562 "ปกติ2558/1

"  5845273079  นางสาวขวัญฤดี2 2.08แจงสนาม ธบ.830007/2562 "2558/1

"  5845273082  นางสาวอภัศราภรณ3 2.02ทองกํ่า ธบ.830008/2562 "2558/1

"  5845273101  นางสาวสกาวเดือน4 2.02นิคมเพชร ธบ.830009/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530022  นางสาวธิดารัตน1 3.87จัตุรงค ธบ.430021/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530030  นางสาวอําพร2 3.77เถาทอง ธบ.430029/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530004  นางสาวมนัสพร1 3.36ชีวอรรถกร ธบ.430008/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530040  นายชยานันท2 3.32แสงวิมาน ธบ.430037/2562 "2558/1

"  5846530047  นางสาวพิชญา3 3.32สระพล ธบ.430040/2562 "2558/1

"  5846530050  นางสาวชุติกาญจน4 3.56แสงฉาย ธบ.430042/2562 "2558/1

"  5846530067  นางสาวพิลาวรรณ5 3.59ศรีนานอก ธบ.430055/2562 "2558/1

"  5846530090  นางสาววิราวรรณ6 3.28มุลดาลา ธบ.430067/2562 "2558/1

"  5846530117  นางสาวอรนุช7 3.58กันสถิตย ธบ.430080/2562 "2558/1

"  5846530125  นางสาวณัฐนันท8 3.52รักษาศรี ธบ.430084/2562 "2558/1

"  5846530129  นางสาวนุชรินทร9 3.27มะณีธรรม ธบ.430086/2562 "2558/1

"  5846530145  นายสมชาติ10 3.45สุวงศธนสาร ธบ.430097/2562 "2558/1

"  5846530167  นางสาวสุภาพร11 3.40ปนบุญมี ธบ.430105/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5746530203  นางสาวอริสรา1 2.77เสือเทศ ธบ.430005/2562 "ปกติ2557/1

"  5746530204  นางสาวสุดารัตน2 2.67หมายบุญ ธบ.430006/2562 "2557/1

"  5746530207  นางสาวอริศรา3 2.31ยศกลาง ธบ.430007/2562 "2557/1

"  5846530005  นายจักรพงษ4 2.93บุญรวม ธบ.430009/2562 "2558/1

"  5846530006  นางสาวมานิตา5 2.95อัยวรรณ ธบ.430010/2562 "2558/1

"  5846530007  นางสาวณัฐกานต6 2.70ขัติยะวงศ ธบ.430011/2562 "2558/1

"  5846530009  นางสาวณัฐณิชา7 2.94พรมสุคนธ ธบ.430012/2562 "2558/1

"  5846530010  นายอภิชาติ8 2.42ปชชาชัย ธบ.430013/2562 "2558/1

"  5846530012  นายสมรักษ9 3.05วีระสัย ธบ.430014/2562 "2558/1

"  5846530015  นายอนุชา10 2.58นิลจันทร ธบ.430015/2562 "2558/1

"  5846530016  นายยศกร11 2.53สีดา ธบ.430016/2562 "2558/1

"  5846530018  นางสาวเพ็ญพักตร12 3.10แกวกูล ธบ.430017/2562 "2558/1

"  5846530019  นางสาวพัชรินทร13 2.92ทองเสมียน ธบ.430018/2562 "2558/1

"  5846530020  นางสาวพัชรินทร14 2.93อุยวงษ ธบ.430019/2562 "2558/1

"  5846530021  นางสาวแพรว15 3.59ภูมิยิ่ง ธบ.430020/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530023  นางสาวสุประวีณ16 3.10ตอเสนา ธบ.430022/2562 "2558/1

"  5846530024  นายทรีรัตน17 3.15จันแดง ธบ.430023/2562 "2558/1

"  5846530025  นางสาววิไลพร18 2.99ศรีลิ้ม ธบ.430024/2562 "2558/1

"  5846530026  นางสาวอมรรัตน19 2.79โรจนไพพงษ ธบ.430025/2562 "2558/1

"  5846530027  นางสาวชลธิชา20 3.05กุลนาแพง ธบ.430026/2562 "2558/1

"  5846530028  นายอารยะ21 2.57อึ้งประเสริฐ ธบ.430027/2562 "2558/1

"  5846530029  นางสาวจิตาภา22 3.04แตงออน ธบ.430028/2562 "2558/1

"  5846530031  นายสุเมธ23 2.47สัญวงษ ธบ.430030/2562 "2558/1

01/03/62



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530032  นางสาวพรชนก24 2.64กูบกระโทก ธบ.430031/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530033  นางสาวพรนิภา25 2.53จรูญจิตร ธบ.430032/2562 "2558/1

"  5846530034  นางสาวอรัญญา26 2.94ชอบฉิมพาลี ธบ.430033/2562 "2558/1

"  5846530037  นางสาวอรสา27 3.15แกวสอน ธบ.430034/2562 "2558/1

"  5846530038  นายชนกานต28 2.81อําพันหอม ธบ.430035/2562 "2558/1

"  5846530039  นายธนากร29 3.01ติง ธบ.430036/2562 "2558/1

"  5846530044  นางสาวมาริษา30 3.05ปลื้มใจ ธบ.430038/2562 "2558/1

"  5846530046  นางสาวรุงตะวัน31 3.04คุมครอง ธบ.430039/2562 "2558/1

"  5846530048  นายณัฐพงษ32 2.52ทิวันทา ธบ.430041/2562 "2558/1

"  5846530051  นางสาวญาณกร33 3.12บุญเลิศ ธบ.430043/2562 "2558/1

"  5846530052  นายกรกต34 2.62บุณยทรรศนีย ธบ.430044/2562 "2558/1

"  5846530054  นางสาววรรณิศา35 3.36อินพันทัง ธบ.430045/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530055  นายธานินทร36 2.64หาญลําพัง ธบ.430046/2562 "2558/1

"  5846530057  นายณัฐนนท37 3.09อินทมงคล ธบ.430047/2562 "2558/1

"  5846530060  นายบูรฮาน38 2.76ตาเละ ธบ.430048/2562 "2558/1

"  5846530061  นางสาวพลอย39 2.85สินสวัสด์ิ ธบ.430049/2562 "2558/1

"  5846530062  นายปยะ40 2.61หลงภูงา ธบ.430050/2562 "2558/1

"  5846530063  นายกฤษฎี41 2.43ขนานแข็ง ธบ.430051/2562 "2558/1

"  5846530064  นายวัชระ42 2.53กุสลางกูรวัฒน ธบ.430052/2562 "2558/1

"  5846530065  นางสาวพรพัชชา43 3.66สีภา ธบ.430053/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530066  นายวรวิทย44 2.67วันพุดซา ธบ.430054/2562 "2558/1

"  5846530068  นายกาจพล45 2.81เหลาอินทร ธบ.430056/2562 "2558/1

"  5846530071  นางสาวขวัญชนก46 3.42นารีสวัสด์ิ ธบ.430057/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

01/03/62



- 3 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530072  นางสาวปทติมาภรณ47 2.89มานิตย ธบ.430058/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530074  นางสาวนภสร48 3.17สากลวารี ธบ.430059/2562 "2558/1

"  5846530077  นายวัชรากร49 2.38ดีอําพัน ธบ.430060/2562 "2558/1

"  5846530079  นางสาวอริสรา50 2.53สมบูรณ ธบ.430061/2562 "2558/1

"  5846530081  นางสาวนิลทรัศม์ิ51 2.95สุวรรณจักรา ธบ.430062/2562 "2558/1

"  5846530083  นางสาวมุทธา52 3.44เช่ียวชาญ ธบ.430063/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530085  นางสาวณัฐนันท53 2.70บุญช่ืน ธบ.430064/2562 "2558/1

"  5846530086  นางสาวเกศริน54 2.36แยมมะลิ ธบ.430065/2562 "2558/1

"  5846530088  นางสาวดารัตน55 2.76เกิดสุข ธบ.430066/2562 "2558/1

"  5846530093  นายจักรพรรด์ิ56 2.72แตงแยม ธบ.430068/2562 "2558/1

"  5846530094  นายเกียรติคุณ57 2.76กลีบบัว ธบ.430069/2562 "2558/1

"  5846530099  นางสาวสิริรัตน58 2.94เทพประสิทธ์ิ ธบ.430070/2562 "2558/1

"  5846530102  นางสาวชุติญาพร59 2.60ลายคราม ธบ.430071/2562 "2558/1

"  5846530103  นางสาวพัชราภรณ60 2.71กลางมีสี ธบ.430072/2562 "2558/1

"  5846530104  นายบุญเชิด61 2.29กาญจนสินธุ ธบ.430073/2562 "2558/1

"  5846530105  นายชาญณรงค62 3.18ปานพรม ธบ.430074/2562 "2558/1

"  5846530106  นางสาวอภิชานันท63 2.98วงศสิทธิไพฑูรย ธบ.430075/2562 "2558/1

"  5846530107  นางสาวกอบลาภ64 2.51กลองชนะ ธบ.430076/2562 "2558/1

"  5846530109  นางสาวกัญญารัตน65 2.61แหวเพ็ชร ธบ.430077/2562 "2558/1

"  5846530112  นางสาวกานดา66 2.82บุญเต็ม ธบ.430078/2562 "2558/1

"  5846530113  นางสาวสุทธิดา67 2.32ถิตยไชย ธบ.430079/2562 "2558/1

"  5846530121  นายนฤพล68 2.38พุมพวง ธบ.430081/2562 "2558/1

"  5846530122  นายชาญชัย69 2.32ศรีสวัสด์ินุกูล ธบ.430082/2562 "2558/1

01/03/62



- 4 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530123  นายศรัญู70 2.42ปยสุขเกษม ธบ.430083/2562 "ปกติ2558/1

"  5846530127  นายอภิสิทธ์ิ71 2.55สุเสนา ธบ.430085/2562 "2558/1

"  5846530130  นางสาวกนกวรรณ72 2.83อําพะรัด ธบ.430087/2562 "2558/1

"  5846530131  นายณัฐชา73 3.09บุญสง ธบ.430088/2562 "2558/1

"  5846530134  นายซุลกิฟลี74 2.25สาอะ ธบ.430089/2562 "2558/1

"  5846530136  นายจารุเดช75 2.39เจริญ ธบ.430090/2562 "2558/1

"  5846530137  นางสาวกนกอร76 2.91ผึ่งผดุง ธบ.430091/2562 "2558/1

"  5846530138  นางสาวเบญจมาศ77 3.25บุญพยุง ธบ.430092/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530139  นางสาวการยสิริ78 3.26เฉลิมพรพัฒน ธบ.430093/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2558/1

"  5846530141  นายธนาธิป79 2.94ผูฐานิสสร ธบ.430094/2562 "2558/1

"  5846530143  นายอภิสิทธ์ิ80 2.72ศรีสุข ธบ.430095/2562 "2558/1

"  5846530144  นายสุธิพงษ81 2.86ฟาไพศาลกิจ ธบ.430096/2562 "2558/1

"  5846530150  นายสามารถ82 2.99ลําพอง ธบ.430098/2562 "2558/1

"  5846530153  นางสาวสิรภัทร83 2.76สนเพ็ชร ธบ.430099/2562 "2558/1

"  5846530159  นางสาวชลธิชา84 3.13ยามดี ธบ.430100/2562 "2558/1

"  5846530160  นางสาวจันจิรา85 3.05ม่ันเศกวิทย ธบ.430101/2562 "2558/1

"  5846530161  นางสาวสรอยสุดา86 2.72บุญราช ธบ.430102/2562 "2558/1

"  5846530165  นายขจรเกียรต์ิ87 2.25พรมน้ําอาง ธบ.430103/2562 "2558/1

"  5846530166  นางสาวนิภาพร88 2.64โทแกว ธบ.430104/2562 "2558/1

01/03/62



- 5 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5747254001  นางสาวภัทรภร1 2.04มิตรเจริญ ธบ.530001/2562 "ปกติ2557/1

"  5747254022  นางสาวมีนา2 2.13ฉ่ําศิริ ธบ.530002/2562 "2557/1

"  5747254034  นายกฤษกร3 2.07สุขสวรรค ธบ.530003/2562 "2557/1

"  5747254035  นางสาววรรณชนก4 2.08พงศพนมมาศ ธบ.530004/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301002  นางสาวพัชราวดี1 2.64ไดเปรียบ ธบ.930001/2562 "ปกติ2557/1

"  5748301017  นายกองเกียรติ2 3.25รอดเพราะบุญ ธบ.930002/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2557/1

"  5748301024  นางสาวอรทัย3 2.73สิงหแหลม ธบ.930003/2562 "2557/1

"  5748301031  นางสาวศันสนีย4 2.90ชาญสมร ธบ.930004/2562 "2557/1

"  5748301047  นางสาววิวิศนา5 2.47หาเพ่ิมพูล ธบ.930005/2562 "2557/1

"  5748301090  นายธรรมนูญ6 2.55ศรานุพันธ ธบ.930006/2562 "2557/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304009  นายรณภู7 2.43ผิวออน ธบ.930007/2562 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600030  นายพีระพงศ1 3.03จุลพันธ ธบ.1030001/2562 "ปกติ2556/1

"  5749600020  นายเกลามณฑล2 2.54เทพยาพระณรงค ธบ.1030002/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294062  นางสาวธัญญลักษณ1 3.25คําปวน ธบ.1130012/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5742291055  นายธนพล1 2.18สัตตบรรณ ธบ.1130001/2562 "ปกติ2557/1

"  5742291077  นายฐากร2 2.26ประสาทโสภณ ธบ.1130002/2562 "2557/1

"  5742291184  นายธนพงศ3 2.05สีทิม ธบ.1130003/2562 "2557/1

"  5842291027  นางสาวกมลนัทธ4 3.08พัฒอําพันธ ธบ.1130005/2562 "2558/1

"  5842291084  นายศิริวุฒิ5 2.51เอื้อราศีกุล ธบ.1130006/2562 "2558/1

"  5842291102  นายจักรกฤษ6 2.70วงจําปา ธบ.1130007/2562 "2558/1

"  5842291140  นางสาวปภัชญา7 2.88วองไว ธบ.1130008/2562 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5742294034  นายธนาคาร8 2.34วารีชล ธบ.1130004/2562 "ปกติ2557/1

"  5842294008  นางสาวจุฑามาศ9 2.52นรินทรนอก ธบ.1130009/2562 "2558/1

"  5842294016  นางสาวกุลภัสส10 3.22ยางเพชร ธบ.1130010/2562 "2558/1

"  5842294046  นางสาวนภัสกร11 3.09เพ็ชรรัตน ธบ.1130011/2562 "2558/1

"  5842294084  นายอธิบดี12 2.18นิ่มทอง ธบ.1130013/2562 "2558/1

"  5842294095  นางสาวบุญญารัตน13 2.87ทองถ้ํานาค ธบ.1130014/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210004  นางสาวนิตติยา1 3.80พลอินทร ธบ.330001/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632210019  นางสาวนฤมล2 3.64นามสอน ธบ.330006/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210014  นางสาวลดารัตน1 3.58จันทรดวงเดิม ธบ.330005/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632210026  นางสาวดลยา2 3.49ดวงสนิท ธบ.330009/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5632210005  นางสาวเกศราพร1 3.40สายเสนา ธบ.330002/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาที่ไดเกรด D"พิเศษ2556/1

"  5632210006  นายประเสริฐ2 3.01วงคทอง ธบ.330003/2562 "2556/1

"  5632210012  นางสาวดวงจิต3 3.33ยาตรา ธบ.330004/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2556/1

"  5632210024  นางสาวปภัสสร4 2.98ชินพร ธบ.330007/2562 "2556/1

"  5632210025  นางสาวสุภาวดี5 2.88เซอร ธบ.330008/2562 "2556/1

"  5632210028  นางสาวทวีลักษณ6 3.04ลวนประเสริฐ ธบ.330010/2562 "2556/1

"  5632210030  นางสาวกาญจนา7 3.35โปจีน ธบ.330011/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2556/1

"  5632210033  นายธรรมนูญ8 2.92ถิ่นบุญชู ธบ.330012/2562 "2556/1

"  5632210036  นางสาวศรีฐิตารีย9 2.50ศรีวิชัย ธบ.330013/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5433711061  นายศรัณย1 3.25อยูเพชร ธบ.230001/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271046  นางสาวอมราลักษณ1 2.48สุขแสง ธบ.730006/2562 "พิเศษ2556/1

"  5634271049  นายปราโมทย2 2.26ศรีสวัสด์ิ ธบ.730007/2562 "2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272147  นายคําบอง3 2.67ปญญาประดิษฐ ธบ.730059/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272153  นางสาวสุนิศา4 2.61ดวงศิริ ธบ.730060/2562 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277010  นางสาววีรธา5 2.34อิ่มพงษ ธบ.730016/2562 "พิเศษ2556/3

"  5754277011  นางสาวจงกล6 2.27ทองคํา ธบ.730017/2562 "2556/3

"  5754277132  นางสาวศศิภา7 2.42แซจึง ธบ.730018/2562 "2557/1

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280231  นายรังสรรค8 2.46ศรีสมศักด์ิ ธบ.730001/2562 "พิเศษ2555/1

"  5534280232  นางสาวศิรดา9 2.87สันวรรณดี ธบ.730002/2562 "2555/1

"  5534280233  นางสาวกาญจนา10 2.50กระธงกลาง ธบ.730003/2562 "2555/1

"  5534280234  นางสาวสุมาลี11 3.17จําปาโพธิ์ ธบ.730004/2562 "2555/1

"  5634280167  นางสาวรุณนี12 2.50สารวัตร ธบ.730008/2562 "2556/1

"  5634280173  นางสาวสุจิตตรา13 2.50คําภูมี ธบ.730009/2562 "2556/1

"  5634280232  นางสาวอภิวาส14 2.81อุไรวรรณ ธบ.730010/2562 "2556/1

"  5634280287  นางสาวมยุรี15 2.48บัวทอง ธบ.730011/2562 "2556/1

"  5854280105  นายวัฒนา16 2.76จันทรหอม ธบ.730061/2562 "2558/1

"  5854280113  นางสาวอารีรัตน17 3.51นอยนพพระ ธบ.730062/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5854280120  นางสาวกานตพิชชา18 2.39เลยไธสง ธบ.730063/2562 "2558/1

"  5854280126  นางสาวธัชนันท19 3.07ขันแวว ธบ.730064/2562 "2558/1

"  5854280204  นายเทพรัตน20 2.94ดวงธนู ธบ.730065/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
01/03/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5634283027  นายวิฑูรย21 3.00อ่ําบริสุทธ์ิ ธบ.730012/2562 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5635273008  นางสาวปาริฉัตร1 3.56เจริญ ธบ.830001/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาที่กําหนด"พิเศษ2556/1

"  5635273009  นางสาวละอองดาว2 2.38จันทะชิด ธบ.830002/2562 "2556/1

"  5635273012  นางพวงรัตน3 3.35ชุมพล ธบ.830003/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาที่ไดเกรด D"2556/1

"  5635273016  นางสาวอัจจิมา4 2.51มาลีงาม ธบ.830004/2562 "2556/1

"  5635273025  นางสาวนิศารัตน5 2.74บุญมา ธบ.830005/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530021  นายอภิชัย1 2.78ทุมมา ธบ.430001/2562 "พิเศษ2556/1

"  5636530037  สิบตํารวจโทไชยรัตน2 2.96สังเสวี ธบ.430002/2562 "2556/1

"  5636530076  นางสาวธนาพร3 2.45เปาอินทร ธบ.430003/2562 "2556/1

"  5636530077  นายธนเดช4 2.33ภูริศรี ธบ.430004/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉล่ีย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    

ปริญญาบัตร 
หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 มกราคม 2562

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482033  นายธนพัฒน1 2.20แยมโคกสูง ธบ.1230001/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

01/03/62


