
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5641070164  นายณฐัพล1 2.04สะสมสุวรรณ ธบ.130368/2564 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010012  นายชชัวาล2 2.67ฉัตรหิรัญทรัพย ธบ.130369/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060030  นางสาวเบญญาภา3 3.28สวสัดิรักษ ธบ.130370/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120027  นายกฤตเมธ4 2.43จันทวงศ ธบ.130371/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340034  นางสาวปยะวรรณ1 3.41จันทรโท ธบ.330164/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5842262015  นางสาวอารียา1 2.26ธรรมกันมา ธบ.330149/2564 "ปกติ2558/1

"  5842262016  นางสาวสุวรรณา2 2.37ทองแยม ธบ.330150/2564 "2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  6041210025  นายกรธวชั3 2.05เปรี่ยมพิมาย ธบ.330155/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  6041251008  นายพิจักษณ4 2.77แสงเถกิง ธบ.330156/2564 "ปกติ2560/1

"  6041251009  นายจิรเดช5 2.62มีคุณ ธบ.330157/2564 "2560/1

"  6041251019  นายจตรุพร6 2.96นวนรา ธบ.330158/2564 "2560/1

"  6041251022  นายวฒัณา7 2.61จันทรเพชรศรี ธบ.330159/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340017  นางสาวจันทรนิภา8 3.02หญาปลอง ธบ.330151/2564 "ปกติ2559/1

"  5942340019  นางสาววลิาสินี9 2.72คําหอม ธบ.330152/2564 "2559/1

"  5942340030  นางสาวนภัสสร10 3.31อุปแสน ธบ.330153/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942340039  นางสาวธนกมล11 2.50นพวงศ ณ อยุธยา ธบ.330154/2564 "2559/1

"  6041340007  นางสาวขวญัดาว12 2.91คงสําราญ ธบ.330160/2564 "2560/1

"  6041340014  นางสาวอรญา13 2.91ดวงสวสัด์ิ ธบ.330161/2564 "2560/1

"  6041340028  นางสาวศิริวรรณ14 3.25แสนงาม ธบ.330162/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041340029  นางสาวชลวรรณ15 2.87สิเนหะสาร ธบ.330163/2564 "2560/1

25/01/65
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430046  นางสาวชุตนัินท1 2.20หนอแกว ธบ.230305/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430071  นางสาวพิมมาดา2 2.66แซล้ิม ธบ.230306/2564 "2559/1

"  5943430141  นายอานูวา3 2.63สาและ ธบ.230307/2564 "2559/1

"  6041430019  นายอิทธิฤทธิ์4 2.88แซล้ิม ธบ.230310/2564 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5943482009  นางสาวอรอุมา5 3.15ชชูอเกตุ ธบ.230308/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  6041501001  นายเกียรตศัิกด์ิ6 2.05ระวงัแกว ธบ.230311/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710017  นางสาวจุฬาลักษณ7 2.41คุรุเจริญ ธบ.230309/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6143277011  นายสิทธิชยั1 2.59รมกระโทก ธบ.730745/2564 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6144283001  นางสาวขวญัฤทัย2 2.25ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม ธบ.730746/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6141273009  นางสาวพัชรี1 3.68ออสวงค ธบ.830212/2564 "ปกติ2561/1

"  6142273011  นายจิรานุวฒัน2 3.79ขันคํานันตะ ธบ.830230/2564 "2561/1

"  6142273018  นางสาวนันทพร3 3.81ปงหาญ ธบ.830233/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6141273001  นางสาวสิริกร1 3.12คงนาค ธบ.830209/2564 "ปกติ2561/1

"  6141273002  นางสาวอมรรัตน2 3.34โพธิ์กล่ิน ธบ.830210/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273004  นางสาวฐิตวิรรณ3 2.70สมรัตน ธบ.830211/2564 "2561/1

"  6141273011  นางสาวจิตตยิา4 3.03บุญมาก ธบ.830213/2564 "2561/1

"  6141273012  นางสาวสุภกร5 3.09ขําพิมาย ธบ.830214/2564 "2561/1

"  6141273015  นางสาววรัญญา6 3.35ประทุมทอง ธบ.830215/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273016  นายฤทธิชยั7 3.35ทองแกว ธบ.830216/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273017  นายสุกฤษฏ์ิ8 3.27คําบุตร ธบ.830217/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273021  นางสาวอินทิรา9 3.18เนตรสาคร ธบ.830218/2564 "2561/1

"  6141273022  นายศุภวชิญ10 3.42ศีละสะนา ธบ.830219/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273024  นางสาวปาริชาติ11 2.88โพธิ์มี ธบ.830220/2564 "2561/1

"  6142273001  นางสาวชลธิชา12 2.93หวนัลุม ธบ.830221/2564 "2561/1

"  6142273002  นางสาววภิาดา13 2.57ศรีตะวนั ธบ.830222/2564 "2561/1

"  6142273003  นางสาวศศินา14 2.82จําปาทอง ธบ.830223/2564 "2561/1

"  6142273004  นางสาวสลิลทิพย15 2.61สุขแจม ธบ.830224/2564 "2561/1

"  6142273005  นางสาวฐิตพิร16 3.15สุกอราม ธบ.830225/2564 "2561/1

"  6142273007  นายศราวฒิุ17 3.05อยูสนาม ธบ.830226/2564 "2561/1

"  6142273008  นางสาวธนัชชา18 2.64กรแกว ธบ.830227/2564 "2561/1

"  6142273009  นางสาวเนตรนภา19 2.83สารจิต ธบ.830228/2564 "2561/1

"  6142273010  นางสาวจิราภรณ20 2.62เงาศรี ธบ.830229/2564 "2561/1

"  6142273016  นางสาวธิตยิา21 2.90ปอมฤทธิ์ ธบ.830231/2564 "2561/1

25/01/65



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6142273017  นางสาวสุมาลี22 3.25ธิมาชยั ธบ.830232/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142273019  นางสาวรัตตยิากร23 2.50ชาํนาญ ธบ.830234/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5947254042  นางสาวโชษิตา1 2.04แจมใส ธบ.530033/2564 "ปกติ2559/1

"  6041254001  นางสาวทักษิณา2 2.14แดงงาม ธบ.530034/2564 "2560/1

"  6041254021  นายธนกร3 2.31จันหลํ่าผล ธบ.530035/2564 "2560/1

"  6041254034  นายณชัพล4 2.42สารรักษ ธบ.530036/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  6041301009  นายวธิิสรรค1 3.72สรอยสน ธบ.930019/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301027  นายอภิวฒัน1 2.12จันทยม ธบ.930017/2564 "ปกติ2558/1

"  5848301081  นางสาวเวธกา2 2.63พุกคะคุปต ธบ.930018/2564 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  6041301011  นายธณตัชิยั3 2.45ทรัพยวเิชยีร ธบ.930020/2564 "ปกติ2560/1

"  6041301022  นางสาวกรรณิการ4 3.08กลาหาญ ธบ.930021/2564 "2560/1

"  6041301025  นายพชรดล5 2.64สงวนพงษ ธบ.930022/2564 "2560/1

"  6041301034  นายขวญั6 3.29หาญกระโทก ธบ.930023/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  6041302004  นายปยะ7 3.28ปอมทอง ธบ.930024/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  6041304001  นายกิตพิงษ8 3.06โคตรพันธ ธบ.930025/2564 "ปกติ2560/1

"  6041304003  นางสาวปภัสสร9 3.44วมูิลชาติ ธบ.930026/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041304006  นางสาวแพรพลอย10 3.03อดทน ธบ.930027/2564 "2560/1

"  6041304009  นางสาวศิรินทรญา11 3.55เอี่ยมละออ ธบ.930028/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041304010  นายพงษเทพ12 2.68ไตรสุนทร ธบ.930029/2564 "2560/1

"  6041304014  นางสาวณัฐวดี13 3.42แซอึ๊ง ธบ.930030/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283025  นางสาวนพวรัตถ1 3.67พิมพทองภากร ธบ.730724/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277010  นายสามารถ1 3.28สลามเตะ ธบ.730692/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280012  นางสาวเพ็ญนภา2 3.42พวงศรี ธบ.730700/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280023  นางสาวสาริณี3 3.37ศรชยั ธบ.730704/2564 "2559/1

"  5934280036  นางสาวกชพร4 3.35พิมพุฒ ธบ.730708/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283004  นางสาวนลินนิภา5 3.46พวงภู ธบ.730713/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283020  นางสาวศโรบล6 3.36จันทรระมิตร ธบ.730720/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277033  นายธนวฒัน1 3.21ทองหวาน ธบ.730693/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272010  นางสาวภทัรธีรา2 2.82แฉงละมัย ธบ.730690/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834272042  นางสาวชลิตา3 2.32สิทธิบุน ธบ.730691/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280396  นางสาวสุนิษา4 2.65เพ็งสม ธบ.730689/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834280044  นายอิทธิกร5 2.46หนูเล็ก ธบ.730694/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280002  นางสาวปญญาพร6 3.20กระสวย ธบ.730695/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280003  นายเจษฎากร7 2.65ยอดรัก ธบ.730696/2564 "2559/1

"  5934280007  นางณัชชา8 3.35ศรีเวชกุล ธบ.730697/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280009  นางสาวประภัสสร9 3.17จรุงพันธุ ธบ.730698/2564 "2559/1

"  5934280011  นางสาวอัญชนา10 2.75เชื้อจีบ ธบ.730699/2564 "2559/1

"  5934280013  นายศรณรงค11 2.36เสมสมบูรณ ธบ.730701/2564 "2559/1

"  5934280015  นายเบนจมิน12 2.28เดวดิ โซเซนโค ธบ.730702/2564 "2559/1

"  5934280017  นางสาวเจนจิรา13 2.69มโนรัตน ธบ.730703/2564 "2559/1

"  5934280027  นางสาวชนะพร14 3.07ฟองจันทร ธบ.730705/2564 "2559/1

"  5934280028  นายวทันสิริ15 2.88วงศศิริทรัพย ธบ.730706/2564 "2559/1

"  5934280030  นายจตภูุมิ16 2.59ปนเพชร ธบ.730707/2564 "2559/1

"  5934280038  นางสาวมณรีัตน17 2.73บุญเรือง ธบ.730709/2564 "2559/1

"  5934280046  นายศิวกานต18 3.17สิริมงคล ธบ.730710/2564 "2559/1

25/01/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280049  นายชญานิน19 3.03ธรรมบรรยง ธบ.730711/2564 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283001  นายธวชัชยั20 3.09กันแกว ธบ.730712/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283005  นายธนาวฒิุ21 2.70บุญสังข ธบ.730714/2564 "2559/1

"  5934283007  นางสาวเพชรินทร22 2.79แกวเพียร ธบ.730715/2564 "2559/1

"  5934283014  นางสาววรัญญา23 2.65เคาหาร ธบ.730716/2564 "2559/1

"  5934283016  นางสาวศุภติา24 2.89ชากัณฑ ธบ.730717/2564 "2559/1

"  5934283017  นางสาวสุธาสินี25 3.18กล่ินทอง ธบ.730718/2564 "2559/1

"  5934283019  นางสาวปยธิดา26 3.26ปยะจรูญสมบัติ ธบ.730719/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283022  นายเศวตโชติ27 3.52สวางศรี ธบ.730721/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283023  นางสาวสุนันทา28 3.26คุรินทร ธบ.730722/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283024  นางสาวสิริมา29 2.84มยุรา ธบ.730723/2564 "2559/1

"  5934283026  นางสาวกัญญาพัชร30 3.06ศรีหาพล ธบ.730725/2564 "2559/1

"  5934283027  นางสาวอรอุมา31 3.09บุญคง ธบ.730726/2564 "2559/1

"  5934283033  นางสาวขวญัฤทัย32 3.17บุญยพันธ ธบ.730727/2564 "2559/1

"  5934283036  นางสาวกานดา33 2.88ตนกันยา ธบ.730728/2564 "2559/1

"  5934283037  นายกนกพล34 2.96มีปอง ธบ.730729/2564 "2559/1

"  5934283038  นางสาวนันทวลัย35 2.98ทวศัีกดิ์ ธบ.730730/2564 "2559/1

"  5934283039  นางสาวเมษา36 2.97เทียนธรรม ธบ.730731/2564 "2559/1

"  5934283050  นางสาววราภรณ37 3.22พวงจํานงค ธบ.730732/2564 "2559/1

"  5934283086  นางสาวอาพาภรณ38 3.07กาติบ๊ ธบ.730733/2564 "2559/1
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- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283087  นางสาวบุษยมาศ39 2.77ตั้งไพฑูรยสกุล ธบ.730734/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283088  นายภทัรเดช40 2.45ชยัประเสริฐ ธบ.730735/2564 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272076  นายธนพล41 2.89โรจนรักษ ธบ.730736/2564 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280031  นางสาวสรารัตน42 3.05รอดแตง ธบ.730739/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280032  นางสาวบงกช43 2.83สรรพการ ธบ.730740/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277039  นายชยุต44 2.71ศรีกุลอนันตเลิศ ธบ.730737/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277070  นายจาตุรนต45 2.59บุญอาจ ธบ.730738/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6134280002  นางสาวจิราวรรณ46 2.75รอดดี ธบ.730741/2564 "พิเศษ2561/1

"  6134280008  นางสาวปนัดดา47 3.60คะอะนันท ธบ.730742/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134280033  นางสาวสโรชา48 2.99ปานลักษณ ธบ.730743/2564 "2561/1

"  6134280034  นางสาวเบญญา49 2.63กาญจนะวงค ธบ.730744/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5935273034  นางสาวอังคณา1 3.60อยูศิริ ธบ.830199/2564 "พิเศษ2559/1

"  5935273038  นางสาวปยะวดี2 3.67ปดตาระเต ธบ.830201/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5935273001  นางสาวสุพิณยา1 3.32โคตระการ ธบ.830184/2564 "พิเศษ2559/1

"  5935273018  นางสาวกันยากร2 3.31หมอมีสุข ธบ.830194/2564 "2559/1

"  5935273031  นางสาววทัญญา3 3.34จูแนบ ธบ.830197/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5935273002  นางสาวแสงอรุณ1 2.77แตมพวก ธบ.830185/2564 "พิเศษ2559/1

"  5935273003  นายนคร2 3.05เทศเวช ธบ.830186/2564 "2559/1

"  5935273008  นางสาวนลิตา3 2.99จงแกนบุญ ธบ.830187/2564 "2559/1

"  5935273009  นางนิตยา4 3.02นวลอึ่ง ธบ.830188/2564 "2559/1

"  5935273013  นางสาวณัฐณชิา5 2.48ธนกิจบุญยรัตน ธบ.830189/2564 "2559/1

"  5935273014  นางสาวนวินดา6 2.52บุญมามอญ ธบ.830190/2564 "2559/1

"  5935273015  นางสาวนัฐวดี7 3.31เทียมเทศ ธบ.830191/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273016  นายณพพร8 3.72ศรีกล่ิน ธบ.830192/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273017  นางสาวสุรนันท9 3.62ทองสุข ธบ.830193/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273023  นายวสันต10 3.40ตนทองคํา ธบ.830195/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273029  นางสาวนรินทร11 2.97แววสุวรรณ ธบ.830196/2564 "2559/1

"  5935273033  นางสาวนัฐพร12 2.90ตันติศุภเสถียร ธบ.830198/2564 "2559/1

"  5935273037  นางสาวนฤมล13 2.81กุลบุตร ธบ.830200/2564 "2559/1

"  5935273040  นายภาษิต14 3.35กลัดแกว ธบ.830202/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273045  นางสาวนิชธาวลัย15 2.59แกวธรรมมา ธบ.830203/2564 "2559/1

"  5935273046  นางสาวมัตกิา16 3.12ปานเกิด ธบ.830204/2564 "2559/1

"  5935273047  นางสาวอลิษา17 3.18รวมบุญ ธบ.830205/2564 "2559/1

"  5935273050  นางอุษณยี18 3.94จีระมงคลพาณชิย ธบ.830206/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5935273053  นางสาวนารีรัตน19 3.30ชกิูตตกุิล ธบ.830207/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6033278094  นางสาวเจนศุภา20 2.26กล่ันภมูีศรี ธบ.830208/2564 "พิเศษ2560/1

25/01/65



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530079  นางสาวธนาวรรณ1 3.34สายธาณยี ธบ.430143/2564 "พิเศษ2559/1

"  5936530098  สิบตรีหญิงสุพัตรา2 3.33นฤโสตร ธบ.430145/2564 "2559/1

"  5936530099  สิบตาํรวจโทหญิงเกตฤุดี3 3.33นฤโสตร ธบ.430146/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530032  นางสาวสุนิสา1 2.31ภกัดีตะเล็บ ธบ.430140/2564 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530032  นางสาวอรวรรณ2 3.05ศรีบุญ ธบ.430141/2564 "พิเศษ2559/1

"  5936530056  นางสาวกาญจนา3 2.53กิตติ ธบ.430142/2564 "2559/1

"  5936530085  พระมหาทศพล4 3.29โพธิกมล ธบ.430144/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5837254023  นางสาวพนิดา1 2.81โอสถานนท ธบ.530031/2564 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5937254051  นายสุชิน2 2.93เอมสมบุญ ธบ.530032/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กันยายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 6 ตลุาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5839600008  นายทวศัีกดิ์1 2.29สามเสน ธบ.1030024/2564 "พิเศษ2558/1

"  5839600017  นางสาวเจตอาวี2 2.44เอี่ยมงาม ธบ.1030025/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

25/01/65


