
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5641070057  นางสาวหทัยรัตน1 2.27คําพุก ธบ.130004/2564 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320046  นายเชาวนวรัตน1 2.57มณนีวล ธบ.330040/2564 "ปกติ2559/1

"  5942320056  นางสาวลิปง2 2.25ปน ธบ.330041/2564 "2559/1

"  5942320097  นางสาวศศิวมิล3 3.30อินทรสมบัติ ธบ.330042/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  6041320015  นางสาวยุพารัตน4 2.74ทองเงนิ ธบ.330044/2564 "2560/1

"  6041320021  นางสาวชมพู5 2.70โสภากันต ธบ.330045/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340026  นางสาวณัฐชา6 2.52คําสอนพันธ ธบ.330043/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430031  นายธนากรณ1 2.46สุนทรรส ธบ.230090/2564 "ปกติ2557/1

"  5843430086  นายวศิรุต2 2.19พวงกุหลาบ ธบ.230091/2564 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430027  นางสาววริยา3 2.70สถาวรสมิต ธบ.230092/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430060  นางสาวธนวรรณ4 2.60เชื้อสายบัว ธบ.230093/2564 "2559/1

"  5943430091  นางสาวภาสินี5 2.69เหมือนแกว ธบ.230094/2564 "2559/1

"  5943430135  นางสาวอรอมล6 2.69ฉิมมณี ธบ.230095/2564 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710007  นางสาวอัจฉรา7 3.72ทองสี ธบ.230096/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2559/1

"  5943710013  นางสาวจิราพร8 2.69ทากระเชียง ธบ.230097/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272029  นายมานะศักด์ิ1 3.52มงคลธนเกียรติ ธบ.730268/2564 "ปกติ2560/1

"  6042272004  นางสาวเพชรนภา2 3.39มากเปรม ธบ.730277/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5844277067  นายปฏิภาณ1 2.17คําหอม ธบ.730261/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272021  นางสาวแพรวพรรณ2 2.95ชยัวงษา ธบ.730267/2564 "ปกติ2560/1

"  6041272031  นางสาวศศิธร3 2.53วกัไธสง ธบ.730269/2564 "2560/1

"  6041272032  นางสาวชลลดา4 2.79ฉิมพาลี ธบ.730270/2564 "2560/1

"  6042272001  นางสาวชลวรรณ5 3.37โชตมิณี ธบ.730274/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042272002  นางสาวชนกภทัร6 3.36สัมมา ธบ.730275/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042272003  นางสาวพิยดา7 2.53เย็นสบาย ธบ.730276/2564 "2560/1

"  6042272008  นางสาวปญญาพร8 2.94เจียกกลาง ธบ.730278/2564 "2560/1

"  6042272009  นางสาวปณณธร9 3.15ประเสริฐไทย ธบ.730279/2564 "2560/1

"  6042272010  นางสาวชลลดา10 2.50พิเศษ ธบ.730280/2564 "2560/1

"  6042272012  นางสาวชารีญา11 2.59เรืองนุย ธบ.730281/2564 "2560/1

"  6042272013  นางสาวธัญญรัตน12 2.65ทองยินดี ธบ.730282/2564 "2560/1

"  6042272018  นายศิรพัชร13 2.94บุญครอบ ธบ.730283/2564 "2560/1

"  6042272019  นายจิรภทัร14 2.31ล้ิมพิทักษถาวรสกุล ธบ.730284/2564 "2560/1

"  6042272020  นายพยัคฆ15 2.73ยมรัตน ธบ.730285/2564 "2560/1

"  6042272021  นางสาวรัชนีกร16 3.18วเิวกดัง ธบ.730286/2564 "2560/1

"  6042272022  นางสาวจันทรจิรา17 3.13ทองดี ธบ.730287/2564 "2560/1

"  6042272023  นายชาญณรงค18 2.60เชี่ยวชาญ ธบ.730288/2564 "2560/1

"  6042272024  นายรัฐพงศ19 2.13ดิ่งแกว ธบ.730289/2564 "2560/1

"  6042272025  นายชาญชยั20 2.53รอดมายุ ธบ.730290/2564 "2560/1

16/03/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6042272026  นางสาวนิตยิา21 3.20ปญญาวงค ธบ.730291/2564 "ปกติ2560/1

"  6042272028  นายชตุิชยั22 2.23บรรจง ธบ.730292/2564 "2560/1

"  6042272031  นางสาวภาวติา23 3.01บุญประเสริฐ ธบ.730293/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277070  นายธีรณฐั24 2.27ตั้งธนคุณ ธบ.730262/2564 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280039  นางสาวเบญจมาศ25 2.75อาจหาญ ธบ.730272/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280045  นางสาวนํ้าผ้ึง26 2.64สุขสําราญ ธบ.730273/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6042283051  นางสาวธิดารัตน27 2.61จันทรรัตนมณี ธบ.730294/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277003  นางสาวชุตกิาญจน28 3.01กันธิยะ ธบ.730271/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6144272001  นางสาวอุบลวรรณา29 3.56ผมตาล ธบ.730296/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2561/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277056  นายปรัชญา30 2.22ศรีปา ธบ.730295/2564 "ปกติ2560/1

"  6144277001  นายศุภากร31 3.17ตันตราชยั ธบ.730297/2564 "2561/1

"  6144277002  นายจิรกฤต 32 2.87มูลเพ็ญ ธบ.730298/2564 "2561/1

"  6144277005  นายสิทธิพงศ33 2.42เงยีบสกุล ธบ.730299/2564 "2561/1

"  6144277007  นายจิรโชติ34 2.34สุวรรณา ธบ.730300/2564 "2561/1

"  6144277009  นายธานินทร35 2.83อรรถโยโค ธบ.730301/2564 "2561/1

16/03/64



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530052  นายภราดา1 2.73หยูคงแกว ธบ.430069/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5748302022  นายธนพล1 2.52เกิดกัน ธบ.930006/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5948304007  นายธนาพิภพ2 2.77เทียบถึง ธบ.930007/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600037  นางสาวสกุลรัตน1 2.98สรสิทธิ์ ธบ.1030002/2564 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6042294007  นางสาวมายาวี1 2.41สุทธิรักษ ธบ.1130053/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6034480028  นายวริัตน1 2.70จันทรเตบ ธบ.230098/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034480041  นายทรงพล2 3.29ดวงรัตน ธบ.230099/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6034482001  นายเสนห3 2.72น่ิมลพ ธบ.230100/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034482002  นายอกนิษฐ4 3.57เรืองธรรม ธบ.230101/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482004  นายวริัตน5 3.71ภาใจธรรม ธบ.230102/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482007  นายอิศรา6 3.56แสนวงั ธบ.230103/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482008  นายโกวติย7 3.10เหลานุกูล ธบ.230104/2564 "2560/1

"  6034482009  นายศรา8 2.91แสงจันทรทิพย ธบ.230105/2564 "2560/1

"  6034482010  นายสมยศ9 3.62เงนิเย็น ธบ.230106/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482011  นายสุเมธ10 3.10ธีระสุนทรไท ธบ.230107/2564 "2560/1

"  6034482012  นายวษิณุ11 3.51พรเจริญ ธบ.230108/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482013  นายไพโรจน12 3.29ฉิมบานไร ธบ.230109/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482014  นายณฐัพล13 3.27มนตรี ธบ.230110/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482015  นายบุญชยั14 3.63วานิชชชัวาล ธบ.230111/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482016  วาท่ีรอยตรีชลิต15 3.05จิตรระมอม ธบ.230112/2564 "2560/1

"  6034482017  นายรวภิาส16 2.85ขลัง ธบ.230113/2564 "2560/1

"  6034482018  นายเอกชยั17 3.04แสงทอง ธบ.230114/2564 "2560/1

"  6034482019  นายณฐัพงษ18 3.16ไวฉลาด ธบ.230115/2564 "2560/1

"  6034482020  นางสาวปณณภสัร19 3.54มินมน ธบ.230116/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482021  นายสุวฒัณชยั20 3.58ชายไพฑูรย ธบ.230117/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

16/03/64



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6034482022  นางออยใจ21 3.54จันสุข ธบ.230118/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6034482023  นายกิตตวิฒัน22 3.52กลักดวงจิตร ธบ.230119/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482024  นายสุพัฒนชัย23 3.10เกิดเชือ้ ธบ.230120/2564 "2560/1

"  6034482025  นายศิรพงศ24 3.24ยะประเภา ธบ.230121/2564 "2560/1

"  6034482026  นายชตุิวตั25 2.70เนตรสุริวงศ ธบ.230122/2564 "2560/1

"  6034482027  นายสุทธิชยั26 2.60สัตยากุมภ ธบ.230123/2564 "2560/1

"  6034482029  นายลินวตัร27 3.21มาขํา ธบ.230124/2564 "2560/1

"  6034482030  นายจิตรกร28 3.62ประสมศรี ธบ.230125/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482031  นางสาวสรินยา29 2.93ศุภกานตโกศล ธบ.230126/2564 "2560/1

"  6034482033  นายสุรวฒุิ30 3.25ดวงเดนฉาย ธบ.230127/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482034  นายอนุชา31 3.14คําชัย ธบ.230128/2564 "2560/1

"  6034482036  นายนัฐพร32 3.05เงยีบก่ิง ธบ.230129/2564 "2560/1

"  6034482037  นายณฐัวฒุิ33 2.89คําทอง ธบ.230130/2564 "2560/1

"  6034482038  นายวรากร34 3.32รัตนวชิยั ธบ.230131/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482039  นายทศพร35 2.83แตงเชือ้ ธบ.230132/2564 "2560/1

"  6034482040  นายณฐัวฒุิ36 2.70สงวนงาม ธบ.230133/2564 "2560/1

"  6034482044  นายสุเชญ37 3.58พัดศรี ธบ.230134/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482046  นายณรงคชยั38 3.31พรหมลัทธิ์ ธบ.230135/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482047  นายชยัวชิติ39 3.41เท่ียงทิศ ธบ.230136/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482049  นายเสนหรัก40 3.51แซลือ ธบ.230137/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482050  นายวเิชยีร41 3.62รื่นพจน ธบ.230138/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

16/03/64



- 3 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6034482054  นายปนิธิ42 2.91ณรงคเปล่ียน ธบ.230139/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034482055  นายอนุชิต43 2.85สุภาสวสัด์ิ ธบ.230140/2564 "2560/1

"  6034482058  นายเอกพล44 3.40วงษละคร ธบ.230141/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034482059  นายนัฎฐภทัร45 2.99พลอยกันหา ธบ.230142/2564 "2560/1

"  6034482067  นายคํานึง46 3.16ขันตี ธบ.230143/2564 "2560/1

"  6034482068  นางสาวบุญมา47 3.67สิงหลอ ธบ.230144/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280207  นางสาวสิณนีาฏ1 3.63แสนรัมย ธบ.730255/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280214  นางสาวฐิตมิา2 3.63ขจรฤทธิ์ ธบ.730257/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280180  นายวรุส1 3.38อิศวลิานนท ธบ.730244/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5534277075  นายกฤษณณยัณ1 2.11ไชยฉิม ธบ.730237/2564 "พิเศษ2555/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280399  นางสาวชุตมิา2 2.26อุนจิตร ธบ.730238/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834280065  นางสาวสุทธิดา3 2.61ศรีออน ธบ.730239/2564 "2558/1

"  5834280122  นางสาวสิภีมาเรียม4 2.80หมันเศษ ธบ.730240/2564 "2558/1

"  5834280176  นางสาวอรวรรณ5 2.47พัสนันท ธบ.730241/2564 "2558/1

"  5834280177  นางสาวเพชรา6 3.39ศรีจําปา ธบ.730242/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280178  นางสาวเกสรา7 2.85ไชยชนะ ธบ.730243/2564 "2558/1

"  5834280181  นายจักรกฤษณ8 2.84แซฉั่ว ธบ.730245/2564 "2558/1

"  5834280185  นางสาวนันทพร9 3.12อุดมธนศักดิ์ ธบ.730246/2564 "2558/1

"  5834280188  นายวรียุทธ10 3.05เขมะปญญา ธบ.730247/2564 "2558/1

"  5834280190  นายประกาศ11 2.66สมรัตน ธบ.730248/2564 "2558/1

"  5834280191  นายศรัญพงษ12 3.36โลสิงห ธบ.730249/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280199  นางสาวศิริกุล13 2.88กิจประมวญ ธบ.730250/2564 "2558/1

"  5834280201  นายรวนิท14 3.27มีแกว ธบ.730251/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280202  นายเปมิก15 3.27แกวเคน ธบ.730252/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280203  นางสาวศรีสมพร16 2.64สีโทน ธบ.730253/2564 "2558/1

"  5834280204  นางสาวสมฤดี17 3.09เย่ือใย ธบ.730254/2564 "2558/1

"  5834280209  นางสาวอุษา18 3.15สดรัมย ธบ.730256/2564 "2558/1

"  5834280215  นางสาวปญญาพร19 2.62อักษรณรงค ธบ.730258/2564 "2558/1

"  5834280219  นางสาวพิจิตรา20 2.88มงคลเกาะ ธบ.730259/2564 "2558/1

16/03/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280228  นางสาวจิรัฏฐ21 2.58อัศวมีพลัง ธบ.730260/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272054  นางสาวเพ็ญนภา22 3.04มาลัย ธบ.730263/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033272056  นายพิมพพิศา23 3.28พรศิริลัคณา ธบ.730264/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272073  นางสาวแกวตา24 2.36แตงน่ิม ธบ.730265/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6034280010  นางสาวกัลยรัตน25 2.79ไตรยะโส ธบ.730266/2564 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5855273169  นางสาวนฤมล1 2.92ธนาสิทธิ์ปรีชากุล ธบ.830024/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 1 มนีาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530097  นางสาวจัญญนันธ1 2.96กานตมณฐีภเูบศ ธบ.430068/2564 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

16/03/64


