
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010048  นางสาวเบญญา1 2.62ตุมแมน ธบ.130003/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522024  นางสาวอาภาพร2 2.82วเิชยีรฉาย ธบ.130001/2564 "ปกติ2557/1

"  5741522038  นางสาวกชกร3 2.55หาญกลา ธบ.130002/2564 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  6041210049  นายณฐัวฒุิ1 3.64จองทองหลาง ธบ.330001/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  6041210024  นายพรพิพัฒน1 3.52แตงออน ธบ.330002/2564 "ปกติ2560/1

"  6041210056  นางสาวนภัส2 3.50สถาพรเกษมสุข ธบ.330003/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320069  นายนิรันดร3 3.45จันทรหอม ธบ.330004/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210004  นางสาวบัณฑิตา1 2.32สะผาย ธบ.330005/2564 "ปกติ2559/1

"  6041210001  นายเศรษฐกิจ2 2.67ศรียา ธบ.330014/2564 "2560/1

"  6041210006  นางสาวกัญญารัตน3 2.96พันธพัฒน ธบ.330015/2564 "2560/1

"  6041210010  นางสาวปนัดดา4 2.64รุงแจง ธบ.330016/2564 "2560/1

"  6041210012  นางสาววยิดา5 2.79ชยัภา ธบ.330017/2564 "2560/1

"  6041210013  นางสาวณ นภวงศ6 2.16รื่นฤทธิ์ ธบ.330018/2564 "2560/1

"  6041210015  นางสาวสุกัญญา7 2.32ศรีภกัศร ธบ.330019/2564 "2560/1

"  6041210021  นางสาวนงนภัส8 3.16ศรีสุริยงค ธบ.330020/2564 "2560/1

"  6041210022  นางสาวธันยธรณ9 3.10ปูควนัช ธบ.330021/2564 "2560/1

"  6041210023  นายธีรศักด์ิ10 2.35บุญเจริญ ธบ.330022/2564 "2560/1

"  6041210032  นายไกรสร11 3.05เสฏฐัตต ธบ.330023/2564 "2560/1

"  6041210033  นางสาวฐิตพิร12 2.66นันภิวงค ธบ.330024/2564 "2560/1

"  6041210036  นางสาวสาวติรี13 2.58ทองใหม ธบ.330025/2564 "2560/1

"  6041210038  นายพัฒนกฤษณ14 2.38ทองท่ีพิมาย ธบ.330026/2564 "2560/1

"  6041210040  นางสาวนนทิยา15 3.58พันธนาม ธบ.330027/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041210044  นางสาวพงศพัชรา16 2.77ชอผูก ธบ.330028/2564 "2560/1

"  6041210053  นางสาวกัลยากร17 3.00พรหมรัมย ธบ.330029/2564 "2560/1

"  6041210054  นางสาววชัรอาภา18 2.43ถาวรอรุณรัตน ธบ.330030/2564 "2560/1

"  6041210055  นางสาวสุวยับะห19 2.51มอนอง ธบ.330031/2564 "2560/1

"  6041210059  นางสาวนภัสวรรณ20 3.36เอี่ยมงามทรัพย ธบ.330032/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)

02/03/64



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260023  นางสาวมัทนี21 2.69ทาวนอก ธบ.330006/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261041  นายกองเกียรติ22 2.48จันทรประทักษ ธบ.330007/2564 "ปกติ2559/1

"  5942261065  นางสาวภริดา23 2.71เพชรกานแกวมณี ธบ.330008/2564 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5942262009  นางสาวจอมขวญั24 2.82มากแพ ธบ.330009/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320021  นายเกียรตศัิกด์ิ25 3.05โอสถ ธบ.330010/2564 "ปกติ2559/1

"  5942320023  นางสาวสิตานัน26 2.75อภยันอก ธบ.330011/2564 "2559/1

"  5942320069  นางสาวธิตกิาญต27 2.56จิวเจริญผล ธบ.330012/2564 "2559/1

"  5942320080  นางสาวพัชราวดี28 3.45โฉมสันเทียะ ธบ.330013/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  6041320005  นางสาวกนกวรรณ29 2.62แวหะมะ ธบ.330033/2564 "2560/1

"  6041320019  นางสาววมิลวรรณ30 2.67สีขาว ธบ.330034/2564 "2560/1

"  6041320028  นางสาวสุกัญญา31 3.44วรรณพรม ธบ.330035/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320029  นางสาววยิะดา32 3.29แลกสินธุ ธบ.330036/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320061  นางสาวจีราพร33 2.93มังกร ธบ.330037/2564 "2560/1

"  6041320063  นางสาวภทัรียา34 3.57เอี่ยมชู ธบ.330038/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320066  นางสาวฟาริดา35 3.14ปตินาคา ธบ.330039/2564 "2560/1

02/03/64



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430093  นางสาวยุรานี1 2.27จุฑานิตย ธบ.230003/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5843711024  นายชชัพงศ2 2.11จีนะฮู ธบ.230004/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430001  นางสาวเฟองฟา3 3.06ผลวาด ธบ.230005/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430002  นางสาวสุจิตรา4 3.23บุญศรี ธบ.230006/2564 "2559/1

"  5943430003  นางสาวสุทธิดา5 2.70อินทรถาวร ธบ.230007/2564 "2559/1

"  5943430004  นางสาวธนภรณ6 2.62แยมสบาย ธบ.230008/2564 "2559/1

"  5943430005  นางสาวพัชรี7 2.58สมบัตดิี ธบ.230009/2564 "2559/1

"  5943430006  นางสาวมีนลดา8 2.48สุทธิรักษ ธบ.230010/2564 "2559/1

"  5943430007  นางสาวยุวดี9 2.96เตาแกว ธบ.230011/2564 "2559/1

"  5943430009  นางสาวศิรินภา10 3.10แตงออน ธบ.230012/2564 "2559/1

"  5943430010  นางสาวธิดารัตน11 2.72การุจี ธบ.230013/2564 "2559/1

"  5943430013  นางสาวกมลชนก12 3.02โกเมนเอก ธบ.230014/2564 "2559/1

"  5943430016  นางสาวสุภาวรรณ13 2.86เกิดโภคา ธบ.230015/2564 "2559/1

"  5943430017  นายอภิสิทธิ์14 2.88ย้ิมดี ธบ.230016/2564 "2559/1

"  5943430019  นายศิรเมศร15 2.40เมธินธันยธรณ ธบ.230017/2564 "2559/1

"  5943430022  นางสาวบุณยวรี16 2.97หารกําลัง ธบ.230018/2564 "2559/1

"  5943430023  นายพลาธิป17 2.59ล้ิมเตชะภณ ธบ.230019/2564 "2559/1

"  5943430026  นางสาวนริษศา18 2.77พานอนันต ธบ.230020/2564 "2559/1

"  5943430028  นางสาวเจนจิรา19 2.75บุญเจือ ธบ.230021/2564 "2559/1

02/03/64
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430029  นางสาวกมลรัต20 2.41ประเสริฐชาติ ธบ.230022/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430030  นางสาวศุภษร21 2.80พลอินตะ ธบ.230023/2564 "2559/1

"  5943430032  นางสาวมุกระวี22 2.77พงษวงษ ธบ.230024/2564 "2559/1

"  5943430035  นางสาวเกสรี23 3.24ไชยสวสัด์ิ ธบ.230025/2564 "2559/1

"  5943430036  นายคมชาญ24 2.67ผากงคํา ธบ.230026/2564 "2559/1

"  5943430040  นางสาวภทัราพร25 2.97กุฎีแดง ธบ.230027/2564 "2559/1

"  5943430049  นางสาวชุตมิา26 2.13แซอื้อ ธบ.230028/2564 "2559/1

"  5943430052  นางสาวมัญชุพร27 2.51บางปลากฎ ธบ.230029/2564 "2559/1

"  5943430057  นางสาวปยลักษณ28 2.56เคนสันเทียะ ธบ.230030/2564 "2559/1

"  5943430059  นางสาวอารียา29 2.99ฉาวชืน่ ธบ.230031/2564 "2559/1

"  5943430061  นายสุรนัช30 2.75สุนันทา ธบ.230032/2564 "2559/1

"  5943430062  นายแผนดิน31 3.59ศรีสมบัติ ธบ.230033/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5943430064  นางสาวณัฐศิมาภร32 2.89เจียมตน ธบ.230034/2564 "2559/1

"  5943430065  นางสาววไิลพร33 2.92กิสันเทียะ ธบ.230035/2564 "2559/1

"  5943430067  นางสาวสุมาลี34 2.37สาตรหิรัญ ธบ.230036/2564 "2559/1

"  5943430068  นางสาวพรอมฝน35 2.67ทวใีจ ธบ.230037/2564 "2559/1

"  5943430079  นางสาวพิชามญชุ36 2.54จิตรดี ธบ.230038/2564 "2559/1

"  5943430082  นายมงคล37 3.48คัมภรีพันธ ธบ.230039/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5943430083  นางสาววรางคณา38 2.71จันทรสวย ธบ.230040/2564 "2559/1

"  5943430085  นางสาวภนิตา39 2.74กล่ินขจร ธบ.230041/2564 "2559/1

"  5943430086  นางสาวณัฐกานต40 2.98แสงศิริ ธบ.230042/2564 "2559/1

02/03/64



- 3 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430087  นางสาวทัตตยิา41 2.73ดวงหิรัญ ธบ.230043/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430088  นายนลธวชั42 2.93เลียบทวี ธบ.230044/2564 "2559/1

"  5943430089  นางสาวเมย43 2.86มาสอน ธบ.230045/2564 "2559/1

"  5943430095  นางสาวกิตยิา44 2.92ลอมาเละ ธบ.230046/2564 "2559/1

"  5943430096  นางสาวบุษบา45 2.82ทวชียั ธบ.230047/2564 "2559/1

"  5943430097  นางสาวสุชานาฏ46 2.69ศรีบุญยืน ธบ.230048/2564 "2559/1

"  5943430099  นางสาวพัทธรินทร47 3.09ตะนอย ธบ.230049/2564 "2559/1

"  5943430101  นางสาววรินทร48 2.76วงษกระสันต ธบ.230050/2564 "2559/1

"  5943430102  นางสาวศิริพร49 2.67บางเกิด ธบ.230051/2564 "2559/1

"  5943430106  นายธนพล50 2.36นพมณกีร ธบ.230052/2564 "2559/1

"  5943430107  นางสาวดวงพร51 3.21ขาวฉออน ธบ.230053/2564 "2559/1

"  5943430108  นางสาวสุดารัตน52 3.27การร่ืนศรี ธบ.230054/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943430109  นายคณุตม53 3.08ดวงศรี ธบ.230055/2564 "2559/1

"  5943430114  นางสาวมนัสชนก54 2.71ดวงสูงเนิน ธบ.230056/2564 "2559/1

"  5943430119  นางสาวภคมน55 3.57ยงสกุลชัย ธบ.230057/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943430120  นางสาวณัฐวรรณ56 2.33ชายคง ธบ.230058/2564 "2559/1

"  5943430122  นางสาวชลลดา57 3.05ลาวพนม ธบ.230059/2564 "2559/1

"  5943430132  นางสาวจิราภรณ58 3.07พัดพรม ธบ.230060/2564 "2559/1

"  5943430136  นางสาวศศิธร59 2.87ขจรมา ธบ.230061/2564 "2559/1

"  5943430137  นางสาวรุจิรา60 3.26โอฬารวนกิจ ธบ.230062/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943430138  นางสาวชนาภคั61 3.34บุญสม ธบ.230063/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

02/03/64



- 4 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430143  นางสาวอรชร62 2.92พรหมเหลา ธบ.230064/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430144  นางสาวเบญจมาภรณ63 3.04วริิยะกิจ ธบ.230065/2564 "2559/1

"  5943430146  นางสาวทรายทับทิม64 2.60ถือชยัภมิู ธบ.230066/2564 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5943480002  นายอนิรุต65 2.89ดีมาก ธบ.230067/2564 "ปกติ2559/1

"  5943480007  นายสุเชษฐ66 2.65รักษา ธบ.230068/2564 "2559/1

"  5943480009  นางสาวศิรมณี67 2.94ธงศรี ธบ.230069/2564 "2559/1

"  5943480015  นายศิลา68 2.48จันทราเพ็ญ ธบ.230070/2564 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5943482010  นายวสิทธิ์พล69 3.24เมฆเขียว ธบ.230071/2564 "ปกติ2559/1

"  5943482012  นายไพฑูรย70 2.30โคตรักษา ธบ.230072/2564 "2559/1

"  5943482014  นายธนทัต71 2.06คุมพานนท ธบ.230073/2564 "2559/1

"  5943482019  นางสาวสุภาวดี72 2.79เผือกวงษ ธบ.230074/2564 "2559/1

"  5943482021  นายอุกฤษฐ73 2.73ประทุมวนั ธบ.230075/2564 "2559/1

"  5943482023  นายศรุตพิงศ74 2.37นามมะลิธนาสิริ ธบ.230076/2564 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  5943501016  นางสาวณัฐฐิรัตน75 2.48แซเจี่ย ธบ.230077/2564 "ปกติ2559/1

02/03/64



- 5 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  6041276012  นางสาวมยุรา1 3.62สมศักด์ิ ธบ.730001/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280007  นายพิพัฒน2 3.81จันทรกรณ ธบ.730003/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280043  นางสาวพนิตพิชา3 3.60ทองผาฐาปนา ธบ.730004/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283002  นางสาวสาวติรี4 3.72กุยประเสริฐ ธบ.730005/2564 "ปกติ2560/1

"  6042283055  นางสาววราพร5 3.68คําเขียน ธบ.730006/2564 "2560/1

"  6042283056  นางสาวพัชรินทร6 3.63พุมจํารัส ธบ.730007/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277018  นายวรุตม7 3.63เสียงดี ธบ.730002/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  6041276017  นางสาวณิยาดา1 3.44พาซุย ธบ.730013/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280019  นางสาวธัญพร2 3.37สังขปาน ธบ.730014/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6042283009  นายสุรธรรม3 3.50พิมมะทา ธบ.730015/2564 "ปกติ2560/1

"  6042283010  นางสาวอภิญญา4 3.38หมื่นสา ธบ.730016/2564 "2560/1

"  6042283043  นางสาวสิริลักษณ5 3.44คงนอย ธบ.730017/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5844277066  นายเชาวพล1 2.26เท่ียงยุติ ธบ.730049/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5644272031  นายมโนชญ2 2.35บุญสมศรี ธบ.730019/2564 "ปกติ2556/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6041271007  นางสาวชุตมิา3 2.84มะเด่ือ ธบ.730070/2564 "ปกติ2560/1

"  6041271009  นางสาวศิริษา4 2.57ศิริโสม ธบ.730071/2564 "2560/1

"  6041271013  นางสาวจิรนันท5 2.96อาจกลา ธบ.730072/2564 "2560/1

"  6041271014  นางสาวณัชชา6 2.48อรามเกียรติ ธบ.730073/2564 "2560/1

"  6041271017  นางสาวมัลลิกา7 2.93จรเปล่ียน ธบ.730074/2564 "2560/1

"  6041271022  นายอภิชาติ8 2.31สรวสิูตร ธบ.730075/2564 "2560/1

"  6041271023  นายอรรถวฒุิ9 2.56กุยโห ธบ.730076/2564 "2560/1

"  6041271031  นางสาวทิพยภาวดี10 2.88ชยัสงคราม ธบ.730077/2564 "2560/1

"  6041271032  นางสาวเพ็ญประภา11 2.70เพ็งจันทร ธบ.730078/2564 "2560/1

"  6041271033  นางสาวคนิตตรา12 3.02ลังกาวงศ ธบ.730079/2564 "2560/1

"  6042271003  นางสาวชลนิชา13 3.23บรรดาศักด์ิ ธบ.730164/2564 "2560/1

"  6042271005  นางสาวเขมมิกา14 3.10นนทะสอน ธบ.730165/2564 "2560/1

"  6042271006  นางสาวศยามล15 3.07มนตรี ธบ.730166/2564 "2560/1

"  6042271008  นางสาวปยพร16 3.21แซอึ้ง ธบ.730167/2564 "2560/1

"  6042271011  นางสาวมณฑิรา17 3.30อองลออ ธบ.730168/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272001  นางสาวพรธีรา18 3.32เปสันเทียะ ธบ.730080/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272002  นางสาวเจนจิรา19 2.20จิรขจรเดช ธบ.730081/2564 "ปกติ2560/1

"  6041272003  นายสุทธิพงศ20 3.06สวนนุช ธบ.730082/2564 "2560/1

"  6041272004  นางสาวพรนภา21 3.61คํานนใส ธบ.730083/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041272011  นางสาวจิตราภา22 2.93พิมพินิจ ธบ.730084/2564 "2560/1

"  6041272019  นายภวูดล23 2.42พลับดี ธบ.730085/2564 "2560/1

"  6041272020  นางสาวนฤมล24 2.61บุญเผย ธบ.730086/2564 "2560/1

"  6041272025  นางสาวปาลินี25 2.93นารินทร ธบ.730087/2564 "2560/1

"  6041272026  นางสาวเมธาวี26 3.44เมฆพัฒน ธบ.730088/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041272028  นางสาวทิพวรรณ27 2.89ภูเสือ ธบ.730089/2564 "2560/1

"  6041272033  นายณฐัธิชยั28 2.56ไพเราะ ธบ.730090/2564 "2560/1

"  6041272035  นางสาวธัญญารักษ29 2.87วระโชติ ธบ.730091/2564 "2560/1

"  6041272036  นางสาวสุจิตตรา30 3.00กอมย่ี ธบ.730092/2564 "2560/1

"  6041272037  นายปณณธร31 2.55ศิลปประสิทธิ์ ธบ.730093/2564 "2560/1

"  6041272038  นางสาวธนาภรณ32 3.29แสนยโยธิน ธบ.730094/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041272039  นางสาวนํ้าทิพย33 3.06บุญเลอสันต ธบ.730095/2564 "2560/1

"  6041272040  นางสาวกนกพร34 2.92กิจบรรจง ธบ.730096/2564 "2560/1

"  6041272042  นางสาวภนิตา35 2.71แสงแกว ธบ.730097/2564 "2560/1

"  6041272044  นางสาววทัญตุา36 2.73จันทรสุข ธบ.730098/2564 "2560/1

"  6041272046  นางสาวรุงธิดา37 2.75กลับสุข ธบ.730099/2564 "2560/1

"  6041272052  นางสาวณัฐชยา38 2.35ดํารงม่ันไพศาล ธบ.730100/2564 "2560/1

"  6042272015  นายโยธนัฐ39 2.29วงศไชย ธบ.730169/2564 "2560/1
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ปริญญาบัตร
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ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6042272029  นายวศิรุต40 2.40บุญเซ็น ธบ.730170/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  6041276002  นางสาวนิลุบล41 3.11วฒันบท ธบ.730101/2564 "ปกติ2560/1

"  6041276003  นางสาวสุพัตรา42 3.29ลานพลแสน ธบ.730102/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041276004  นายพิรพัฒน43 3.42หวานใจ ธบ.730103/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041276006  นางสาวภวกิา44 3.09จันทเขตต ธบ.730104/2564 "2560/1

"  6041276011  นางสาววภิาวรรณ45 3.00แซเลา ธบ.730105/2564 "2560/1

"  6041276016  นางสาววงศผกา46 3.42แสนโสภา ธบ.730106/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277025  นางสาวณัฐชนก47 2.67สงวนงาม ธบ.730051/2564 "ปกติ2559/1

"  5944277030  นายอนันตชยั48 2.76แดงสูงเนิน ธบ.730052/2564 "2559/1

"  5944277044  นางสาววราภรณ49 3.01มาสาลี ธบ.730053/2564 "2559/1

"  5944277045  นางสาวณัฐชา50 2.70สอนรัต ธบ.730054/2564 "2559/1

"  5944277059  นายพัชรพงศ51 2.44วเิวก ธบ.730055/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280052  นางสาวจุฑามาศ52 2.27เกตตุะคุ ธบ.730056/2564 "ปกติ2559/1

"  5944280100  นางสาวนันทสินี53 2.33ทองบาง ธบ.730057/2564 "2559/1

"  6041280001  นางสาวอวยพร54 2.60ภผูา ธบ.730117/2564 "2560/1

"  6041280004  นายนันทวฒัน55 2.71อรัญถิตย ธบ.730118/2564 "2560/1

"  6041280008  นางสาวกุลธิดา56 3.37สนิทรัตนานันท ธบ.730119/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041280009  นางสาวรุงทิวา57 2.86หงษา ธบ.730120/2564 "2560/1
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หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280011  นางสาวเกวลิน58 3.20อุทธบูรณ ธบ.730121/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280013  นางสาวนลินรัตน59 2.52อมาตยกุล ธบ.730122/2564 "2560/1

"  6041280014  นางสาววนันิสา60 2.71องคอนุสรณ ธบ.730123/2564 "2560/1

"  6041280024  นายวชัรินทร61 2.76สุขานนท ธบ.730124/2564 "2560/1

"  6041280025  นายกิตตกิร62 2.62ประจวบดี ธบ.730125/2564 "2560/1

"  6041280028  นางสาวกัณยาภสัสร63 2.93ศรีสยาม ธบ.730126/2564 "2560/1

"  6041280047  นางสาวกัญยาณี64 2.95ชนิโคกกรวด ธบ.730127/2564 "2560/1

"  6041280069  นางสาวรุงธิวา65 3.19แซล้ี ธบ.730128/2564 "2560/1

"  6041280072  นางสาวจิรัชญา66 3.39ถีระพันธ ธบ.730129/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041280078  นางสาวรัตนมณี67 2.79มณจีันทา ธบ.730130/2564 "2560/1

"  6042280003  นางสาววริินทรญา68 2.36อัครรัตนวภิากุล ธบ.730171/2564 "2560/1

"  6042280005  นายศุภวชิญ69 2.95ฤกษเมือง ธบ.730172/2564 "2560/1

"  6042280011  นายศิรพัชร70 2.50หวายยาว ธบ.730173/2564 "2560/1

"  6042280012  นางสาวสุรีย71 2.51บําเพ็ญ ธบ.730174/2564 "2560/1

"  6042280013  นายพีรชัย72 2.50เจนโรจนพลเดช ธบ.730175/2564 "2560/1

"  6042280014  นางสาวจุฑามาศ73 2.75ฉิมปราง ธบ.730176/2564 "2560/1

"  6042280015  นายกิตตพิัชร74 2.52ฉววีรรณ ธบ.730177/2564 "2560/1

"  6042280016  นางสาวกมลวรรณ75 2.68บรรทม ธบ.730178/2564 "2560/1

"  6042280017  นางสาวพรชนก76 2.59จันทะเสน ธบ.730179/2564 "2560/1

"  6042280018  นางสาวอภาวรรณ77 2.51จันทร ธบ.730180/2564 "2560/1

"  6042280019  นางสาวณัฎฐิดา78 2.92กอนผา ธบ.730181/2564 "2560/1
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หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6042280020  นางสาวจุฑามาศ79 3.28ศรีไล ธบ.730182/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6042280022  นายวลิาศ80 3.37ปานบุญ ธบ.730183/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042280024  นายสหพัฒน81 2.90สมมา ธบ.730184/2564 "2560/1

"  6042280025  นางสาวกิตตยิา82 2.54แกวนุม ธบ.730185/2564 "2560/1

"  6042280027  นางสาวดาราวลี83 2.82สาขา ธบ.730186/2564 "2560/1

"  6042280029  นายอรรฆพร84 2.70โพธิ์ทอง ธบ.730187/2564 "2560/1

"  6042280032  นายอานนท85 2.32คลายศิริ ธบ.730188/2564 "2560/1

"  6042280035  นายจิรรุจน86 2.64ทองวลัิย ธบ.730189/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283139  นายคมสัน87 2.23ฤทธิดิเรก ธบ.730058/2564 "ปกติ2559/1

"  5944283171  นายณฐักิตติ์88 2.17แซอึ้ง ธบ.730059/2564 "2559/1

"  5944283176  นายเจริญศักด์ิ89 2.14อุดร ธบ.730060/2564 "2559/1

"  6041277013  นางสาวไอริน90 2.60จันทรสุริโย ธบ.730108/2564 "2560/1

"  6041277014  นางสาวอรพัฒน91 2.60คําชะนาม ธบ.730109/2564 "2560/1

"  6041277017  นางสาวศิวาพร92 2.78สุดชวย ธบ.730110/2564 "2560/1

"  6041277020  นางสาวกัลยารัตน93 2.70สิมาฉายา ธบ.730111/2564 "2560/1

"  6041277022  นางสาววภิาวดี94 3.40ผูกศรี ธบ.730112/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041283001  นางสาวพรธิตา95 2.85ยุวนิมิ ธบ.730131/2564 "2560/1

"  6041283004  นางสาวกิตตยิาพรรณ96 2.50สืบบุก ธบ.730132/2564 "2560/1

"  6041283005  นางสาวจิตรลดา97 3.13ธานีวรรณ ธบ.730133/2564 "2560/1

"  6041283006  นางสาวชุณฐัฎา98 3.68พิมพชัยศรี ธบ.730134/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1
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วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283008  นางสาวเพชรมณี99 2.82ดีบุญชวย ธบ.730135/2564 "ปกติ2560/1

"  6041283009  นางสาวสุกัญญา100 2.35เกิดปรี ธบ.730136/2564 "2560/1

"  6041283014  นางสาวมุธิตา101 3.25มิเถาวลัย ธบ.730137/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041283015  นางสาวสุภาภรณ102 2.73ตุมทอง ธบ.730138/2564 "2560/1

"  6041283021  นายธีรภทัร103 2.53นํ้ารอบ ธบ.730139/2564 "2560/1

"  6041283022  นางสาวเกศินี104 2.65ภกัดีราช ธบ.730140/2564 "2560/1

"  6041283024  นางสาวยุพา105 2.81หอมใจ ธบ.730141/2564 "2560/1

"  6041283026  นางสาววรนุช106 3.42เจริญวงศ ธบ.730142/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041283031  นายณฐัวฒัน107 2.38ชือ่งาม ธบ.730143/2564 "2560/1

"  6041283032  นางสาวชลธิดา108 3.06ทาจันอัด ธบ.730144/2564 "2560/1

"  6041283037  นางสาวสุพิณญา109 2.55ปองแดง ธบ.730145/2564 "2560/1

"  6041283040  นางสาวพุธธิดา110 3.19เสนหา ธบ.730146/2564 "2560/1

"  6041283044  นางสาวสุนิสา111 3.35ภาจุจันทโร ธบ.730147/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041283047  นางสาวทักษิณา112 2.67นามณี ธบ.730148/2564 "2560/1

"  6041283048  นางสาวปยธิดา113 2.79ยาวชิยั ธบ.730149/2564 "2560/1

"  6041283050  นางสาววชิชณุีย114 3.21สุบิน ธบ.730150/2564 "2560/1

"  6041283051  นายเจตพล115 2.19โคละดา ธบ.730151/2564 "2560/1

"  6041283052  นายนัฐนันท116 2.36พันธนู ธบ.730152/2564 "2560/1

"  6041283054  นางสาวกัลยรัตน117 2.78ก่ิงนอก ธบ.730153/2564 "2560/1

"  6041283056  นางสาวศรสวรรค118 2.14ชผูล ธบ.730154/2564 "2560/1

"  6041283064  นางสาวพรวภิา119 3.10แกวกุดฉิม ธบ.730155/2564 "2560/1
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วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283066  นางสาวภาณมุาศ120 3.12ลาวกาว ธบ.730156/2564 "ปกติ2560/1

"  6041283068  นายภณ121 2.10มัททววีงศ ธบ.730157/2564 "2560/1

"  6041283069  นายพงศธร122 2.31แสงหิรัญ ธบ.730158/2564 "2560/1

"  6041283071  นายกฤษฎิ์ฐาวชิญ123 2.10ธัญญเจริญ ธบ.730159/2564 "2560/1

"  6041283072  นางสาวศุภนิดา124 2.67พรหมลักษณ ธบ.730160/2564 "2560/1

"  6041283073  นางสาวนันทสินี125 2.62จันทรแดง ธบ.730161/2564 "2560/1

"  6041283075  นางสาวศรัญญา126 2.68พุทธาธรรม ธบ.730162/2564 "2560/1

"  6041283080  นายภาณวุฒัน127 3.36ปนแสน ธบ.730163/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042283001  นางสาวศันศนีย128 3.09อุนานุยา ธบ.730190/2564 "2560/1

"  6042283002  นางสาวลัดดาวลัย129 2.90เรื่อศรีจันทร ธบ.730191/2564 "2560/1

"  6042283003  นายธีรกิจ130 2.92ลีศรีใส ธบ.730192/2564 "2560/1

"  6042283004  นายวฒิุธร131 2.73มั่งมี ธบ.730193/2564 "2560/1

"  6042283005  นางสาวสิริภา132 2.71ถนอมสุข ธบ.730194/2564 "2560/1

"  6042283006  นางสาวทักษพร133 2.88เรืองทอง ธบ.730195/2564 "2560/1

"  6042283007  นางสาววรรณพร134 3.29เชื้อตะโปน ธบ.730196/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042283008  นางสาวณัฐฑิกา135 2.84ยากัน ธบ.730197/2564 "2560/1

"  6042283011  นางสาวนุสรา136 3.23พึ่งสังข ธบ.730198/2564 "2560/1

"  6042283015  นางสาวพรพรรณ137 2.82สืบมา ธบ.730199/2564 "2560/1

"  6042283017  นางสาวศศิมา138 2.70พิลาแกว ธบ.730200/2564 "2560/1

"  6042283021  นายนันทวฒัน139 2.40มีทรัพย ธบ.730201/2564 "2560/1

"  6042283024  นายอดิศักด์ิ140 3.06เอี่ยมดีเลิศ ธบ.730202/2564 "2560/1

02/03/64



- 8 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6042283026  นายกรกรต141 2.72ชนาชน ธบ.730203/2564 "ปกติ2560/1

"  6042283027  นายจิรายุส142 2.98อุดม ธบ.730204/2564 "2560/1

"  6042283030  นายชยันุวฒัน143 2.57จันสุภีร ธบ.730205/2564 "2560/1

"  6042283033  นายกฤษดา144 3.03ศรีหามล ธบ.730206/2564 "2560/1

"  6042283034  นายจิรายุ145 2.51ศิริมา ธบ.730207/2564 "2560/1

"  6042283035  นายอภิรักษ146 2.31เมฆมาก ธบ.730208/2564 "2560/1

"  6042283036  นางสาวสุดารัตน147 2.40จันทะศรี ธบ.730209/2564 "2560/1

"  6042283044  นางสาวชวิศา148 2.70ศรีสุข ธบ.730210/2564 "2560/1

"  6042283047  นางสาวรุงภควดี149 2.68รุงเจริญ ธบ.730211/2564 "2560/1

"  6042283049  นายจักรกฤษณ150 3.04กะการดี ธบ.730212/2564 "2560/1

"  6042283050  นายพีรวชิญ151 2.28บุตระ ธบ.730213/2564 "2560/1

"  6042283052  นางสาวชาลินี152 3.19ไกรนารถ ธบ.730214/2564 "2560/1

"  6042283053  นายเกียรตศัิกด์ิ153 2.21ภผูานแกว ธบ.730215/2564 "2560/1

"  6042283054  นายณฐัพงศ154 2.54คําอุน ธบ.730216/2564 "2560/1

"  6042283058  นายรัฐธรรมนูญ155 2.40วรรณา ธบ.730217/2564 "2560/1

"  6042283060  นางสาวหนูขวญั156 3.19จันทะแจม ธบ.730218/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5964280011  นางสาวณัฐํธิดา157 2.25คิดเกษม ธบ.730063/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277009  นายไพรัตน158 2.85ติวตุานนท ธบ.730107/2564 "ปกติ2560/1

"  6041277026  นายแดง159 3.64แซโจว ธบ.730113/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

02/03/64



- 9 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277033  นายจักรภทัร160 3.06เทียนมั่น ธบ.730114/2564 "ปกติ2560/1

"  6041277036  นางสาวกาญจนา161 2.86แกวเขียว ธบ.730115/2564 "2560/1

"  6041277043  นางสาวฐิตริัตน162 3.29หิรัณยสิริพิพัฒน ธบ.730116/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277065  นายจักรพันธ163 2.30มากเจริญ ธบ.730219/2564 "ปกติ2560/1

"  6043277066  นายณฐัพงศ164 2.22มาลา ธบ.730220/2564 "2560/1

"  6043277067  นายเอกฤทธิ์165 2.14นวคุณสุนทร ธบ.730221/2564 "2560/1

"  6043277069  นายนรายุติ166 2.10อินทรศร ธบ.730222/2564 "2560/1

"  6143277003  นายคุมเกลา167 3.38สายทอง ธบ.730228/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143277004  นายคุมครอง168 3.48สายทอง ธบ.730229/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143277014  นายพันธวศิ169 2.93คงกลอม ธบ.730230/2564 "2561/1

"  6143277015  นางสาวศิริรัตน170 3.66จันเสน ธบ.730231/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143277017  นางสาวศศิธร171 3.88นครเกตุ ธบ.730232/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143277024  นางสาวสุขรดา172 3.15สุวรรณชยั ธบ.730233/2564 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272003  นางสาวลัดดาวลัย173 3.46ปรีชา ธบ.730223/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2561/1

"  6143272008  นายวรีวชิญ174 3.06ทิพยพรฐิตคิุณ ธบ.730224/2564 "2561/1

"  6143272010  นายกิตตศัิกด์ิ175 3.54สิริพรพาณชิย ธบ.730225/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143272012  นายรัฐนันท176 2.78วงศวานิช ธบ.730226/2564 "2561/1

"  6143272016  นายมนัญชยั177 2.97บัวเรือง ธบ.730227/2564 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

02/03/64
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6143280001  นางสาววชิติา178 3.02ชยัชิต ธบ.730234/2564 "ปกติ2561/1

"  6143280002  นางสาวธรรมพร179 3.10ไทยเดช ธบ.730235/2564 "2561/1

"  6143280004  นายศุภทิน180 2.93ขอนดู ธบ.730236/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6041273084  นายเจนรบ1 2.14วชัรินทร ธบ.830020/2564 "ปกติ2560/1

"  6042273014  นางสาววรรณพร2 2.42บัวใหญ ธบ.830021/2564 "2560/1

"  6042273020  นางสาวภษูณศิา3 2.17คงสมทอง ธบ.830022/2564 "2560/1

"  6042273025  นางสาวฌัชชา4 2.23สุโพธิ์ ธบ.830023/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530004  นางสาวสมปรารถนา1 3.70สุขหอม ธบ.430001/2564 "ปกติ2560/1

"  6041530022  นายธนพล2 3.88แกวประชา ธบ.430002/2564 "2560/1

"  6042530030  นางสาวสุภาพร3 3.67ใสเดียว ธบ.430003/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530030  นางสาวชุตมิน1 3.27นันทะหมุด ธบ.430004/2564 "ปกติ2560/1

"  6041530037  นางสาวจรรยา2 3.47ก่ิงโคกกรวด ธบ.430005/2564 "2560/1

"  6041530089  นายภมิูรพี3 3.41กุลรัตน ธบ.430006/2564 "2560/1

"  6042530032  นางสาวพฤศจี4 3.42เมตตาแสง ธบ.430007/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530011  นางสาวนรีญา1 2.42ภหูญาแพรด ธบ.430009/2564 "ปกติ2559/1

"  6041530003  นายฤทธิชยั2 2.67สุภาวหา ธบ.430010/2564 "2560/1

"  6041530007  นางสาวศิริวรรณ3 2.82อินทรวเิชยีร ธบ.430011/2564 "2560/1

"  6041530011  นางสาวสุพัตรา4 3.19ไทรเกต ธบ.430012/2564 "2560/1

"  6041530014  นางสาวเกวลิน5 3.15หงษลักษณ ธบ.430013/2564 "2560/1

"  6041530015  นายศุภสิน6 3.10ทองอยู ธบ.430014/2564 "2560/1

"  6041530017  นางสาวธัญญารัตน7 3.06ใจดี ธบ.430015/2564 "2560/1

"  6041530021  นางสาวนันทนภสั8 3.23อุดทุม ธบ.430016/2564 "2560/1

"  6041530024  นางสาวกฤตพร9 2.59วฒันศิริ ธบ.430017/2564 "2560/1

"  6041530025  นางสาวอาทิตยา10 3.14แสงทอง ธบ.430018/2564 "2560/1

"  6041530027  นางสาวจิรณี11 2.73สีทอง ธบ.430019/2564 "2560/1

"  6041530032  นางสาวณัฐกานต12 3.01เรืองศรี ธบ.430020/2564 "2560/1

"  6041530034  นางสาวพิณชนก13 2.68แสงสวสัด์ิ ธบ.430021/2564 "2560/1

"  6041530040  นางสาวกัลยา14 2.95เหมือนทับ ธบ.430022/2564 "2560/1

"  6041530044  นางสาวสุวนัน15 3.18วนัจงคํา ธบ.430023/2564 "2560/1

"  6041530045  นางสาวนภาพร16 3.01จําเริญ ธบ.430024/2564 "2560/1

"  6041530047  นางสาวรวชิา17 2.72น่ิมนวล ธบ.430025/2564 "2560/1

"  6041530048  นางสาวมินตรา18 2.50สุตะพรม ธบ.430026/2564 "2560/1

"  6041530050  นางสาวณัฐกฤตา19 2.80วรรณวงษ ธบ.430027/2564 "2560/1

"  6041530051  นางสาวชนิตรา20 2.84ศรีอนันท ธบ.430028/2564 "2560/1

"  6041530055  นางสาวธนพร21 3.16กาญจนานนทกุล ธบ.430029/2564 "2560/1

02/03/64



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530057  นางสาวบัว22 3.00นาควชัระ ธบ.430030/2564 "ปกติ2560/1

"  6041530058  นางสาวธมนวรรณ23 3.21งวนสน ธบ.430031/2564 "2560/1

"  6041530061  นางสาวชีวรัตน24 2.68ผาสุข ธบ.430032/2564 "2560/1

"  6041530066  นายธนพล25 2.81พุมมะเด่ือ ธบ.430033/2564 "2560/1

"  6041530067  นางสาวอาทิตยา26 2.32อินทนนท ธบ.430034/2564 "2560/1

"  6041530070  นายศรชยั27 2.83ไทรงามเอี่ยม ธบ.430035/2564 "2560/1

"  6041530073  นางสาวละมัย28 2.97พิมพแกว ธบ.430036/2564 "2560/1

"  6041530082  นางสาวอาทิตยา29 3.09สนกลัด ธบ.430037/2564 "2560/1

"  6041530084  นางสาววจิิตรา30 2.66เล็กสาลี ธบ.430038/2564 "2560/1

"  6041530086  นายวรายุทธ31 2.86กงเกอะ ธบ.430039/2564 "2560/1

"  6041530087  นางสาวมณทิรา32 2.82เดชรักษ ธบ.430040/2564 "2560/1

"  6041530090  นางสาวรัตณาวดี33 3.17ชาปาน ธบ.430041/2564 "2560/1

"  6042530002  นายปรัชญา34 2.27มากวงษ ธบ.430042/2564 "2560/1

"  6042530003  นางสาววมิลพร35 2.90โทชนบท ธบ.430043/2564 "2560/1

"  6042530005  นายกิตตทิัศน36 2.48ววิรรณรัมย ธบ.430044/2564 "2560/1

"  6042530008  นายฑิตฐวตัร37 2.68เกิดแกว ธบ.430045/2564 "2560/1

"  6042530009  นายวทัญู38 3.08มีเมฆ ธบ.430046/2564 "2560/1

"  6042530010  นายไชยาพร39 2.61ยอดรัก ธบ.430047/2564 "2560/1

"  6042530011  นายวรีพงศ40 3.20ชยัเบศร ธบ.430048/2564 "2560/1

"  6042530012  นายวชัรินทร41 2.35แสงครุฑ ธบ.430049/2564 "2560/1

"  6042530013  นางสาวเกษมณี42 3.28คงเจริญ ธบ.430050/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

02/03/64



- 3 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6042530014  นางสาวณัฐกุล43 2.36เพ็ชรงาม ธบ.430051/2564 "ปกติ2560/1

"  6042530015  นางสาวหทัยชนก44 2.74สุวรรณลพ ธบ.430052/2564 "2560/1

"  6042530020  นายจีรยุทธ45 2.70ทองบุ ธบ.430053/2564 "2560/1

"  6042530021  นายพงษสิทธิ์46 2.20แสงอุไร ธบ.430054/2564 "2560/1

"  6042530022  นางสาวปาลิตา47 3.05พูลสวสัด์ิ ธบ.430055/2564 "2560/1

"  6042530023  นายวรวุฒิ48 2.90พานพรม ธบ.430056/2564 "2560/1

"  6042530024  นางสาวกานตรวี49 2.52อธิรัฐศิริภพ ธบ.430057/2564 "2560/1

"  6042530025  นางสาวพรรณภิา50 3.52สังฆทิพย ธบ.430058/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042530026  นายณฐัวฒัน51 2.65ปยสุขเกษม ธบ.430059/2564 "2560/1

"  6042530027  นายภสูิต52 2.80ปานทับ ธบ.430060/2564 "2560/1

"  6042530028  นายปฏิวตัิ53 3.49ปอมประคอง ธบ.430061/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042530029  นายวชิติพงษ54 2.52เตะผู ธบ.430062/2564 "2560/1

"  6042530031  นางสาวสุพรรณษา55 2.50ยังสุข ธบ.430063/2564 "2560/1

"  6042530034  นายธัญพิสิษฐ56 2.61ยืนวงษ ธบ.430064/2564 "2560/1

"  6042530035  นายปยณฐั57 3.43เอี่ยมสําอางค ธบ.430065/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042530038  นายอภิวฒัน58 3.22มุงดี ธบ.430066/2564 "2560/1

"  6042530040  นางสาวธมลวรรณ59 2.99ศรีโฮมจันทร ธบ.430067/2564 "2560/1

02/03/64



- 4 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302029  นายนภสินธุ1 2.54รัตนาดํารงคศักด์ิ ธบ.930001/2564 "ปกติ2556/1

"  5748302005  นางสาวสุดารัตน2 3.21อาสาราช ธบ.930002/2564 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301012  นางสาวศรัญญา3 2.77สุขนิยม ธบ.930003/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5948302025  นายชนะชัย4 2.99รูปโสภา ธบ.930004/2564 "ปกติ2559/1

"  5948302027  นางสาวอธิชา5 3.48สาตราภัย ธบ.930005/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5849600003  นายแอด1 3.14เจิดพงศา ธบ.1030001/2564 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291008  นางสาวศิรประภา1 3.53พงศกิจเดชวฒันา ธบ.1130001/2564 "ปกติ2560/1

"  6041291038  นางสาวมาลิศา2 3.36สรอยสุวรรณ ธบ.1130002/2564 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294039  นางสาวปวนัรัตน3 3.26แกวชงั ธบ.1130003/2564 "ปกติ2560/1

"  6041294044  นางสาวขวญัชนก4 3.47กันสวสัด์ิ ธบ.1130004/2564 "2560/1

"  6042294005  นางสาวนฤมล5 3.45เพิ่มพูล ธบ.1130005/2564 "2560/1

"  6042294010  นางสาวศิรดา6 3.56รอดรัตน ธบ.1130006/2564 "2560/1

"  6042294019  นางสาวพิมพผกา7 3.51เนตรอิ่ม ธบ.1130007/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294039  นางสาวสุพรรษา1 2.48พานแกว ธบ.1130008/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291114  นางสาวธนัชชา2 2.46จรุงสันทิส ธบ.1130009/2564 "ปกติ2559/1

"  6041291001  นายพีรพล3 3.05โนนสูง ธบ.1130010/2564 "2560/1

"  6041291007  นายกิตตกิร4 2.76พรมดิษฐ ธบ.1130011/2564 "2560/1

"  6041291009  นางสาวภาณมุาศ5 2.84เลาหะรัตน ธบ.1130012/2564 "2560/1

"  6041291010  นางสาวสุพัตรา6 2.91เลิศศรี ธบ.1130013/2564 "2560/1

"  6041291021  นางสาวนิตยา7 3.03สายปญญา ธบ.1130014/2564 "2560/1

"  6041291034  นางสาวรววีรรณ8 2.63ประเสริฐสุทธิ์ ธบ.1130015/2564 "2560/1

"  6041291041  นางสาวสุทธิดา9 3.19ติ่งประสาร ธบ.1130016/2564 "2560/1

"  6041291059  นายอานนท10 2.39ปนสุรินทร ธบ.1130017/2564 "2560/1

"  6041291079  นายพงศธร11 2.79ภกูาร ธบ.1130018/2564 "2560/1

"  6041291087  นายกันตนัินท12 2.37สุขแสงจันทร ธบ.1130019/2564 "2560/1

"  6042291002  นายชวกรณ13 2.96ชืน่เอี่ยม ธบ.1130036/2564 "2560/1

"  6042291004  นายสุพศิน14 2.56รูการ ธบ.1130037/2564 "2560/1

"  6042291005  นางสาวชลธิชา15 2.48ทองเลิศ ธบ.1130038/2564 "2560/1

"  6042291007  นายอภิรักษ16 3.23พวงสมบัติ ธบ.1130039/2564 "2560/1

"  6042291008  นางสาวนภัสสร17 3.23สายประดับกุล ธบ.1130040/2564 "2560/1

"  6042291015  นายคณาธิป18 3.05บุญวาล ธบ.1130041/2564 "2560/1

"  6042291019  นายววิฒัน19 2.32กานพราว ธบ.1130042/2564 "2560/1

"  6042291020  นายญาณวริุตม20 2.48ฐิตวิชัรเมธี ธบ.1130043/2564 "2560/1

02/03/64



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6042291025  นายสมคิด21 2.94สีทองหลาง ธบ.1130044/2564 "ปกติ2560/1

"  6042291026  นายพลวรรณ22 2.98อินทรกลํ่า ธบ.1130045/2564 "2560/1

"  6042291027  นายนพรุจ23 2.97นิกูลรัมย ธบ.1130046/2564 "2560/1

"  6042291033  นางสาวอิสริยาภรณ24 3.27ทาวเพชร ธบ.1130047/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294004  นายรัตนพล25 3.02เพิ่มพิทักษวงศ ธบ.1130020/2564 "ปกติ2560/1

"  6041294005  นางสาวนิลทิพย26 2.73วเิศษกุล ธบ.1130021/2564 "2560/1

"  6041294010  นางสาวณัฐพร27 2.94แตมมณี ธบ.1130022/2564 "2560/1

"  6041294011  นายอรรถพล28 2.66มหาวงั ธบ.1130023/2564 "2560/1

"  6041294012  นายญาณพัฒน29 3.33วรรณสุข ธบ.1130024/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041294016  นางสาวจีระนุช30 2.63บุตรศรี ธบ.1130025/2564 "2560/1

"  6041294018  นายนฤดล31 2.45ศรีสวสัด์ิ ธบ.1130026/2564 "2560/1

"  6041294019  นายปฏิภาณ32 2.94หงษอินทร ธบ.1130027/2564 "2560/1

"  6041294021  นายชวนั33 2.76สถิตยสถาพร ธบ.1130028/2564 "2560/1

"  6041294024  นายวรรธวติร34 2.25งามประดิษฐ ธบ.1130029/2564 "2560/1

"  6041294029  นายอานัน35 2.79ถนอมยศ ธบ.1130030/2564 "2560/1

"  6041294030  นางสาวชนัฐกานต36 2.80ชุมแจม ธบ.1130031/2564 "2560/1

"  6041294031  นางสาวนิตกิร37 3.11ศรีเนตร ธบ.1130032/2564 "2560/1

"  6041294038  นางสาวลลิตา38 2.89หมันสู ธบ.1130033/2564 "2560/1

"  6041294040  นางสาวนภสร39 3.31ทับมณี ธบ.1130034/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041294043  นางสาวกัลยสุดา40 2.97วดัอม ธบ.1130035/2564 "2560/1

02/03/64



- 3 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6042294009  นางสาวเรณุกา41 2.17อุนออน ธบ.1130048/2564 "ปกติ2560/1

"  6042294011  นายสุรนาท42 2.29อยูสุข ธบ.1130049/2564 "2560/1

"  6042294020  นางสาวศุภาวรรณ43 2.87แตมเจริญ ธบ.1130050/2564 "2560/1

"  6042294021  นางสาวคชาภรณ44 2.79คําจีน ธบ.1130051/2564 "2560/1

"  6042294022  นางสาววลิาวณัย45 2.76หาระชอน ธบ.1130052/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470100  นายณฐักานต1 2.57ตะริดโน ธบ.230001/2564 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482083  นายทัตพล2 2.16นุชนาคา ธบ.230002/2564 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6034480001  นายธีรวฒัน3 2.99อุนทาว ธบ.230078/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034480002  นายอนุสรณ4 3.48ตะโคตร ธบ.230079/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480004  นายมณฑล5 3.24ทาศิริ ธบ.230080/2564 "2560/1

"  6034480013  นายวชิติ6 3.52คิดเห็น ธบ.230081/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480023  นายสิทธิพงษ7 3.06สมพิทักษ ธบ.230082/2564 "2560/1

"  6034480024  นายนฤเทพ8 3.39เงนิรัตน ธบ.230083/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480036  นายกิตตพิงค9 2.83กฤษสน่ัน ธบ.230084/2564 "2560/1

"  6034480038  นายอนุภาพ10 2.87ทองผา ธบ.230085/2564 "2560/1

"  6034480039  นายสมบูรณชยั11 3.62ชยัวรณ ธบ.230086/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480046  นายไตรวทิย12 3.63จินะกาศ ธบ.230087/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480047  นายเอกชยั13 3.39ธีวงษ ธบ.230088/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480049  นายอัศกรณ14 3.46คําหารพล ธบ.230089/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272055  นายภเิษก1 3.52ปติคาม ธบ.730008/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834272064  นายสุรศักด์ิ2 3.54แซเฮง ธบ.730009/2564 "2558/1

"  5834272080  นางสาวรมิตา3 3.39เตชะ ธบ.730010/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280077  นางสาวธณชัชา4 3.56รวสิราวงศ ธบ.730011/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280090  นางสาววสิุดา5 3.42สําแดงสุข ธบ.730012/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280019  นางสาวเฌอญฎา1 2.51บุญประเสริฐ ธบ.730018/2564 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5754277077  นางสาวสุพัตรา2 2.46จินตวร ธบ.730020/2564 "พิเศษ2557/1

"  5754277094  นายรัฐกรณ3 2.74เกตจินดา ธบ.730021/2564 "2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272044  นางสาวปราณี4 3.22ศิริวฒันา ธบ.730022/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834272047  นางสาวจินตนา5 3.19มาษา ธบ.730023/2564 "2558/1

"  5834272048  นางสาวอนุชตรา6 2.78เกษแกว ธบ.730024/2564 "2558/1

"  5834272050  นายสุทัศน7 2.54นุริตมนต ธบ.730025/2564 "2558/1

"  5834272054  นายมานิตย8 3.52เกล้ียงสอาด ธบ.730026/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834272056  นายเจตนนิพัทธ9 3.18ทัพพันธชยั ธบ.730027/2564 "2558/1

"  5834272062  นางสาวเบญจมาศ10 2.72หนอสุริวงศ ธบ.730028/2564 "2558/1

"  5834272066  นางสาวพิมพคณศิา11 3.26พึ่งโพธิ์ ธบ.730029/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834272069  นายอาทิตย12 2.98เจ็งเจริญศรีสุข ธบ.730030/2564 "2558/1

"  5834272071  นายธวชัชยั13 2.80ปรางศรี ธบ.730031/2564 "2558/1

"  5834272077  นางสาวนวลปรางค14 2.86เจียมเจริญชัย ธบ.730032/2564 "2558/1

"  5834272078  นางสาวศศิธร15 2.80โยวะบุตร ธบ.730033/2564 "2558/1

"  5834272081  นางสาวอารีรัตน16 2.78กองทอง ธบ.730034/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280003  นางสาวจริยา17 3.00ติมัน ธบ.730035/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280020  นายธวฒัน18 2.70อินทนา ธบ.730036/2564 "2558/1

02/03/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280040  นางสาวณัฐพร19 2.80ทองบุญเรือง ธบ.730037/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280049  นางสาวพลอยไพลิน20 2.32มุดพบสิน ธบ.730038/2564 "2558/1

"  5834280051  นางสาวฉัตรสุดา21 2.84เนตรสืบสาย ธบ.730039/2564 "2558/1

"  5834280080  นายชชัชล22 3.72ธุรภาคพิบูล ธบ.730040/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280081  นายพรหมพิริยะ23 3.21พูนมะลัง ธบ.730041/2564 "2558/1

"  5834280084  นางสาวนนทธารา24 2.94เจริญชพี ธบ.730042/2564 "2558/1

"  5834280085  นางสาวสไบพร25 2.96เสนาพรม ธบ.730043/2564 "2558/1

"  5834280091  นายวสันต26 3.22สุกโท ธบ.730044/2564 "2558/1

"  5834280094  นางสาวจันจิรา27 2.98คําหลาทราย ธบ.730045/2564 "2558/1

"  5834280098  นายอภิรักษ28 3.00ออนสีทา ธบ.730046/2564 "2558/1

"  5834280099  นายวรีภัทร29 2.87วงษใหญ ธบ.730047/2564 "2558/1

"  5834280102  นายปยะชยั30 2.65เลือดไธสง ธบ.730048/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280062  นางสาวเพชรมณี31 2.39พงษพันธ ธบ.730050/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272023  นางสาวอลิสา32 2.24ทองอวมใหญ ธบ.730064/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033272030  นายบดีศร33 2.62อิ่นคําฟู ธบ.730065/2564 "2560/1

"  6033272071  นางสาวจิราพร34 2.42มากแจง ธบ.730066/2564 "2560/1

"  6033272080  นางสาวบารมี35 2.48ไชยสงคราม ธบ.730067/2564 "2560/1

"  6033272096  นายเขมา36 2.05กิมหมัง ธบ.730068/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

02/03/64



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277004  นางสาวสุธารัตน37 3.21เหนือศรี ธบ.730061/2564 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280070  นางสาวนํ้าออย38 2.71โตสงวน ธบ.730062/2564 "พิเศษ2559/1

"  6034280081  นางสาวอติพร39 2.36มาลีสรเวชกุล ธบ.730069/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5835273007  นางพิชชาณชัญ1 3.78รุงแสง ธบ.830001/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5835273003  นายตรีอัปสร1 3.49แมนรัมย ธบ.830002/2564 "พิเศษ2558/1

"  5835273020  นางสาวรัตตยิากร2 3.36วงคยา ธบ.830003/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5835273002  นางสาวลัดดาวลัย1 3.13เสรัมย ธบ.830004/2564 "พิเศษ2558/1

"  5835273006  นางสาวมะลิสา2 2.75เบาทอง ธบ.830005/2564 "2558/1

"  5835273008  นางสาวสุนทรี3 3.21ใชยศรีษะ ธบ.830006/2564 "2558/1

"  5835273010  นางสาวพรพิมล4 2.34บุญอาจ ธบ.830007/2564 "2558/1

"  5835273012  นางสาวปญญา5 2.26วงคประสิทธิ์ ธบ.830008/2564 "2558/1

"  5835273014  นางสาวเกศรินทร6 3.00แซอุน ธบ.830009/2564 "2558/1

"  5835273016  นางสาวภทัราภรณ7 3.10ประดับศรี ธบ.830010/2564 "2558/1

"  5835273022  นายณฐัพล8 3.43สวางเนตร ธบ.830011/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5835273023  นางสาววนิดา9 2.48เลาหลา ธบ.830012/2564 "2558/1

"  5835273028  นางสาวริญญรัตน10 2.93อธิชยันวกิตติ์ ธบ.830013/2564 "2558/1

"  5835273030  นางสาวกฤษณี11 2.75สัมฤทธิ์ ธบ.830014/2564 "2558/1

"  5835273031  นางสาววาสนา12 3.58เรืองเดช ธบ.830015/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5835273032  นางสาวปริชาติ13 2.57จันทา ธบ.830016/2564 "2558/1

"  5835273036  นางสาววรรณา14 2.89ศิริบูรณ ธบ.830017/2564 "2558/1

"  5835273043  นางสาวเจนจิรา15 2.62เทียมทิพย ธบ.830018/2564 "2558/1

"  5835273045  นางสาวรัตตยิา16 2.39เดือนหงายแจม ธบ.830019/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
02/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530069  จาเอกธนากร1 3.02มุลทา ธบ.430008/2564 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

(ลงชื่อ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

02/03/64


