
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5741010058  นางสาวกัญญปริญญ 1 2.06สุทธิพันธ ธบ.130343/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020043  นางสาวจิรภิญญา2 3.14แกวศรีงาม ธบ.130344/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120038  นางสาวอมรพรรณ3 3.49แพงเพ็ง ธบ.130345/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะ

เรียนเกนิเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2558/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5841522009  นางสาวสุชาดา4 2.94นรมาศ ธบ.130346/2563 "ปกติ2558/1

"  5841522011  นายเมธี5 2.82ทําดี ธบ.130347/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261004  นางสาวอนงคคราญ1 3.62สารีรมย ธบ.330131/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5942262012  นายศิริโชค2 3.61หอทรัพย ธบ.330166/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210038  นายวรกานต1 2.15อีซอ ธบ.330100/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260032  นางสาวปวณีา2 2.45โพธิ์ทอง ธบ.330102/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261069  นางสาวพณิชา3 2.19ใครสันเทียะ ธบ.330103/2563 "ปกติ2558/1

"  5842261086  นายสรสิช4 2.53สุขสุทธิ์ ธบ.330104/2563 "2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5842263009  นางสาวณัฐมน5 2.28หงษาแกว ธบ.330105/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5842320037  นางสาวพนิดา6 3.16เซง ธบ.330106/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5742251023  นายปยะบุตร7 2.64มวงเกิด ธบ.330099/2563 "ปกติ2557/1

"  5842251008  นางสาวดวงฤทัย8 2.92ปานคีรี ธบ.330101/2563 "2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210001  นางสาวผกาพันธุ9 2.06พวงมาลี ธบ.330107/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210013  นางสาวปรารถนา10 2.74แสงพงษ ธบ.330108/2563 "2559/1

"  5942210029  นางสาวสราวลี11 2.23ย้ิมใหญหลวง ธบ.330109/2563 "2559/1

"  5942210065  นางสาวณัฐรินีย12 2.41การะเกษ ธบ.330110/2563 "2559/1

"  5942210067  นางสาวศศิณา13 2.89พงศภัทรเอก ธบ.330111/2563 "2559/1

"  5942210080  นางสาวกาญจนชนก14 2.88คัทรักษา ธบ.330112/2563 "2559/1

"  5942210089  นางสาวศรวพา15 2.53นอยดําเนิน ธบ.330113/2563 "2559/1

"  5942210092  นางสาวอรทัย16 2.33กิระหัส ธบ.330114/2563 "2559/1
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- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210098  นางสาวอรพรรณ17 2.64คําไกร ธบ.330115/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210099  นางสาวชัญญา18 2.89บงชมโพธ์ิ ธบ.330116/2563 "2559/1

"  5942210100  นายอธิ19 2.47ละคร ธบ.330117/2563 "2559/1

"  5942210109  นางสาวเมธาพร20 3.26จันทร ธบ.330118/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942210116  นายธนชยั21 2.40ศานตฤทัยกุล ธบ.330119/2563 "2559/1

"  5942210118  นางสาวมินตรา22 2.20คําดี ธบ.330120/2563 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251008  นายสิทธินนท23 2.87อึงสวสัด์ิ ธบ.330121/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260006  นางสาวปาริชาติ24 2.86หมอปลัดชยั ธบ.330122/2563 "ปกติ2559/1

"  5942260007  นางสาวอภิษฐา25 2.93มิ่งแกว ธบ.330123/2563 "2559/1

"  5942260011  นายณฐัพรรณ26 2.74ทัพชยั ธบ.330124/2563 "2559/1

"  5942260013  นางสาวพัชราภา27 3.29แสงสวาง ธบ.330125/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942260020  นางสาววาสนา28 3.36รัตนปราณี ธบ.330126/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942260032  นางสาวปุญยาภรณ29 2.84ชยัปล้ืม ธบ.330127/2563 "2559/1

"  5942260037  นางสาวสิริลักษณ30 3.29ทองพูล ธบ.330128/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942260052  นางสาวศศิชาพัฒน31 3.05สิงหา ธบ.330129/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261001  นางสาวปนัดดา32 3.18วงษหินกอง ธบ.330130/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261015  นางสาวลลิดา33 2.73พิมพมี ธบ.330132/2563 "2559/1

"  5942261017  นางสาวมณรีัตน34 2.72มังคะลัง ธบ.330133/2563 "2559/1
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261022  นายภมิูยศ35 2.89โภชะเจริญ ธบ.330134/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261025  นางสาวจิตลัดดา36 2.75โคกหงส ธบ.330135/2563 "2559/1

"  5942261028  นายธีรวฒัน37 2.93มุกดา ธบ.330136/2563 "2559/1

"  5942261029  นางสาวสุนิสา38 2.96เนียมปาน ธบ.330137/2563 "2559/1

"  5942261032  นางสาวเบญญาภา39 2.76ชนุประเสริฐ ธบ.330138/2563 "2559/1

"  5942261033  นายสหรัฐ40 3.33ลอมคอม ธบ.330139/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942261035  นางสาววาสนา41 2.98สระแกว ธบ.330140/2563 "2559/1

"  5942261036  นางสาวชุตมิณฑน42 2.55อันตพิะโชติ ธบ.330141/2563 "2559/1

"  5942261048  นางสาวนุสรา43 3.19ทองเจริญ ธบ.330142/2563 "2559/1

"  5942261049  นางสาวสุทธิกานต44 3.17จินดาศรี ธบ.330143/2563 "2559/1

"  5942261050  นางสาวพรพรรณ45 2.47โพธิ ธบ.330144/2563 "2559/1

"  5942261055  นางสาวเพชรรินทร46 2.45แซพัว ธบ.330145/2563 "2559/1

"  5942261059  นางสาวสุรินทรา47 2.86ตรวจมรรคา ธบ.330146/2563 "2559/1

"  5942261062  นางสาวทิพย48 2.19โชคอํานวยกุล ธบ.330147/2563 "2559/1

"  5942261071  นางสาวพรพิมล49 2.37ลิมประดิษฐากร ธบ.330148/2563 "2559/1

"  5942261076  นางสาวกิตตยิา50 2.97พิมาร ธบ.330149/2563 "2559/1

"  5942261081  นางสาวเจนจิรา51 2.71บุญถึง ธบ.330150/2563 "2559/1

"  5942261088  นางสาวชุตภิา52 2.63ทองทับพันธ ธบ.330151/2563 "2559/1

"  5942261091  นายสมรักษ53 2.85สังขบุตร ธบ.330152/2563 "2559/1

"  5942261092  นางสาวศศิประภา54 2.67พระโรจน ธบ.330153/2563 "2559/1

"  5942261096  นางสาวเอมิกา55 3.15ไกรวฒิุวรกุล ธบ.330154/2563 "2559/1
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261099  นายสุรศักด์ิ56 2.71แพงสาย ธบ.330155/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261102  นางสาวอรญานี57 2.97ปดทุม ธบ.330156/2563 "2559/1

"  5942261107  นางสาววนัวสิา58 3.39เปรมศรี ธบ.330157/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942261108  นางสาวกาญจนา59 2.95ปรีชานุกิจ ธบ.330158/2563 "2559/1

"  5942261112  นางสาวจิตปฏิมา60 2.91จินพละ ธบ.330159/2563 "2559/1

"  5942261116  นางสาวมณฑาทิพย61 2.61มารวย ธบ.330160/2563 "2559/1

"  5942261117  นางสาวกนกพร62 2.97พูลสวสัด์ิ ธบ.330161/2563 "2559/1

"  5942261118  นางสาวเกวริน63 3.14สินคา ธบ.330162/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5942263001  นายอัษฎายุธ64 2.60กระบิล ธบ.330167/2563 "ปกติ2559/1

"  5942263003  นายชนิตพิัฒน65 2.76กลักสูงเนิน ธบ.330168/2563 "2559/1

"  5942263005  นางสาววมิลวรรณ66 3.29สุภาพ ธบ.330169/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942263009  นางสาวนิศารัตน67 3.00แจมจันทร ธบ.330170/2563 "2559/1

"  5942263010  นางสาวจารุวรรณ68 2.25พงษเจริญ ธบ.330171/2563 "2559/1

"  5942263014  นางสาวอรสา69 2.64โฮกชาวนา ธบ.330172/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5942262002  นางสาวมยุรี70 2.59เชียจอหอ ธบ.330163/2563 "ปกติ2559/1

"  5942262005  นางสาวเปรมยุดา71 2.94จันทรตน ธบ.330164/2563 "2559/1

"  5942262006  นางสาวกมลานันท72 2.97เล็กรักชาติ ธบ.330165/2563 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320026  นางสาวทิพาวรรณ73 2.82ทองศิริ ธบ.330173/2563 "ปกติ2559/1

29/06/63



- 5 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320105  นางสาวนันทณภสั74 2.54ถุงเงนิโต ธบ.330174/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430085  นายณฐัพล1 2.19มณพีงศพันธุ ธบ.230110/2563 "ปกติ2557/1

"  5843430104  นายรัฐพงษ2 2.65พานทอง ธบ.230111/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470006  นางสาวเรดาพร3 3.04แสนทวี ธบ.230091/2563 "ปกติ2555/1

"  5543470026  นายพีรณฐั4 2.31สุวรรณภูมิ ธบ.230092/2563 "2555/1

"  5543470036  นายอตชิาติ5 3.08ศาลา ธบ.230093/2563 "2555/1

"  5843470008  นายกิตตมิศักดิ์6 2.18ขุมทอง ธบ.230112/2563 "2558/1

"  5843470027  นายศุภศิษฎ7 2.26มาลัยลักษณ ธบ.230113/2563 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5843480007  นายบุญญฤทธิ์8 2.07ขําจันทร ธบ.230114/2563 "ปกติ2558/1

"  5843480029  นายอนันทศักด์ิ9 2.93มีมานะ ธบ.230115/2563 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5843482020  นายภวูนัย10 2.75อาศัยนา ธบ.230116/2563 "ปกติ2558/1

"  5843482050  นางสาวอรกานต11 3.18กลางสวสัดิ์ ธบ.230117/2563 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5943482002  นางสาววรรณวสิา12 3.68อุทรังษ ธบ.230118/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5943482013  นางสาวอารีญา13 3.35จันทนา ธบ.230119/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943482027  นายวรีชน14 3.53สารีแกว ธบ.230120/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943482038  นางสาวนริศรา15 2.92ทองสุน ธบ.230121/2563 "2559/1

"  5943482039  นายปยังกูร16 2.78ติระกาล ธบ.230122/2563 "2559/1

29/06/63



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280094  นายพีรดนย1 2.29สายวภิู ธบ.730481/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271012  นางสาวกวนินา2 2.65สุวรรณบุตร ธบ.730483/2563 "ปกติ2559/1

"  5944271032  นางสาวปภาดา3 2.27ปนประดับ ธบ.730484/2563 "2559/1

"  5944271049  นางสาวสุนทรีย4 2.50สาลี ธบ.730485/2563 "2559/1

"  5944271050  นางสาวเขมิกา5 2.61พยูรวงศ ธบ.730486/2563 "2559/1

"  5944271054  นางสาวสุภาวณิี6 2.40รอดเสถียร ธบ.730487/2563 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272052  นายวรีะยุทธ7 2.29สายสุดาจันทรเพ็ญ ธบ.730488/2563 "ปกติ2559/1

"  5944272072  สิบเอกประเสริฐพร8 2.82ธนสิริเมธี ธบ.730489/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280007  นางสาวอรปรียา9 2.28หนูเพชร ธบ.730490/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280010  นายเนตพิงษ10 2.96กล่ินหวล ธบ.730491/2563 "2559/1

"  5944280015  นางสาวสุนันทา11 2.37ศรีเปยม ธบ.730492/2563 "2559/1

"  5944280065  นางสาวแสงรวี12 2.47ปญญาคง ธบ.730493/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283007  นางสาวอมรรัตน13 2.57บุญมี ธบ.730494/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283037  นางสาวศรัญญา14 2.57มงคลรอบ ธบ.730495/2563 "2559/1

"  5944283062  นางสาววโรชา15 3.13ตาลเจริญ ธบ.730496/2563 "2559/1

"  5944283091  นางสาวพัชรี16 2.42บําเพ็ญ ธบ.730497/2563 "2559/1

"  5944283201  นางสาวจิราพร17 2.36ศรีเพ็ชร ธบ.730498/2563 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
29/06/63
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6043272024  นายศุภชยั18 2.29ผดุงแสง ธบ.730566/2563 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5964280019  นางสาวณิชากร19 2.68สุวชัรมล ธบ.730565/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277001  นางสาวอรกานต20 3.28แกวกระจาง ธบ.730567/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2560/1

"  6043277028  นายวริัตน21 2.26ทองจันทร ธบ.730568/2563 "2560/1

"  6043277045  นายบวรสัณห22 2.61ฤทธิ์จีน ธบ.730569/2563 "2560/1

"  6043277046  นายสิริเดช23 3.52รูปคม ธบ.730570/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273050  นางสาวชุตมิา1 2.02ทับทองดี ธบ.830175/2563 "ปกติ2559/1

"  5945273053  นางสาวกัญญารัตน2 2.01ใจบุญ ธบ.830176/2563 "2559/1

"  5945273054  นางสาววราภรณ3 2.18ขวญัเขียน ธบ.830177/2563 "2559/1

"  5945273066  นางสาวศศิธร4 2.20สุขประเสริฐ ธบ.830178/2563 "2559/1

"  5945273098  นางสาววนิดา5 2.32ธรรมวชิยั ธบ.830179/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301021  นางสาวศิริภรณ1 2.26จิตรชืน่ ธบ.930009/2563 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302083  นางสาวชนกพร2 2.74ทองพรม ธบ.930010/2563 "ปกติ2556/1

"  5748302012  นายณฐัพงศ3 2.79มวงแนม ธบ.930011/2563 "2557/1

"  5748302024  นายชยณฐั4 2.92ตั้งกิจวฒิุกุล ธบ.930012/2563 "2557/1

"  5748302032  นางสาวปาริฉัตร5 2.53พูลศิริ ธบ.930013/2563 "2557/1

"  5848302001  นางสาวชลธิชา6 2.79นิตยประเสริฐ ธบ.930014/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5549600006  นายฐิรวฒัน1 3.16เวชวงษ ธบ.1030009/2563 "ปกติ2555/1

"  5549600036  นายกรวฒุิ2 3.50เอี่ยวรุงโรจน ธบ.1030010/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะ
เรียนเกนิเวลาท่ีกําหนด"2555/1

"  5649600036  นางสาวศุภลักษณ3 2.31ถุงจินดา ธบ.1030011/2563 "2556/1

"  5749600013  นายดลฤทธิ์4 3.12คงเกษม ธบ.1030024/2563 "2557/1

"  5749600044  นายศิริศักด์ิ5 2.43โพลงศิริ ธบ.1030025/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291085  นางสาวโสภา1 3.29ทองสุข ธบ.1130095/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294078  นางสาวภทัรวรรณ1 2.27โฆสนสิทธิศักด์ิ ธบ.1130086/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291003  นายภานุพันธ2 2.44เกตอุรุณ ธบ.1130087/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291021  นางสาวรวนัินท3 2.86จันทรสิงขร ธบ.1130088/2563 "2559/1

"  5942291039  นายสุทธิชยั4 2.56การุณ ธบ.1130089/2563 "2559/1

"  5942291040  นางสาวพิมพกานต5 2.59ชลีุพันธุมาศ ธบ.1130090/2563 "2559/1

"  5942291043  นายปยะพล6 2.63เกียรติสามชัน้ ธบ.1130091/2563 "2559/1

"  5942291052  นายธิปไตย7 2.60ไกยะวณชิย ธบ.1130092/2563 "2559/1

"  5942291054  นายชยัมงคล8 2.28พันธุรัตน ธบ.1130093/2563 "2559/1

"  5942291079  นายธนพนธ9 2.66หมื่นหาญ ธบ.1130094/2563 "2559/1

"  5942291097  นายณฐัวฒัน10 2.89พฤฒสิริโรจน ธบ.1130096/2563 "2559/1

"  5942291098  นางสาวศุภกานต11 2.98หลักคํา ธบ.1130097/2563 "2559/1

"  5942291099  นายเนตพิงษ12 2.71เสงีย่มพงษ ธบ.1130098/2563 "2559/1

"  5942291101  นายกิตตศัิกด์ิ13 2.62กาญจนรุง ธบ.1130099/2563 "2559/1

"  5942291108  นายอิสระภาพ14 2.31ดวงศรี ธบ.1130100/2563 "2559/1

"  5942291136  นายภทัรพล15 2.53แซตัง้ ธบ.1130101/2563 "2559/1

"  5942291138  นายสิทธิกร16 2.57ตั้งสกุล ธบ.1130102/2563 "2559/1

"  5942291139  นายวฒิุวฒัน17 2.61ศิรวฒันดํารงค ธบ.1130103/2563 "2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294040  นางสาวอริสยา18 2.62ธนะธีระพงศ ธบ.1130104/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294058  นายเชาวนันท19 2.57นพพรสุภาศรี ธบ.1130105/2563 "2559/1

29/06/63



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5733482004  นางสาวภรูิดา1 3.29รั้วไธสง ธบ.230098/2563 "พิเศษ2557/1

"  5733482008  นางสาวนฤมล2 3.28มวงนาครอง ธบ.230100/2563 "2557/1

"  5733482024  นางสาวรัตนาภรณ3 3.29เข็มเงิน ธบ.230104/2563 "2557/1

"  5733482030  นางสาวเพชรรัตน4 3.57วงัใน ธบ.230106/2563 "2557/1

"  5733482032  นายวชัรพงษ5 3.53คุณาดิเรก ธบ.230108/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5533470011  นายนพรัตน1 2.39ออมสําโรง ธบ.230090/2563 "พิเศษ2555/1

"  5633470081  นายอภิชาติ2 2.60ขวญัทอง ธบ.230094/2563 "2556/1

"  5633470128  นายอนุพันธ3 2.74เจริญผล ธบ.230095/2563 "2556/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711022  นางสาวขวญัฤทัย4 2.17สมบูรณทรัพย ธบ.230096/2563 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5733482002  นายฉัตรชยั5 3.01รอดวนิิจ ธบ.230097/2563 "พิเศษ2557/1

"  5733482006  นายอนุพงศ6 2.82ภญิโญ ธบ.230099/2563 "2557/1

"  5733482013  นายเอกพงษ7 2.73พงษศิริกรกุล ธบ.230101/2563 "2557/1

"  5733482014  นางสาวพิมพพร8 3.30พันธวงษ ธบ.230102/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5733482021  นายสิปปนนท9 3.10เขียวหวาน ธบ.230103/2563 "2557/1

"  5733482025  นายธเนศพล10 3.10พนภยั ธบ.230105/2563 "2557/1

"  5733482031  นายทวชียั11 3.08ทองตัน ธบ.230107/2563 "2557/1

"  5733482039  นายพนม12 3.14คาสบาย ธบ.230109/2563 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5953480040  นายสุวทิย13 3.39สีใส ธบ.230123/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280375  นางสาวกรรณิกา1 3.54เวชกร ธบ.730470/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280430  นางสาวศิริลักษณ2 3.26มาศขาว ธบ.730473/2563 "2557/1

"  5734280440  นางสาวภลัลา3 3.48มากรุน ธบ.730474/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5334280378  สิบตรีประภวษิณุ1 2.19ปญญินทริยาภรณ ธบ.730461/2563 "พิเศษ2553/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277064  นายธนวฒัน2 2.77กตะศิลา ธบ.730462/2563 "พิเศษ2555/1

"  5534277065  นายอธิวฒัน3 2.48สุทธิพิทักษ ธบ.730463/2563 "2555/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272003  นางสาวปนัดดา4 2.11มะซอ ธบ.730464/2563 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280160  นางสาวโชตกิา5 3.18สิริรุงมงคล ธบ.730465/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280172  นางสาวแสงเดือน6 2.85พาปอ ธบ.730466/2563 "2557/1

"  5734280177  นางสาวกรรณิกา7 2.55ยอดมีสี ธบ.730467/2563 "2557/1

"  5734280191  นายพีรภทัร8 3.09แสงโพดา ธบ.730468/2563 "2557/1

"  5734280300  นางสาววชัรินทร9 2.95พรอมพิมพ ธบ.730469/2563 "2557/1

"  5734280427  นายกฤตภาส10 2.89มารศรี ธบ.730471/2563 "2557/1

"  5734280428  นางสาวสุธาอร11 3.18ศิริโชคพัฒนากิจ ธบ.730472/2563 "2557/1

"  5734280442  นางสาวนิลวรรณ12 2.81เลิศวาณชิดิลก ธบ.730475/2563 "2557/1

"  5734280445  นางสาวธัญพิชชา13 2.39คําภู ธบ.730476/2563 "2557/1

"  5734280464  นางสาวกิตตยิา14 2.74ลาดบัวขาว ธบ.730477/2563 "2557/1

"  5734280493  นายอเนก15 2.47วลิาทอง ธบ.730478/2563 "2557/1

"  5734280500  นางสาวณัฐฐนัน16 2.60พิสิษฐภัทรากุล ธบ.730479/2563 "2557/1

"  5734280505  นางสาวสุทธิดา17 2.45จันทรกลาง ธบ.730480/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280117  นางสาวพัชรี18 3.58ทรัพยโฉม ธบ.730482/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

29/06/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277001  นางสาวฐชาภัทร19 3.13พวงยอด ธบ.730499/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277007  นางสาวสุพัฒฌา20 3.39สุวฒัน ธบ.730500/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277010  นางสาวผองศรี21 2.67บุญใส ธบ.730501/2563 "2559/1

"  5954277017  นางสาวฐปนัท22 3.24สิทธิมงคล ธบ.730502/2563 "2559/1

"  5954277020  นายปุณธวชั23 3.35ธนะโชคลภัส ธบ.730503/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277026  นางสาวพัชรินทร24 2.86ดวงจําปา ธบ.730504/2563 "2559/1

"  5954277028  นายกิตตพิันธ25 3.28ศรีวงษรักษ ธบ.730505/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277029  นางสาวลลิตา26 2.95วชิยั ธบ.730506/2563 "2559/1

"  5954277039  นางสาวสิริรักษ27 3.33บุงนาแซง ธบ.730507/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277044  วาท่ีรอยตรีหญิง พัชรี28 3.12วนัสนุก ธบ.730508/2563 "2559/1

"  5954277045  นางสาวกิตตยิา29 2.97โพธิ์คํา ธบ.730509/2563 "2559/1

"  5954277071  นายพีร30 2.37แสงสี ธบ.730510/2563 "2559/1

"  5954277093  นางสาวขนิษฐา31 2.88สกลพรวศิน ธบ.730511/2563 "2559/1

"  5954277095  นายเขมินท32 2.62สําเภาเงนิ ธบ.730512/2563 "2559/1

"  5954277137  นางสาววนิดา33 2.22สืบเพ็ง ธบ.730513/2563 "2559/1

"  5954277157  นางสาวนฤมล34 3.56พลภกัดี ธบ.730514/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280001  นางสาวพรจันทร35 3.20ไมเล้ือย ธบ.730515/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280003  นายโสภณ36 3.46รินแตว ธบ.730516/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280004  นางสาวเบ็ญจมาส37 3.56ทองบุญรอด ธบ.730517/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280008  นางสาวสิฏฐิรชาภรณ38 3.45เฟองบุญ ธบ.730518/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

29/06/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280013  นางสาวพุธวรรณ39 2.76คงสําราญ ธบ.730519/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280015  นางสาววชัรีพร40 2.95ชขิุนทด ธบ.730520/2563 "2559/1

"  5954280016  นางสาววนัวสิาข41 2.91ไพโสภา ธบ.730521/2563 "2559/1

"  5954280017  นางสาวสุภาภรณ42 2.65มวงเงนิ ธบ.730522/2563 "2559/1

"  5954280023  นางสาวดารุณี43 2.90บุญเปง ธบ.730523/2563 "2559/1

"  5954280024  นางสาวปนัดดา44 3.08เปงธง ธบ.730524/2563 "2559/1

"  5954280032  นางสาวณิณปภา45 3.16สวางศรี ธบ.730525/2563 "2559/1

"  5954280035  นายประเสริฐ46 2.70บุญยัง ธบ.730526/2563 "2559/1

"  5954280048  นายกัณตพัฒน47 2.95เกณฑเชีย่วชาญ ธบ.730527/2563 "2559/1

"  5954280051  นางสาวประภาพร48 2.96ถ่ินแถลบ ธบ.730528/2563 "2559/1

"  5954280053  นางสาวรจนา49 3.17จิตตรี ธบ.730529/2563 "2559/1

"  5954280054  นายณฐัวฒุิ50 2.96รามประเสริฐ ธบ.730530/2563 "2559/1

"  5954280059  นางสาวนาถนัดดา51 3.13มะไฟหวาน ธบ.730531/2563 "2559/1

"  5954280062  นางสาวพัทธธีรา52 2.72จิตหาญ ธบ.730532/2563 "2559/1

"  5954280063  นางสาวปาริษา53 3.10เทียนไสว ธบ.730533/2563 "2559/1

"  5954280065  นางสาวเนตรนภา54 3.25จินดามน ธบ.730534/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280068  นายสุกิจ55 2.94พรเลิศสิริกุล ธบ.730535/2563 "2559/1

"  5954280073  นางสาวสุรียภรณ56 2.87ฤทธิศักด์ิ ธบ.730536/2563 "2559/1

"  5954280075  นางสาวมาริดา57 2.80แสงสวาง ธบ.730537/2563 "2559/1

"  5954280082  นางสาวนอมจิตร58 2.64แสนทิพย ธบ.730538/2563 "2559/1

"  5954280091  นางสาวนันธิกานต59 2.96ศรีเจริญ ธบ.730539/2563 "2559/1

29/06/63



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280092  นางสาวชิดชนก60 2.46ฉัตรชยัววิฒันา ธบ.730540/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280104  นางสาวธัญญปรัชญ61 2.87ใจทัศน ธบ.730541/2563 "2559/1

"  5954280113  นางสาวกัลยรัตน62 2.66กองเพิ่มพูล ธบ.730542/2563 "2559/1

"  5954280114  นายชยัชนะ63 3.54ทองดี ธบ.730543/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280117  นายกิตตญิาพล64 3.03ปนวเิศษ ธบ.730544/2563 "2559/1

"  5954280118  นางสาวกมลลักษณ65 3.57ชยัศิรินานนท ธบ.730545/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280123  นายชลิต66 3.27ศรีสุวรรณ ธบ.730546/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280128  นางสาวนภษร67 3.29เทียบธรรม ธบ.730547/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280129  นางสาวภรปภัช68 2.88พลภทัรานนท ธบ.730548/2563 "2559/1

"  5954280133  นางสาวปยาฑิพัฒษ69 2.76เกียรติวรีะ ธบ.730549/2563 "2559/1

"  5954280136  นางสาวภาสิริ70 2.62ลินลวย ธบ.730550/2563 "2559/1

"  5954280142  นางสาวชนมน71 2.53สีดากุล ธบ.730551/2563 "2559/1

"  5954280145  นางสาวปุญญพัฒน72 3.62ปุญญาธนพัฒน ธบ.730552/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280147  นายปรีชา73 3.20แกวดอนหัน ธบ.730553/2563 "2559/1

"  5954280149  นางสาวเชษฐธิดา74 2.92จีนพัฒน ธบ.730554/2563 "2559/1

"  5954280151  นางสาวสุภาวดี75 2.62กลํ่าดิษฐ ธบ.730555/2563 "2559/1

"  5954280154  นางสาวสุวพิชญ76 3.48พันธุเกตุ ธบ.730556/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280155  นางสาวสกาวรัตน77 3.15สีสอน ธบ.730557/2563 "2559/1

"  5954280161  นางสาววงนภา78 2.83พงษสถิตย ธบ.730558/2563 "2559/1

"  5954280165  นางสาวชนันญา79 2.98อาจอ ธบ.730559/2563 "2559/1

"  5954280166  นางสาวบุญฑริการ80 2.78กล่ินกาหลง ธบ.730560/2563 "2559/1

29/06/63



- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280168  นางสาวภาวณิี81 2.53ทารี ธบ.730561/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280169  นางอรุชานันท82 3.03สุคันธวณชิ ธบ.730562/2563 "2559/1

"  5954280172  นางสาวนรีรัตน83 3.11นาโควงศ ธบ.730563/2563 "2559/1

"  5954280173  นางสาวมธุรดา84 2.79ธตวฒันโชตกุิล ธบ.730564/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5955273029  นางสาวอารียา1 2.48สมภาวะ ธบ.830180/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273038  วาท่ีรอยตรีหญิงอัณศยา2 2.53อัจฉรากร ธบ.830181/2563 "2559/1

"  5955273043  นางสาวพรรณวลี3 2.97บุญมาจรินนท ธบ.830182/2563 "2559/1

"  5955273076  นายธวชัชยั4 2.30ศักด์ิไพศาล ธบ.830183/2563 "2559/1

"  5955273077  นางสาวรัชนีกร5 2.53สฤษดิวฒิุ ธบ.830184/2563 "2559/1

"  5955273087  นางสาวยาใจ6 3.25ละอองแกว ธบ.830185/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273091  นายทรงศักด์ิ7 2.18พฤกษานุรักษ ธบ.830186/2563 "2559/1

"  5955273159  นางสาวสถาพร8 2.92เอี่ยมวงค ธบ.830187/2563 "2559/1

"  5955273169  นางสาวจุฑารัตน9 3.40ย่ีภู ธบ.830188/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5955273187  นางสาวพรรณงาม10 3.02สุขเจริญ ธบ.830189/2563 "2559/1

"  5955273192  นางสาวมัคครัตน11 2.38ศศิรัตนะรัตน ธบ.830190/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530058  นางสาวชลิดา1 2.61แสงชมภู ธบ.430140/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530072  นางสาวญาตรีัตน2 2.45อุนนิมิตร ธบ.430141/2563 "2557/1

"  5736530086  ดาบตาํรวจประนอม3 2.40พลพูน ธบ.430142/2563 "2557/1

"  5736530102  นายพิพัฒน4 2.67มีโพธิ์ ธบ.430143/2563 "2557/1

"  5736530105  วาท่ีรอยตรีนิธิวฒัน5 2.75ประจักษจิตร ธบ.430144/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600001  นายสุนทร1 3.38แกวเพชร ธบ.1030012/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2557/1

"  5739600004  นายกฤษฎา2 3.21ทันตา ธบ.1030013/2563 "2557/1

"  5739600005  นายเทิดศักดิ์3 2.54รุงเกิดเกรียงไกร ธบ.1030014/2563 "2557/1

"  5739600011  นายสุชาติ4 2.64ชเูชดิ ธบ.1030015/2563 "2557/1

"  5739600016  นายพนมกร5 3.17โบราณเรืองฤทธิ์ ธบ.1030016/2563 "2557/1

"  5739600018  นายธนโชติ6 2.44เริ่มศรี ธบ.1030017/2563 "2557/1

"  5739600019  วาท่ีเรืออากาศเอกไพรวฒิุ7 3.27อชนีิทองคํา ธบ.1030018/2563 ไมไดเกยีรตนิิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5739600037  นายพงศกร8 2.50บัวพินธุ ธบ.1030019/2563 "2557/1

"  5739600038  นายภรูิวจัน9 3.03ไฝสีทา ธบ.1030020/2563 "2557/1

"  5739600040  นายปญญา10 2.67โพธิ์ศรี ธบ.1030021/2563 "2557/1

"  5739600045  นายอานีน11 3.24อาดัม ธบ.1030022/2563 "2557/1

"  5739600046  นายมงคล12 2.56นิลผาย ธบ.1030023/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 28 เมษายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5853482060  นายธเนศ1 2.24วงษอุสมาน ธบ.1230003/2563 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

29/06/63


