
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5741120021  นางสาวดวงฤดี1 2.80ตันธนะวรกุล ธบ.130354/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5641522023  นางสาวสุพารักษ2 2.68ทาราช ธบ.130353/2563 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6042320005  นางสาวรวพิร1 3.72กลํ่าวงษ ธบ.330250/2563 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340029  นายวรินทร2 3.75สดมณี ธบ.330248/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260025  นางสาวพรทิพย1 2.37บุญลอม ธบ.330240/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210049  นางสาวธัญญดา2 2.27ศิริดล ธบ.330241/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251004  นายพงศธร3 2.54เหรารักษา ธบ.330242/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260008  นางสาวปยะนุช4 2.86ศรีปราช ธบ.330243/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261080  นายพิชเญศ5 2.84ศรีกระจาง ธบ.330244/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6042320001  นายเกรียงไกร6 3.18ดิษริยะกุล ธบ.330249/2563 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340001  นายพิสิทธิ์7 2.61บอเงนินันทพงศ ธบ.330245/2563 "ปกติ2559/1

"  5942340004  นางสาวกมลชนก8 3.85แซล้ิม ธบ.330246/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2559/1

"  5942340005  นางสาวลลิตภตัร9 3.15พงศทวทีรัพย ธบ.330247/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430048  นางสาวณัฐฐิกา1 2.60ภทัรพลกุล ธบ.230155/2563 "ปกติ2557/1

"  5743430069  นายเอกวทิย2 2.34เขมางกูร ธบ.230156/2563 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470050  นายธัญพิสิษฐ3 2.71คํานวน ธบ.230152/2563 "ปกติ2556/1

"  5843470016  นางสาวกุลสตรี4 2.62บุญโยทก ธบ.230157/2563 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5643711020  นายนพรุจ5 2.49หลักแหลม ธบ.230153/2563 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470019  นายฐณะวฒัน6 2.46พวงจินดา ธบ.230158/2563 "ปกติ2559/1

"  5943470029  นายมนัญชยั7 2.42สินสุวรรณ ธบ.230159/2563 "2559/1

"  5943470044  นางสาวกิตตยิา8 2.54วงษทอง ธบ.230160/2563 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  5943501002  นางสาวสุทธิดา9 2.27สมศรี ธบ.230161/2563 "ปกติ2559/1

"  5943501006  นางสาวณัฐชา10 2.30ขาวผอง ธบ.230162/2563 "2559/1

"  5943501012  นางสาวฝาย11 3.29ดีดวงพันธ ธบ.230163/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5943501023  นางสาวพิชยา12 2.28ชืน่สบาย ธบ.230164/2563 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710008  นางสาวณัฐการณ13 3.67ขวญัศรี ธบ.230165/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2559/1

22/11/63



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5744277010  นายศุภมงคล1 2.11อินทรสําราญ ธบ.730768/2563 "ปกติ2557/1

"  5744277044  นายสุเมธ2 2.39ถาวรยิ่ง ธบ.730769/2563 "2557/1

"  5844277019  นางสาวชนกนันท3 2.94ภูถาวร ธบ.730770/2563 "2558/1

"  5844277054  นางสาวหทัยชนก4 2.36เนตรวเิชียร ธบ.730771/2563 "2558/1

"  5844277084  นายอภิชาติ5 2.69หงษทอง ธบ.730772/2563 "2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277029  นางสาวพัชรมัย6 2.91สมิงพยัคฆ ธบ.730775/2563 "ปกติ2559/1

"  5944277032  นายทาเนตร7 2.22เล็ดรอด ธบ.730776/2563 "2559/1

"  5944277033  นายวฒิุพงษ8 2.90สาระรัตน ธบ.730777/2563 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277049  นายวชัระ9 2.79บังสันเท๊ียะ ธบ.730794/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277055  นางสาวเสาวนีย10 2.54สอาดนัก ธบ.730795/2563 "2560/1

"  6043277061  นางสาวเสาวลักษณ11 2.29วงคสวรรค ธบ.730796/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273095  นายวรศักดิ์1 2.01ออกกังวาล ธบ.830293/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5945273023  นางสาวนัฐฐินัน2 2.42สาระแสน ธบ.830294/2563 "ปกติ2559/1

"  6041273027  นางสาววรรัตน3 2.07ใจภกัดี ธบ.830295/2563 "2560/1

"  6041280033  นางสาววรรณภรณ4 2.99ทองเทพ ธบ.830296/2563 "2560/1

"  6042273009  นางสาวดวงหทัย5 2.68พอดี ธบ.830297/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530175  นางสาวธัญญารัตน1 2.84สวางภพ ธบ.430157/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301030  นายณรงคฤทธิ์1 2.18ดวงท่ีสุด ธบ.930049/2563 "ปกติ2558/1

"  5848301058  นายณฐัภัทร2 2.58คําพิกุล ธบ.930050/2563 "2558/1

"  5848301066  นางสาวณัฐสิมา3 2.31อองวฒิุ ธบ.930051/2563 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301063  นายสุทธิชยั4 2.30แซชนิ ธบ.930052/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5948304012  นายอุปกิต5 2.68ศังขจาตกิ ธบ.930053/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294103  นายสมพร1 2.44สุขเรือง ธบ.1130146/2563 "ปกติ2558/1

"  5842294104  นายปยพัฒน2 2.24พลอยมงคล ธบ.1130147/2563 "2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294070  นางสาวปทมวรรณ3 2.47ศรีสุข ธบ.1130148/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5733470012  นายสุทัศน1 3.40พรมภกัดี ธบ.230154/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6034480005  นายธนา1 2.94กลํ่าเงนิ ธบ.230166/2563 "พิเศษ2560/1

"  6034480006  นายเบญจมินทร2 2.77ตันเจริญ ธบ.230167/2563 "2560/1

"  6034480007  นายอนุชิต3 3.26คือใคร ธบ.230168/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480008  นายนรวิชญ4 3.02ดงรุง ธบ.230169/2563 "2560/1

"  6034480010  นายวฒิุไกร5 2.64ทานันท ธบ.230170/2563 "2560/1

"  6034480014  นายคมเพชร6 3.80คําภษูา ธบ.230171/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480015  นายนพเดช7 2.77สุขวงศ ธบ.230172/2563 "2560/1

"  6034480016  นายอัครวนิท8 2.45ณฐัพงศธร ธบ.230173/2563 "2560/1

"  6034480017  นายแสน9 3.33มหานาม ธบ.230174/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480018  นายอณสุรณ10 3.05ออนโชติ ธบ.230175/2563 "2560/1

"  6034480021  นายกิตตนัินท11 3.00ขันทะมาลา ธบ.230176/2563 "2560/1

"  6034480022  นายวรวุฒิ12 2.60พาวะดี ธบ.230177/2563 "2560/1

"  6034480025  นายภทัรภณ13 2.83ชมศิริ ธบ.230178/2563 "2560/1

"  6034480026  นายอนิรุทน14 2.90ปนประโคน ธบ.230179/2563 "2560/1

"  6034480027  นายธนาภมิู15 3.05พนภยั ธบ.230180/2563 "2560/1

"  6034480029  นายอภิชาติ16 2.80สังหมื่นเมา ธบ.230181/2563 "2560/1

"  6034480030  นายจริวฒัน17 3.11กุลเจริญ ธบ.230182/2563 "2560/1

"  6034480031  นายธนะพันธ18 3.07แสงทองสกุลเลิศ ธบ.230183/2563 "2560/1

"  6034480033  นายไชยวฒัน19 2.90มายา ธบ.230184/2563 "2560/1

"  6034480035  นายวชัรธร20 3.26ทวชีพี ธบ.230185/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480037  นายกฤษฎา21 2.83ภญิโญศรี ธบ.230186/2563 "2560/1

22/11/63



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6034480040  นายชยัยา22 3.20สุวรรณ ธบ.230187/2563 "พิเศษ2560/1

"  6034480045  นายภาณพุงศ23 3.17โชคชัยวชิญกุล ธบ.230188/2563 "2560/1

"  6034480050  นายวรีนันท24 3.40มวงปฐม ธบ.230189/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480052  นายภคิน25 3.30ไกลโกมล ธบ.230190/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034480053  นายณฎัฐกิจ26 2.87จิณรักษ ธบ.230191/2563 "2560/1

"  6034480054  นายภวูดล27 3.09สมบัตหิอม ธบ.230192/2563 "2560/1

"  6034480055  นายชชูาติ28 3.42สายตางใจ ธบ.230193/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5654277109  นางสาวสุนันสินี1 2.00ศิลธรรม ธบ.730765/2563 "พิเศษ2556/1

"  5854277009  นางกัณฐิกา2 2.83รัตนบุรี ธบ.730773/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280337  นายนรเสฏฐ3 2.44ปรุฬหพุทธญาณ ธบ.730766/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734280412  นายธรรศ4 2.52เกริกฤทธิไกร ธบ.730767/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280216  นางสาวนับสิบ5 2.01บุญรวยดี ธบ.730774/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272027  สิบเอกหญิงดวงกมล6 2.75พุกรัดกรุด ธบ.730785/2563 "พิเศษ2560/1

"  6033272031  นางสาวสุภาวดี7 2.67สุกไส ธบ.730786/2563 "2560/1

"  6033272083  นางสาวเฌอริลิณญ8 2.38ศักด์ิเจริญสิทธิ์ ธบ.730787/2563 "2560/1

"  6033272085  นางสาวสุจิตตา9 2.94มาตวเิศษ ธบ.730788/2563 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277038  นายสมภพ10 2.55บุญเจียม ธบ.730778/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277046  นายอวยพร11 3.39ศรีพรม ธบ.730779/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277156  นายภานุพงษ12 3.01จันทวงศ ธบ.730780/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280085  นางสาวมนัสนันท13 2.60ศรีตุย ธบ.730781/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280116  นางสาวสุขฤทัย14 2.50บินโกโซนิมาน ธบ.730782/2563 "2559/1

"  5954280124  นางสาวสุตรีลักษณ15 3.19แยมโคกสูง ธบ.730783/2563 "2559/1

"  5954280131  นางสาวเกวลิน16 2.48บุตรภูมิ ธบ.730784/2563 "2559/1

"  6033280049  จาอากาศเอกหญิงสุพิน17 3.40เกิดระมาตร ธบ.730789/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

22/11/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280050  จาสิบเอกหญิงทิพยรัญญา18 3.16คงเรือง ธบ.730790/2563 "พิเศษ2560/1

"  6033280052  นางสาวณิชา19 3.42บัวขาว ธบ.730791/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280071  นางสาวจินตนา20 3.48จันทรแยม ธบ.730792/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280072  นางสาวกรรณิการ21 3.54จันทรแยม ธบ.730793/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5735273013  นางสาวพรพรรณ1 2.29ศรีสรอย ธบ.830290/2563 "พิเศษ2557/1

"  5735273019  นางสาวมุฑิตา2 2.63ชมภูสิงห ธบ.830291/2563 "2557/1

"  5735273026  นางสาวสมหญิง3 2.33สุขหนู ธบ.830292/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530014  นางสาววริศรา1 2.75ศรีบุญมา ธบ.430153/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530020  นางสาวมัณฑณา2 2.49แสนโคตร ธบ.430154/2563 "2557/1

"  5736530021  นายภาณพุงศ3 2.29คนขํา ธบ.430155/2563 "2557/1

"  5736530027  นางสาวธนวรรณ4 2.32พรจําศิล ธบ.430156/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 24 กันยายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 16 ตลุาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5637254042  สิบตาํรวจเอกจิราธิพงศ1 2.51ดารารัตน ธบ.530019/2563 "พิเศษ2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

22/11/63


