
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5841020011  นายธนะวทิย1 2.74ฤทธิรัตน ธบ.130348/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120031  นางสาวญานิกา2 2.89ทองเภา ธบ.130349/2563 "ปกติ2558/1

"  5841120079  นายเกริกพล3 2.46พูลเกตุ ธบ.130350/2563 "2558/1

"  5841120080  นายบุญฤทธิ์4 2.64สุขมาก ธบ.130351/2563 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320001  นางสาวอาทิตยา1 3.68กองเขียว ธบ.330175/2563 "ปกติ2560/1

"  6041320033  นางสาวจิฬาภรณ2 3.60พูลผล ธบ.330176/2563 "2560/1

"  6041320064  นายชชัพล3 3.70พุมภู ธบ.330177/2563 "2560/1

"  6041320065  นางสาวอาภสัรา4 3.79นาดี ธบ.330178/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261038  นางสาวสาวติรี1 3.28ภมิูแสง ธบ.330179/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261039  นางสาวพลิศร2 3.38ศรทอง ธบ.330180/2563 "2559/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340006  นางสาววชิดุา3 3.38ศาลา ธบ.330181/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210021  นายชาครินทร1 2.64จุลเสวก ธบ.330182/2563 "ปกติ2559/1

"  5942210052  นายปรเมษฐ2 2.21ชยังาม ธบ.330183/2563 "2559/1

"  5942210086  นางสาวเบญจมาภรณ3 2.32คําสัญญา ธบ.330184/2563 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  5942251022  นางสาววรรณธนา4 3.20มะลาด ธบ.330185/2563 "ปกติ2559/1

"  5942251023  นายธนวฒัน5 2.94ทองมี ธบ.330186/2563 "2559/1

"  5942251028  นางสาวบวรรัตน6 2.72อัศวนันทพร ธบ.330187/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260014  นางสาวบุษยา7 2.52ธรรมสาร ธบ.330188/2563 "ปกติ2559/1

"  5942260022  นางสาวสโรชา8 2.68ประเสริฐสังข ธบ.330189/2563 "2559/1

"  5942260024  นางสาววมิลวรรณ9 3.49สกุลนุม ธบ.330190/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942260033  นางสาวธนสร10 3.32เวยสาร ธบ.330191/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942260035  นายปุญญพัฒน11 2.71ทัดคุม ธบ.330192/2563 "2559/1

"  5942260036  นางสาวเบญญาภา12 2.63จันหนองแหว ธบ.330193/2563 "2559/1

"  5942260038  นางสาวพิชญาภา13 2.45ศรีสมบัติ ธบ.330194/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261010  นางสาวลัดดาวรรณ14 2.54รัตพันธ ธบ.330195/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261019  นางสาวจันทรชา15 2.90พุชชงค ธบ.330196/2563 "2559/1

"  5942261037  นางสาวจารุวรรณ16 3.04อุนนะใจ ธบ.330197/2563 "2559/1

"  5942261042  นางสาวนิตยา17 2.67เพ็ชรศรี ธบ.330198/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5942263008  นางสาวอารีรัตน18 2.68ตุมตางหู ธบ.330199/2563 "ปกติ2559/1

19/08/63



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320041  นางสาวณัฐริณยี19 2.89ศรีโฉมงาม ธบ.330200/2563 "ปกติ2559/1

"  5942320075  นางสาวชัญญานุช20 3.18ภปูญญา ธบ.330201/2563 "2559/1

"  6041320014  นางสาวไอลดา21 3.64ชวนพูด ธบ.330207/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320016  นางสาวจุฑามาศ22 3.22โตนวธุ ธบ.330208/2563 "2560/1

"  6041320018  นางสาวนาตยา23 3.55สาวงนาม ธบ.330209/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320022  นายณฐัพงศ24 3.58พงศบริพัตร ธบ.330210/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320038  นางสาวสุชาดา25 3.59ใจพรหม ธบ.330211/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320039  นางสาวพัชรินทร26 3.55ทศราช ธบ.330212/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041320058  นางสาวกนกวรรณ27 3.03สายพิมพ ธบ.330213/2563 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340016  นายศาสวตั28 3.15แซจาว ธบ.330202/2563 "ปกติ2559/1

"  5942340024  นางสาวปาริชาติ29 2.74สุพรมอินทร ธบ.330203/2563 "2559/1

"  5942340035  นางสาวสุนิตา30 3.51ดวงเจริญ ธบ.330204/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942340036  นางสาวสุธิมนต31 3.08สําราญ ธบ.330205/2563 "2559/1

"  5942340037  นางสาวอรอนงค32 3.54วเิศษดอนหวาย ธบ.330206/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430032  นายวรุฒ1 2.91กุลจนิรักษ ธบ.230126/2563 "ปกติ2557/1

"  5843430058  นางสาวแพรวนภา2 2.31ยุบลชดิ ธบ.230127/2563 "2558/1

"  5843430069  นายอธิบดี3 2.75สุขเกษม ธบ.230128/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470038  นายภวูนนท4 2.29พัวประเสริฐ ธบ.230124/2563 "ปกติ2556/1

"  5843470048  นายภรูิพัฒน5 2.19โอวาทปฏิมากร ธบ.230129/2563 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470024  นายกฤษณะ6 3.18มวงวเิชยีร ธบ.230130/2563 "ปกติ2559/1

"  5943470041  นายหญาคา7 3.12ซิ้มเจริญ ธบ.230131/2563 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710020  นางสาวสุพินดา8 3.15ศรีวพัิฒน ธบ.230132/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283009  นายวรฤษ1 3.64โพทววีฒุคิุณ ธบ.730571/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277005  นายธีรนันท1 3.49โยธาจันทร ธบ.730572/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283041  นางสาวณัฐธิดา2 3.34เมืองประเทศ ธบ.730573/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271004  นางสาวจิราภา1 2.47สุขประเสริฐ ธบ.730590/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5944276013  นางสาววชรพร2 2.86อาชวชาลี ธบ.730591/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277011  นายอนุชา3 3.13เปยมสวสัดิ์ ธบ.730592/2563 "ปกติ2559/1

"  5944277037  นายธราดร4 3.10มานะอดทน ธบ.730593/2563 "2559/1

"  5944277051  นายปกาศิต5 2.41บุญปญญา ธบ.730594/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280024  นายกชมนต6 2.60จิตตชืน่ ธบ.730595/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280031  นางสาวนิอร7 2.11มาบุญ ธบ.730596/2563 "2559/1

"  5944280088  นายศักรินทร8 2.30สมพิมพ ธบ.730597/2563 "2559/1

"  5944280089  นางสาวจริญญา9 2.47หินสูงเนิน ธบ.730598/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283015  นายพศวตั10 2.39เพชรลํ้า ธบ.730599/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283051  นางสาวณัฐพร11 2.12เกษมณี ธบ.730600/2563 "2559/1

"  5944283063  นายธนวฒัน12 2.98โคตรสมบัติ ธบ.730601/2563 "2559/1

"  5944283083  นายสุเมธ13 2.61ทองแดง ธบ.730602/2563 "2559/1

"  5944283101  นายสาโรจน14 2.46พหลทัพ ธบ.730603/2563 "2559/1

"  5944283102  นายพิชญา15 2.69พวงศรี ธบ.730604/2563 "2559/1

"  5944283112  นายธีระพงศ16 2.53มีสุวรรณ ธบ.730605/2563 "2559/1

"  5944283115  นายอนุชิต17 2.56ศรีคง ธบ.730606/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
19/08/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5964280017  นางสาววลิาสิณี18 2.77ปสวสัด์ิ ธบ.730655/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277008  นายปยะณฐั19 2.24ชมุภูทอง ธบ.730656/2563 "ปกติ2560/1

"  6043277010  นายอานนท20 2.53บุญเลิศ ธบ.730657/2563 "2560/1

"  6043277015  นายเอกสิทธิ์21 2.80ยกยอคุณ ธบ.730658/2563 "2560/1

"  6043277030  นายกฤษฎา22 3.54ศรีสุวรรณ ธบ.730659/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043277031  นายทวศัีกดิ์23 3.10สะละหมัด ธบ.730660/2563 "2560/1

"  6043277042  นายฐานิศ24 2.42ภาคีชพี ธบ.730661/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6043273003  นางสาวสุกัญญา1 2.00หงเีจริญ ธบ.830193/2563 "ปกติ2560/1

"  6043273012  นางสาวธัญญาภรณ2 2.00นิยมสัตย ธบ.830194/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530039  นางสาวสุจินาถ1 2.48อรุณรัตน ธบ.430147/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530060  นายสหชยั2 2.21แดงบุญเรือง ธบ.430148/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5947254002  นางสาวกรวภิา1 2.75แสงใสแกว ธบ.530007/2563 "ปกติ2559/1

"  5947254008  นางสาวณิชกานต2 3.17ฉาบฉวย ธบ.530008/2563 "2559/1

"  5947254016  นางสาวชนิกาต3 2.74สวางยิ่ง ธบ.530009/2563 "2559/1

"  5947254020  นางสาวรมณี4 2.66เกิดมั่น ธบ.530010/2563 "2559/1

"  5947254021  นางสาวอโณชา5 2.71บุตรเรียง ธบ.530011/2563 "2559/1

"  5947254035  นายธวชัชยั6 2.84ศรีสวสัด์ิ ธบ.530012/2563 "2559/1

"  5947254043  นายศรายุธ7 3.12ทิพยวโิรจน ธบ.530013/2563 "2559/1

"  5947254047  นางสาวธัญชนก8 3.27เผาพงษคลาย ธบ.530014/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5947254048  นางสาวสุนันทา9 2.64ประคํานอก ธบ.530015/2563 "2559/1

"  5947254052  นายระพีพันธ10 2.65หนูพันธ ธบ.530016/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301019  นางสาวสุรางคนา1 3.36ศิริสม ธบ.930015/2563 "ปกติ2559/1

"  5948301059  นางสาวศิริพร2 3.27ธรรมตะคุ ธบ.930016/2563 "2559/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5948302009  นายวชัรศักด์ิ3 3.54พรมออน ธบ.930017/2563 "ปกติ2559/1

"  5948302015  นายณรงคศักด์ิ4 3.39ปาทาคํา ธบ.930018/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5548301039  นายพรเทพ1 2.36โตมอญ ธบ.930019/2563 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301016  นายธนพล2 2.46ทวสีิน ธบ.930020/2563 "ปกติ2558/1

"  5848301062  นายวรรณพล3 2.49ศรีละพันธ ธบ.930021/2563 "2558/1

"  5848301067  นายธรรมสรณ4 2.23เวทยธัญญาภรณ ธบ.930022/2563 "2558/1

"  5848301079  นางสาวธนมนต5 2.36จูสนิท ธบ.930023/2563 "2558/1

"  5848301090  นายอนันต6 2.32อนไชยะ ธบ.930024/2563 "2558/1

"  5848301095  นายฐิตพิงษ7 2.86อภภัิทรโชค ธบ.930025/2563 "2558/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5848304013  นายวริทธิ์ธร8 2.14นิละนนท ธบ.930026/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301010  นายชยัมงคล9 3.21ตฤณขจี ธบ.930027/2563 "ปกติ2559/1

"  5948301056  นางสาวรัตนวรรณ10 2.65เปรมพจนวฒันา ธบ.930028/2563 "2559/1

"  5948301057  นางสาวกิรณา11 2.96ตั้งปณชยั ธบ.930029/2563 "2559/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5948302005  นางสาวนารีรัตน12 3.06สุวรรณพันธ ธบ.930030/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5949600001  นายบริราช1 3.40อิ่มแยม ธบ.1030026/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291025  นายวศิน1 2.44รวทิิวากุล ธบ.1130106/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291050  นายณชัพล2 3.05ผานามอญ ธบ.1130107/2563 "2559/1

"  5942291051  นางสาวบุศรา3 2.65แวงแกว ธบ.1130108/2563 "2559/1

"  5942291055  นางสาวอารียา4 2.53พันธุชยัศรี ธบ.1130109/2563 "2559/1

"  5942291067  นางสาวปาริชาติ5 2.94อินทปญญ ธบ.1130110/2563 "2559/1

"  5942291074  นางสาวสิริธร6 2.87แสนบัวคํา ธบ.1130111/2563 "2559/1

"  5942291082  นางสาวชรินรัตน7 3.05ทองสุข ธบ.1130112/2563 "2559/1

"  5942291093  นายศุภสิทธิ์8 3.00สินบุญมี ธบ.1130113/2563 "2559/1

"  5942291103  นางสาวชลิดา9 3.03อึ้งบุญภกัดี ธบ.1130114/2563 "2559/1

"  5942291135  นางสาวมลทิชา10 2.52โพธิพิพัฒน ธบ.1130115/2563 "2559/1

"  5942291137  นายณฐัวฒุิ11 2.83เกิดศรี ธบ.1130116/2563 "2559/1

"  5942291141  นายวชิญ12 2.21ศิศักด์ิวนิช ธบ.1130117/2563 "2559/1

"  5942291146  นางสาวธันยพร13 3.02คลายวเิชยีร ธบ.1130118/2563 "2559/1

"  5942291153  นายสุรศักด์ิ14 2.79ทองบุญเกิด ธบ.1130119/2563 "2559/1

"  5942291154  นายอมรเทพ15 2.71เพ็ชรสุข ธบ.1130120/2563 "2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294005  นายชนิพัฒน16 2.76สมบูรณวนิิจ ธบ.1130121/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294009  นายเสริมพงศ17 2.82แสงผล ธบ.1130122/2563 "2559/1

"  5942294014  นางสาวจิตรา18 2.84สินสมบัติ ธบ.1130123/2563 "2559/1

"  5942294017  นางสาวพรสวรรค19 2.77สายทอง ธบ.1130124/2563 "2559/1

"  5942294018  นางสาวนารีนารถ20 2.95พลายละหาร ธบ.1130125/2563 "2559/1

19/08/63



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294043  นายนพรุจ21 2.29ขุนจํานวน ธบ.1130126/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294053  นางสาวภทัรวดี22 3.04นวรัตนรุงโรจน ธบ.1130127/2563 "2559/1

"  5942294054  นางสาวปภัสรา23 2.69หมัดหนัก ธบ.1130128/2563 "2559/1

"  5942294057  นางสาวอรอุมา24 2.77เชาวไทย ธบ.1130129/2563 "2559/1

"  5942294059  นายอัครภทัร25 3.15ทรัพยพาลี ธบ.1130130/2563 "2559/1

"  5942294061  นางสาวณัฐยา26 2.94ชองวารินทร ธบ.1130131/2563 "2559/1

"  5942294062  นายอัฎวธุ27 2.90บุญใจใหญ ธบ.1130132/2563 "2559/1

"  5942294063  นางสาวธัญวรัตน28 2.38คําเมือง ธบ.1130133/2563 "2559/1

"  5942294065  นายวริทธิ์ธร29 2.79อนุตรกุล ธบ.1130134/2563 "2559/1

"  5942294066  นายอนันตพร30 2.58ถนอมพันธ ธบ.1130135/2563 "2559/1

"  5942294071  นางสาวนริศรา31 2.21สางหวยไผ ธบ.1130136/2563 "2559/1

"  5942294075  นางสาวจารุพร32 2.72เรือนจันทร ธบ.1130137/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5733482035  นายมานิตย1 2.57เฝอยา ธบ.230125/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277075  นายสมนึก1 2.65กงเรือง ธบ.730587/2563 "พิเศษ2558/1

"  5854277171  นางสาวอภิญญา2 2.97นาคแกว ธบ.730588/2563 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272016  นางสาวธันยสิตา3 2.36บวรตนัตโิรจน ธบ.730575/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734272018  นายธันยศรุต4 2.34บวรตนัตโิรจน ธบ.730576/2563 "2557/1

"  5734272031  นางสาวสุพรรษา5 2.70รุงเรือง ธบ.730577/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280283  นางสาวณิชากร6 2.18รัตนะชยั ธบ.730574/2563 "พิเศษ2556/1

"  5734280159  นางสาวศศิขวญั7 2.88สุจริยา ธบ.730578/2563 "2557/1

"  5734280346  นางสาวลินดา8 3.36เฟนดี้ ธบ.730579/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2557/1

"  5734280367  นายนิพนธิ์9 2.13จุฬารมย ธบ.730580/2563 "2557/1

"  5734280373  นายสรรพสิทธิ์10 3.43เสนาะศัพท ธบ.730581/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2557/1

"  5734280374  นายนัฐชยั11 2.50ไชยนารัมย ธบ.730582/2563 "2557/1

"  5734280386  นายชาญเทพ12 2.30แซตัง้ ธบ.730583/2563 "2557/1

"  5734280441  นางสาวปรียาภา13 2.76วงษแสง ธบ.730584/2563 "2557/1

"  5734280453  นางสาววไิลรัตน14 2.19ใจไป ธบ.730585/2563 "2557/1

"  5734280475  นายวรรณวทิย15 2.64อารีวตัิ ธบ.730586/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280096  นางสาวกนกรัตน16 2.53เวชกามา ธบ.730589/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272004  นางนวลจันทร17 3.35จันทรแสงศิริ ธบ.730607/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
19/08/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277002  นางสาวชินานันท18 3.06ฟองคําตนั ธบ.730608/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277003  นางสาวชวัลรัตน19 3.06ฟองคําตนั ธบ.730609/2563 "2559/1

"  5954277006  นางสาวกรรณิกา20 2.82เคาหาร ธบ.730610/2563 "2559/1

"  5954277008  นายณฐัวฒุิ21 3.03พรชยั ธบ.730611/2563 "2559/1

"  5954277011  นางสาวนุชนารถ22 2.86คําปลิว ธบ.730612/2563 "2559/1

"  5954277015  นางสาวปวรัตน23 2.84ไตรรัตน ธบ.730613/2563 "2559/1

"  5954277016  วาท่ีรอยตรีธนบดี24 2.46เล่ียมกลาง ธบ.730614/2563 "2559/1

"  5954277018  นางสาวนุษรา25 2.99ทินปาน ธบ.730615/2563 "2559/1

"  5954277019  นายศุภเชษฐ26 2.91เกล้ียงกมล ธบ.730616/2563 "2559/1

"  5954277023  นางสาววลิาวลัย27 2.84ทูคํามี ธบ.730617/2563 "2559/1

"  5954277024  นางสาวพัชรินทร28 2.57กระจาง ธบ.730618/2563 "2559/1

"  5954277030  นางสาวอัญธิกา29 2.62แกวสนธิ ธบ.730619/2563 "2559/1

"  5954277031  นายบรรพต30 3.15พุกชาญคา ธบ.730620/2563 "2559/1

"  5954277035  นางสาวสุกัญญา31 2.53ประทุมมา ธบ.730621/2563 "2559/1

"  5954277042  นางสาวสําราญ32 3.24ภาชะรัตน ธบ.730622/2563 "2559/1

"  5954277047  นางสาวสุนิตย33 3.54อุตราศรี ธบ.730623/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277050  นางสาวพนิดา34 2.40ชมชืน่ดี ธบ.730624/2563 "2559/1

"  5954277055  นางสาวเขมมิกา35 2.64เครื่องสอง ธบ.730625/2563 "2559/1

"  5954277056  นางสาวนภาพร36 2.86แสนวงค ธบ.730626/2563 "2559/1

"  5954277057  นางสาวอามอน37 3.48กองประมูล ธบ.730627/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277058  นายณฐัวฒุิ38 2.25พรหมจันทร ธบ.730628/2563 "2559/1

19/08/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277060  นายสุรพงษ39 2.70ศิริบรรณากูล ธบ.730629/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277062  นายภสูมิง40 2.93สีดาคุณ ธบ.730630/2563 "2559/1

"  5954277063  นางสาวอาภาภรณ41 3.24นาคทอง ธบ.730631/2563 "2559/1

"  5954277064  นางสาวธัญญาลักษณ42 3.67แขกโต ธบ.730632/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277066  นางสาวจันทรธิมา43 3.23กันแพงศรี ธบ.730633/2563 "2559/1

"  5954277126  นายภคิน44 2.60ภรูีบุณยเดชา ธบ.730634/2563 "2559/1

"  5954277148  นางสาวสุภาพร45 3.34สิงหดี ธบ.730635/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954277149  นายธนรัตน46 2.48อินสกุล ธบ.730636/2563 "2559/1

"  5954277153  นางสาวปยะมาศ47 3.14ไชยรังษี ธบ.730637/2563 "2559/1

"  5954277161  นางมนตณฐั48 2.94แกวศรี ธบ.730638/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280014  นายธิชากรณ49 2.43จิวานนท ธบ.730639/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280025  นางสาวนิตยา50 3.57อัมพวา ธบ.730640/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280031  นางสาวฉัฐปภา51 3.60สวางศรี ธบ.730641/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5954280043  นางสาวจิราภรณ52 2.28ตาลิชกุล ธบ.730642/2563 "2559/1

"  5954280045  นางสาวปลายฝน53 2.31ภูกรรณ ธบ.730643/2563 "2559/1

"  5954280057  นางสาวอนุชสรา54 2.69บรรณาคํา ธบ.730644/2563 "2559/1

"  5954280066  นางสาวนิภารัตน55 2.51ศรีสมบุตร ธบ.730645/2563 "2559/1

"  5954280067  นางสาวเฟองฟา56 2.43แสงแดง ธบ.730646/2563 "2559/1

"  5954280093  นายเจษฎา57 3.12นาคเสพ ธบ.730647/2563 "2559/1

"  5954280096  นางสาวอาภาภรณ58 3.20หมายชยั ธบ.730648/2563 "2559/1

19/08/63



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280100  นางณัฐนันท59 3.00ชาวดอน ธบ.730649/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280119  นางสาวทิชาดา60 3.00เตชะโชติกุล ธบ.730650/2563 "2559/1

"  5954280122  นางชญาดา61 2.65ศิริจารุพฤกษ ธบ.730651/2563 "2559/1

"  5954280159  นางสาวจันทรตราภรณ62 2.56สินเธาว ธบ.730652/2563 "2559/1

"  5954280170  นางสาวสาธิยา63 2.68แยมจันทร ธบ.730653/2563 "2559/1

"  5954280171  นางสาวชลดา64 3.35เรืองพิพัฒนเดช ธบ.730654/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5955273028  นางสาวจันทิมา1 3.30จันทรอุด ธบ.830191/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5955273035  นางสาวเปรมฤทัย2 3.25จอมทอง ธบ.830192/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530033  นายทรนง1 3.19จันทรมณี ธบ.430145/2563 "พิเศษ2557/1

"  5736530101  นายอภิชยั2 2.45ดีอินทร ธบ.430146/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5637254030  นางสาวผกาทิพย1 3.22ชอผกา ธบ.530004/2563 "พิเศษ2556/3

"  5637254038  สิบตาํรวจเอกเกียรตศัิกด์ิ2 2.59หนันทุม ธบ.530005/2563 "2556/3

"  5637254043  สิบตาํรวจเอกอนิรุจน3 2.77โกษากูล ธบ.530006/2563 "2556/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 23 มถิุนายน 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 3 สิงหาคม 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600039  พันจาเอกวสิิทธิ์1 3.08ศรศักดา ธบ.1030027/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

19/08/63


