
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5441070129  นางสาวภาริณี1 2.77ภแูซม ธบ.130547/2562 "ปกติ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320073  นางสาวมนิสา1 3.68ดีสดใส ธบ.330298/2562 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210033  นางสาวมณทิชา1 2.71กล่ินเกลา ธบ.330241/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260016  นางสาวแสงเทียน2 2.95ดํามา ธบ.330242/2562 "ปกติ2558/1

"  5842260020  นายสิทธิศักดิ์3 2.27อุบลเขียว ธบ.330243/2562 "2558/1

"  5842260022  นางสาววารุณี4 2.67ศรีสะอาด ธบ.330244/2562 "2558/1

"  5842260027  นางสาวฐิตนัินท5 2.62นาคไธสง ธบ.330245/2562 "2558/1

"  5842260034  นางสาวกฤตมิา6 2.81เนตรมาเกล็ด ธบ.330246/2562 "2558/1

"  5842260036  นางสาวหทัยชนก7 3.09จงพรประเสริฐ ธบ.330247/2562 "2558/1

"  5842260037  นายทัตเทพหัสดิน8 2.97มั่นคงดี ธบ.330248/2562 "2558/1

"  5842260039  นางสาววณีา9 2.72พื้นพรม ธบ.330249/2562 "2558/1

"  5842260040  นางสาวอนุสรา10 2.65คนึงนึก ธบ.330250/2562 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5742261093  นางสาวณภัทร11 2.54จันทรสมบัติ ธบ.330240/2562 "ปกติ2557/1

"  5842261004  นางสาวสุดธรัก12 2.93คํามูล ธบ.330251/2562 "2558/1

"  5842261005  นางสาวศิริวรรณ13 2.32อินธิเดช ธบ.330252/2562 "2558/1

"  5842261009  นางสาวนัฐมน14 2.69แกนอ่ํา ธบ.330253/2562 "2558/1

"  5842261010  นางสาวสิริรัตน15 3.19สมเจตนา ธบ.330254/2562 "2558/1

"  5842261016  นางสาวอรัญญา16 3.00อรัญทม ธบ.330255/2562 "2558/1

"  5842261017  นางสาวอภิรดี17 2.73สิงหชฎา ธบ.330256/2562 "2558/1

"  5842261023  นายปณณธร18 2.48เหลืองวเิชยีร ธบ.330257/2562 "2558/1

"  5842261025  นางสาวนิภาพร19 2.73ชมสมบัติ ธบ.330258/2562 "2558/1

03/12/62



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261029  นางสาวอคัมยสิริ20 2.38ทองโบราณ ธบ.330259/2562 "ปกติ2558/1

"  5842261035  นางสาวกนกพร21 2.38ขาวเงิน ธบ.330260/2562 "2558/1

"  5842261039  นางสาววารุณี22 2.69มะณวีงษ ธบ.330261/2562 "2558/1

"  5842261041  นางสาวกมนวรรณ23 2.37มั่นการ ธบ.330262/2562 "2558/1

"  5842261044  นางสาวจารุวรรณ24 2.61บุญหลง ธบ.330263/2562 "2558/1

"  5842261046  นางสาวเบญญารัตน25 3.19เกษกาน ธบ.330264/2562 "2558/1

"  5842261050  นางสาวสุรียรัตน26 2.75โพธารินทร ธบ.330265/2562 "2558/1

"  5842261051  นางสาวกมลนัทธ27 2.65วศินวสุกุล ธบ.330266/2562 "2558/1

"  5842261055  นางสาวนิศาชล28 2.83ภาคาสัตย ธบ.330267/2562 "2558/1

"  5842261059  นางสาวกชกร29 3.27แถลงถอย ธบ.330268/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842261060  นางสาวสุพรรณี30 2.85มาตรมูล ธบ.330269/2562 "2558/1

"  5842261062  นางสาวจิตตมิา31 2.76บํารุงราษฎร ธบ.330270/2562 "2558/1

"  5842261063  นางสาวปารมิตา32 2.63ชาวตระการ ธบ.330271/2562 "2558/1

"  5842261065  นายวชริุตม33 2.51หะยะกังฉัตร ธบ.330272/2562 "2558/1

"  5842261066  นายวรพัทธ34 2.59สุรัชตเรืองกุล ธบ.330273/2562 "2558/1

"  5842261067  นางสาวอัญชนา35 2.69บุญอินทร ธบ.330274/2562 "2558/1

"  5842261070  นางสาวสริญา36 2.70กลาหาญ ธบ.330275/2562 "2558/1

"  5842261071  นางสาวอุไรรัตน37 2.53พิมายรัมย ธบ.330276/2562 "2558/1

"  5842261075  นางสาวพรกนก38 3.03เผามวง ธบ.330277/2562 "2558/1

"  5842261079  นางสาวเกวดี39 2.24อันตพิะโชติ ธบ.330278/2562 "2558/1

"  5842261088  นางสาวสุพัฒตรา40 3.00ดวงเดียว ธบ.330279/2562 "2558/1

03/12/62



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261091  นางสาวชลดา41 2.89ชโูชติ ธบ.330280/2562 "ปกติ2558/1

"  5842261092  นายภราดร42 2.43มามิ ธบ.330281/2562 "2558/1

"  5842261093  นายสุรพศ43 2.43ตันพิพัฒนอารีย ธบ.330282/2562 "2558/1

"  5842261094  นางสาวชนิตา44 2.65ฉัตรทอง ธบ.330283/2562 "2558/1

"  5842261096  นางสาวศรัญญา45 2.39เชยขุนทด ธบ.330284/2562 "2558/1

"  5842261098  นางสาวรัชนี46 2.58คําบุญยอ ธบ.330285/2562 "2558/1

"  5842261103  นางสาวจันทร47 2.58สุดแกว ธบ.330286/2562 "2558/1

"  5842261105  นางสาวพิชามญชุ48 2.23เชื้อดี ธบ.330287/2562 "2558/1

"  5842261106  นางสาวฐิตอิร49 2.76สุขศิริกุล ธบ.330288/2562 "2558/1

"  5842261107  นางสาวพิมพกานต50 2.79พรมเมือง ธบ.330289/2562 "2558/1

"  5842261108  นางสาวกัณฐมณี51 2.58ชยัมั่นคงอารีย ธบ.330290/2562 "2558/1

"  5842261109  นางสาวพุธิตา52 3.33ทัพธานี ธบ.330291/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5842261113  นางสาวพรภิชา53 2.34เรืองฤทธิ์ ธบ.330292/2562 "2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320003  นางสาวพรพิมล54 2.98ชมชืน่ ธบ.330293/2562 "ปกติ2559/1

"  5942320017  นางสาวกรรณิกา55 3.10มากแพทย ธบ.330294/2562 "2559/1

"  5942320040  นายริฎวาน56 2.89ลุโบะกาแม ธบ.330295/2562 "2559/1

"  5942320045  นางสาวฐิตริัตน57 3.01ฝากาทอง ธบ.330296/2562 "2559/1

"  5942320068  นางสาวสุภาพร58 3.35เหน่ียวบุบผา ธบ.330297/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942320087  นางสาวกฤษณา59 2.89วาป ธบ.330299/2562 "2559/1

"  5942320091  นางสาวกุลธิดา60 3.41บุญทศ ธบ.330300/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

03/12/62



- 4 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320116  นางสาววรรณพร61 3.35ครองแกว ธบ.330301/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942320123  นางสาวปวณีา62 3.01ศรีวะรมย ธบ.330302/2562 "2559/1

"  5942320133  นางสาวศรวษิฐา63 2.51ฉายโรจนกุล ธบ.330303/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430011  นางสาวทิพยภาวดี1 3.76คําทอง ธบ.230192/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430009  นางสาวปยลักษณ1 3.39ฮงูสูงเนิน ธบ.230191/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5743710018  นางสาววไิรรักษ1 2.71รอดหิรัญ ธบ.230188/2562 "ปกติ2557/1

"  5843710004  นายพิทักษ2 2.34สาริการ ธบ.230236/2562 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5643430025  นายกมล3 2.51วนักนกกุล ธบ.230181/2562 "ปกติ2556/1

"  5743430036  นางสาวพิมผกา4 2.36อาจหาญ ธบ.230183/2562 "2557/1

"  5743430054  นางสาวจตพุร5 3.02พูลประดิษฐ ธบ.230184/2562 "2557/1

"  5743430078  นายสุทัศน6 2.85แผงมล ธบ.230185/2562 "2557/1

"  5743430088  นางสาวมะลิวรรณ7 2.28ก้ิวรัดแยง ธบ.230186/2562 "2557/1

"  5843430005  นางสาวนัทกาญจน8 2.68มั่นจิตร ธบ.230189/2562 "2558/1

"  5843430008  นางสาวรัตนสุดา9 2.87สียางนอก ธบ.230190/2562 "2558/1

"  5843430012  นายกฤชชลัช10 2.33คงสวสัดิ์ ธบ.230193/2562 "2558/1

"  5843430014  นางสาวนํ้าฝน11 2.90สินธุไพร ธบ.230194/2562 "2558/1

"  5843430015  นางสาวปยธิดา12 2.32ภมิูวทิยาวฒัน ธบ.230195/2562 "2558/1

"  5843430018  นางสาวอมรรัตน13 2.89จันทรเพ็ชร ธบ.230196/2562 "2558/1

"  5843430020  นางสาวสัจจพร14 2.97สุขสําราญไพศาล ธบ.230197/2562 "2558/1

"  5843430023  นางสาวจิตสุภา15 2.76ล้ีปราศภัย ธบ.230198/2562 "2558/1

"  5843430024  นางสาวณัฐชญาณภา16 3.00ชยัทอง ธบ.230199/2562 "2558/1

"  5843430027  นางสาวเกยุราภรณ17 2.82คลองสังวาลย ธบ.230200/2562 "2558/1

"  5843430030  นางสาวอารีรัตน18 3.09เจริญวฒันาสุข ธบ.230201/2562 "2558/1

"  5843430031  นายปฏิภาณ19 2.50ปุตตะนิรมล ธบ.230202/2562 "2558/1

"  5843430032  นางสาวณัฐพร20 3.14ชยัล้ินฟา ธบ.230203/2562 "2558/1

03/12/62



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430033  นายฉัฐพล21 2.14ศรีเคลือบ ธบ.230204/2562 "ปกติ2558/1

"  5843430034  นางสาวพิชญา22 3.02ทองเตม็ ธบ.230205/2562 "2558/1

"  5843430037  นายประสาน23 3.01ประคองสิน ธบ.230206/2562 "2558/1

"  5843430039  นายอภิสรร24 2.87มูลมาก ธบ.230207/2562 "2558/1

"  5843430043  นางสาวอาภรณ25 2.71เกิดสินธุ ธบ.230208/2562 "2558/1

"  5843430044  นางสาวกนกกร26 2.75สารผล ธบ.230209/2562 "2558/1

"  5843430049  นางสาววภิาดา27 3.30อ่ําสอาด ธบ.230210/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5843430054  นางสาวกฤตยิากร28 3.23รุงศรี ธบ.230211/2562 "2558/1

"  5843430057  นางสาวอุมาพร29 2.68นนทวงษ ธบ.230212/2562 "2558/1

"  5843430060  นางสาวพิมพิกา30 2.93เกงกลา ธบ.230213/2562 "2558/1

"  5843430061  นางสาวกมลชนก31 2.73เจริญดง ธบ.230214/2562 "2558/1

"  5843430062  นายธนากร32 2.82วฒันเวช ธบ.230215/2562 "2558/1

"  5843430063  นางสาวกาญจนา33 2.66มณรีัตน ธบ.230216/2562 "2558/1

"  5843430065  นายอภิสิทธิ์34 3.02พานจํานงค ธบ.230217/2562 "2558/1

"  5843430068  นางสาวศิรินภา35 2.97ศรีสุวรรณ ธบ.230218/2562 "2558/1

"  5843430070  นางสาวกรรณิการ36 3.16ใจตรง ธบ.230219/2562 "2558/1

"  5843430072  นางสาวสุกัญญา37 2.71เงนิประเสริฐ ธบ.230220/2562 "2558/1

"  5843430078  นางสาวอรยา38 2.45จันทรวฑูิรย ธบ.230221/2562 "2558/1

"  5843430081  นางสาวกัญญณฐั39 2.56สุขเกษม ธบ.230222/2562 "2558/1

"  5843430090  นายนิตพินธ40 2.96สีดํา ธบ.230223/2562 "2558/1

"  5843430096  นายอรัญ41 2.25สวางจันทร ธบ.230224/2562 "2558/1

03/12/62



- 3 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430097  นางสาวศุพานุช42 2.96วณชิเพิ่มผล ธบ.230225/2562 "ปกติ2558/1

"  5843430100  นางสาวจุฑารัตน43 2.74ชางจันทร ธบ.230226/2562 "2558/1

"  5843430103  นางสาววริาวรรณ44 2.97สีดา ธบ.230227/2562 "2558/1

"  5843430105  นางสาวณัฐรียา45 2.97จารุการ ธบ.230228/2562 "2558/1

"  5843430107  นางสาวณัชชนม46 2.29แจมสกุล ธบ.230229/2562 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470025  นายจักรนรินทร47 2.64เลาคุณ ธบ.230182/2562 "ปกติ2556/1

"  5743470056  นายศิกวสั48 2.84มะหะหมัด ธบ.230187/2562 "2557/1

"  5843470041  นายศุภนันท49 2.36เมธีวญิกิูจ ธบ.230230/2562 "2558/1

"  5843470056  นางสาวอมรรัตน50 2.45โชคการ ธบ.230231/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843480021  นายธวชัชยั51 2.69แกววไิล ธบ.230232/2562 "ปกติ2558/1

"  5843480030  นายสิทธิพล52 3.19พุฒหอม ธบ.230233/2562 "2558/1

"  5843480031  นายอภิวฒัน53 2.86นอมบุญสงศรี ธบ.230234/2562 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5843501004  นางสาวอนัญญา54 2.79เมืองมีทรัพย ธบ.230235/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5844277005  นางสาวบุษกร1 2.21ชนิชาด ธบ.730730/2562 "ปกติ2558/1

"  5844277007  นายณฐัพนธ2 2.30พันชารี ธบ.730731/2562 "2558/1

"  5844277009  นางสาวอุมาพร3 2.94ธงไชย ธบ.730732/2562 "2558/1

"  5844277018  นางสาวสิริขวญั4 3.18วงศงาม ธบ.730733/2562 "2558/1

"  5844277020  นายธีระพงษ5 2.48คําดา ธบ.730734/2562 "2558/1

"  5844277026  นายธนวฒัน6 2.76เอื้องนิมิตรบุตร ธบ.730735/2562 "2558/1

"  5844277032  นายอธิวฒัน7 2.58ธนพิพัฒนทวี ธบ.730736/2562 "2558/1

"  5844277033  นายภทัรพงศ8 2.28ยอดแสง ธบ.730737/2562 "2558/1

"  5844277034  นายอภิสิทธิ์9 3.13ลิชยัมูล ธบ.730738/2562 "2558/1

"  5844277038  นายสุรพล10 2.62ลิพันธ ธบ.730739/2562 "2558/1

"  5844277040  นายอภิสิทธิ์11 2.67ทองเฟอง ธบ.730740/2562 "2558/1

"  5844277042  นายฤทธิไกร12 2.58นอยบุดดี ธบ.730741/2562 "2558/1

"  5844277061  นายปตภิพ13 2.45ชาญสาริกรณ ธบ.730742/2562 "2558/1

"  5844277071  นางสาวพันธกานต14 2.66รักษาทรัพย ธบ.730743/2562 "2558/1

"  5844277072  นายชณิธร15 2.96พรอมนฤฤทธิ์ ธบ.730744/2562 "2558/1

"  5844277073  นางสาวพัทธธีรา16 2.80เพียรเก็บ ธบ.730745/2562 "2558/1

"  5844277075  นายกันตพล17 2.57เศรษฐบุตร ธบ.730746/2562 "2558/1

"  5844277080  นางสาวกลิกา18 2.63การฟุง ธบ.730747/2562 "2558/1

"  5844277081  นางสาวมิลินดา19 2.69น่ิมพันธ ธบ.730748/2562 "2558/1

"  5844277082  นายณฐันิช20 3.18เจริญสุข ธบ.730749/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

03/12/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272042  นายสันต21 2.65กฤตยากีรณ ธบ.730729/2562 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280069  นางสาวอรกัญญา22 2.68พัฒนสาร ธบ.730750/2562 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283224  นางสาวชนัญชดิา23 2.49ดวงศรี ธบ.730751/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273106  นางสาววรรณภา1 3.31สมานจิตร ธบ.830227/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273115  นางสาวสุชาดา2 3.30บุญยะลาศรี ธบ.830232/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273119  นางสาวอรพรรณ1 2.10คงศิริกร ธบ.830213/2562 "ปกติ2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273052  นางสาวหน่ึงฤทัย2 2.29แกวตาํแย ธบ.830215/2562 "ปกติ2559/1

"  5945273059  นางสาวพิมพพิไล3 2.51ปญญาฉลาด ธบ.830216/2562 "2559/1

"  5945273070  นายพงศธร4 3.08ทองวบูิลย ธบ.830217/2562 "2559/1

"  5945273081  นางสาวมินตรา5 2.54ภมิูลา ธบ.830218/2562 "2559/1

"  5945273083  นางสาวมะลิ6 3.30เนตนะตะเวสนะ ธบ.830219/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5945273089  นางสาวไพรินทร7 3.15สุขอราม ธบ.830220/2562 "2559/1

"  5945273091  นางสาวศิริทรา8 3.41นามภกัด์ิ ธบ.830221/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5945273093  นางสาวอรทัย9 2.72พิสัยกุล ธบ.830222/2562 "2559/1

"  5945273102  นายสุรสีห10 2.59จันทนา ธบ.830223/2562 "2559/1

"  5945273103  นายจิรทีปต11 2.34บุญรัตน ธบ.830224/2562 "2559/1

"  5945273104  นางสาวหัทยา12 2.76ถานอก ธบ.830225/2562 "2559/1

"  5945273105  นายอดิศร13 2.95แขมภเูขียว ธบ.830226/2562 "2559/1

"  5945273108  นายสมประสงค14 2.46เมืองเงนิ ธบ.830228/2562 "2559/1

"  5945273110  นายวชนิาถ15 3.16กระตายทอง ธบ.830229/2562 "2559/1

"  5945273111  นางสาวนภัสสร16 2.94พันธเพ็ง ธบ.830230/2562 "2559/1

"  5945273114  นางสาววราภรณ17 3.30คํานนท ธบ.830231/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5945273116  นางสาวทิพวรรณ18 2.65หวนิสันเทียะ ธบ.830233/2562 "2559/1

"  5945273119  นางสาวพลอยชนก19 2.90ปดกันภยั ธบ.830234/2562 "2559/1

"  5945273121  นายนัฐพงษ20 2.53พรมพันหาว ธบ.830235/2562 "2559/1
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- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273123  นางสาวกาญจนา21 2.99อุปการแกว ธบ.830236/2562 "ปกติ2559/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6043273007  นางสาวณัฐิชา22 2.32หนูสัมฤทธิ์ ธบ.830237/2562 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301067  นายจามร1 2.27เเกวนก ธบ.930040/2562 "ปกติ2557/1

"  5848301046  นายกุญพิสิษฐ2 2.80กุยประเสริฐ ธบ.930041/2562 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291017  นายกฤษฎา1 2.31แนวบุตร ธบ.1130099/2562 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277120  นางสาวเมธาวดี1 2.24เรืองเช้ือเหมือน ธบ.730754/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854277139  นางสาวอารีย2 2.82วงศกร ธบ.730755/2562 "2558/1

"  5854277182  นายปกรณ3 3.20เถาโท ธบ.730756/2562 "2558/1

"  5854277195  นายสมพงษ4 3.17คําตนั ธบ.730757/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5634272013  นายณราวฒุิ5 2.48โพธิ ธบ.730727/2562 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280143  นางสาวปยนันท6 3.03ดรดีเลิศ ธบ.730728/2562 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5854272030  นางสาววพิารัตน7 2.38ปะกินําหัง ธบ.730752/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854272082  นางสาวสายธาร8 2.06ศิริชยั ธบ.730753/2562 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280042  นางสาวกัณฑิมา9 2.28ใจเงนิ ธบ.730758/2562 "พิเศษ2558/1

"  5854280054  นางสาวอารีย10 2.70กรุณี ธบ.730759/2562 "2558/1

"  5854280178  นายพิสิฐ11 2.54ตองกิจเจริญชยั ธบ.730760/2562 "2558/1

"  5854280182  วาท่ีรอยตรีสิทธิโชค12 2.23ประสารแกว ธบ.730761/2562 "2558/1

"  5854280193  นายธราดล13 2.04ดําริหชอบ ธบ.730762/2562 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272032  นางสาวสุธาสินี14 2.61สิงหวกิรัย ธบ.730763/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954272038  นางสาวอัจฉรา15 2.33เปล่ียวปลอด ธบ.730764/2562 "2559/1

"  5954272063  นางสาวเสาวลักษณ16 2.51ศรัทธานุ ธบ.730765/2562 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

03/12/62



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280074  นางสาวกนกวรรณ17 3.06ภูพงษ ธบ.730766/2562 "พิเศษ2559/1

"  5954280110  นางสาวชัญญานุช18 2.24ผ้ึงใจอาจ ธบ.730767/2562 "2559/1

"  5954280175  นางสาวศรัญญา19 2.88ใจแข็ง ธบ.730768/2562 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5855273139  นางสาวปชจริยา1 2.36เมคา ธบ.830214/2562 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5536530026  นางสาวปริยาภรณ1 2.59ทองอิ่ม ธบ.430121/2562 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530091  นายยุทธนา2 2.47ขันฤทธิ์ ธบ.430122/2562 "พิเศษ2556/1

"  5736530031  นางสุนิษตา3 3.52ปองหลง ธบ.430123/2562 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5736530037  นางสาวขวญัจิต4 2.75ยืนยงรวโิชติ ธบ.430124/2562 "2557/1

"  5736530040  นายถนอมศักด์ิ5 3.03ไพพร ธบ.430125/2562 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 กันยายน 2562

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2562

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5632294013  นางสาวปยรัตน1 2.40ปนทอง ธบ.1130097/2562 "พิเศษ2556/1

"  5632294046  นางสาวศิวะพร2 2.46สุขสดใสจารุวฒัน ธบ.1130098/2562 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/12/62


