
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522030  นางสาวจุฑาทิพย1 2.86สกุลทอง ธบ.130355/2563 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320062  นางสาวพัชรา1 2.36พารอด ธบ.330251/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340021  นางสาวสุวารี2 3.21ชโีพธิ์ ธบ.330252/2563 "ปกติ2559/1

"  5942340025  นายไชยวศั3 2.88สวสัดิผล ธบ.330253/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470003  นายพีระพล1 2.91มงคลธรรมกุล ธบ.230196/2563 "ปกติ2559/1

"  5943470033  นายสรสันฐ2 2.79พละสุ ธบ.230197/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277047  นายธีรศานติ์1 2.10พินิจจันทร ธบ.730804/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283075  นายวธิวนิท2 2.08บุญจัตรุัส ธบ.730805/2563 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6043280001  นางสาวศจี3 2.85ตันสุขี ธบ.730821/2563 "ปกติ2560/1

"  6043280003  นายปราโมทย4 3.25เทศชมภู ธบ.730822/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043280005  นางสาวนลินทิพย5 3.59นุชถนอม ธบ.730823/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6043280008  นางสาวกุลนัฐ6 2.90พรมสาร ธบ.730824/2563 "2560/1

"  6043280014  นายอธิป7 2.42รัตนศีลชยั ธบ.730825/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5947254012  นางสาววนัวสิาข1 2.32เสนารัตน ธบ.530020/2563 "ปกติ2559/1

"  5947254046  นายณฐัวฒุิ2 2.36เหล่ือมเจริญ ธบ.530021/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291066  นายศุภศักดิ์1 2.42บุรพลชัย ธบ.1130149/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470032  พระมหาสะอาด1 3.10สุคนธเทวญั ธบ.230194/2563 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5533711004  นางสาวเกวลิน2 2.24กล่ินมาลัย ธบ.230195/2563 "พิเศษ2555/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5734277005  นางสาววภิานัท1 3.40กามะวถีิ ธบ.730799/2563 "พิเศษ2557/1

"  5734277022  นางสาวปทมา2 3.42เขียวขํา ธบ.730801/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป (บธ.บ.)
"  5534280160  นางสาวพิมพิไล1 2.47สวางวงศ ธบ.730797/2563 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5734277008  นางสาวหน่ึงฤทัย2 3.37ตากกระโทก ธบ.730800/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2557/1

"  5734277031  นางสาวจิตรฤดี3 2.55ผลจันทร ธบ.730802/2563 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280119  นายคณานนต4 2.95นามบุตร ธบ.730798/2563 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5754272024  นางสาวสิรินภา5 2.54ดับโศรก ธบ.730803/2563 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272010  นางสาวรจนา6 2.25สิทธิธรรม ธบ.730807/2563 "พิเศษ2560/1

"  6033272021  นายธนาวฒิุ7 2.34สุขเกษม ธบ.730808/2563 "2560/1

"  6033272043  นายวฒันา8 3.24พงษชะอุมดี ธบ.730809/2563 "2560/1

"  6033272047  นางสาวปุณิกา9 2.58ทิมนอย ธบ.730810/2563 "2560/1

"  6033272049  นางสาวจินตนา10 2.90แยมพ่ึงดํารง ธบ.730811/2563 "2560/1

"  6033272053  นางสาวจุฑามาศ11 3.02พอโคตร ธบ.730812/2563 "2560/1

"  6033272058  นางสาวปราณี12 3.26สุขเสริม ธบ.730813/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272060  นางสาวรุงนภา13 3.68สําราญสุข ธบ.730814/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272069  นายยศกร14 2.94เกตเุนตร ธบ.730815/2563 "2560/1

"  6033272089  นางสาวธัญญพัทธ15 3.14ฉัตรจินตนาการ ธบ.730816/2563 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277036  นางสาวพัชราภรณ16 2.51นาคบังเกิด ธบ.730806/2563 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

23/12/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280045  นายณฐัพล17 3.32งามสม ธบ.730817/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033280046  นางสาววรีาภรณ18 3.30สารบรรณ ธบ.730818/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280047  นายธนพัฒน19 3.56สุขเจริญ ธบ.730819/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280048  นางสาวสวรรยา20 3.18รักษาแดน ธบ.730820/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5735273023  นางสาวขวญัฤดี1 2.24ชืน่มี ธบ.830298/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 15 ตลุาคม 2563

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 ธันวาคม 2563
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530024  นางสาวปทมา1 2.74จันทรวงษ ธบ.430158/2563 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

23/12/63


