
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010061  นางสาววไิลวรรณ1 2.56พิทักษมณกุีล ธบ.130377/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5742320015  นางสาวสุวณา1 2.98สงาแสง ธบ.330188/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  6041260032  นางสาวทิพยวรรณ2 2.83เพชรจั่น ธบ.330190/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6041261012  นางสาวกุลนันทน3 2.50คงจันทรเเกว ธบ.330191/2564 "ปกติ2560/1

"  6041261025  นางสาวจินดารัตน4 2.43ทับแสง ธบ.330192/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340020  นางสาวจุฑามาศ5 2.73ชาวนาผือ ธบ.330189/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5843501003  นางสาวปุณณภา1 2.71เจิมดี ธบ.230334/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711036  นางสาวยลดา2 2.80รัตนทิพย ธบ.230333/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430117  นางสาวพลอยปภสั3 2.14ประเสริฐบุญเจริญ ธบ.230335/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6042272017  นางสาวเกตสุนี1 3.00หนอใหม ธบ.730868/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6042283061  นายภานุวฒัน2 2.40รักชยั ธบ.730870/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6043280016  นายชลากร3 2.02เวยีงนนท ธบ.730871/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6042277019  นางสาวสุกัญญา4 2.52ดอกกลาง ธบ.730869/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6143277031  นายจิรวฒัน5 2.30พงษเพียจันทร ธบ.730891/2564 "ปกติ2561/1

"  6144277006  นายธนากร6 2.52สุกปล่ัง ธบ.730892/2564 "2561/1

"  6144277010  นายนิตพัินธ7 2.84จันทรลี ธบ.730893/2564 "2561/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6141283001  นางสาวณัฐกร8 2.52บัวจูม ธบ.730878/2564 "ปกติ2561/1

"  6141283004  นางสาวพกาวรรณ9 2.63วรรณะอยู ธบ.730879/2564 "2561/1

"  6141283007  นายย่ิงเจริญชยั10 2.57กุลมงคล ธบ.730880/2564 "2561/1

"  6141283010  นายบุญฤทธิ์11 2.64ศิริสนธิ ธบ.730881/2564 "2561/1

"  6141283012  นางสาวสุทธิดา12 2.57มากพูน ธบ.730882/2564 "2561/1

"  6141283013  นายศักดา13 2.81เรืองไรรัตนกุล ธบ.730883/2564 "2561/1

"  6141283014  นายธนศักด์ิ14 2.51ศรีเมือง ธบ.730884/2564 "2561/1

"  6141283027  นายปภาวี15 2.71โคตทิองศัย ธบ.730885/2564 "2561/1

"  6141283028  นายพงศธร16 2.44เจือจันทร ธบ.730886/2564 "2561/1

"  6141283029  นายธนะกรานต17 2.46ขันทองคํา ธบ.730887/2564 "2561/1

28/01/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6141283045  นางสาววรินทร 18 3.17ล้ิมวฒันะ ธบ.730888/2564 "ปกติ2561/1

"  6141283046  นายภคนันท19 3.16ฉุยอุดม ธบ.730889/2564 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272020  นางสาววรรณวษิา20 2.67ชสูุทธิ์ ธบ.730890/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5745273124  นางสาววรรณนรี1 2.61นิตธิรรมชวลิต ธบ.830240/2564 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530071  นายพิรวฒุิ1 2.13วเิชยีรรัตน ธบ.430151/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294003  นางสาวบัณฑิตา1 2.29รักวงศ ธบ.1130100/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470005  นายภษูิต1 2.43สุดสีทอง ธบ.230331/2564 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482086  นายสุรพงศ2 2.41สีมาก ธบ.230332/2564 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280126  นายศุภชยั1 3.61เทียบธรรม ธบ.730843/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280130  นายสุทิน1 3.27แซลี ธบ.730846/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5434277016  นางสาวลักษณมณี1 2.30ตราชู ธบ.730825/2564 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5734277016  นายนุตพล2 2.30สีหมงคล ธบ.730827/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834277044  นายนวพล3 3.07ภูสี ธบ.730828/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5634271037  นางกัญญภา วรภคัเดชากิจ4 2.80อัลเวส ธบ.730826/2564 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280120  นางสาวชลธิชา5 2.26เพ็ชรนิล ธบ.730829/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271003  นางสาวเมธาพร6 2.41แวววงษ ธบ.730830/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934271024  นางสาวหทัยรัตน7 2.69ไชยบุญตา ธบ.730831/2564 "2559/1

"  5934271034  นางสาวทัศนันท8 2.69โสดามุข ธบ.730832/2564 "2559/1

"  5934271052  นายเอกวฒุิ9 3.07อยูเจริญ ธบ.730833/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280008  นายอนุวตัร10 2.55ฤทธิเรือง ธบ.730834/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280019  นายธนากร11 2.54เวยีนวฒันา ธบ.730835/2564 "2559/1

"  5934280035  นายณรงคชติ12 2.87จินะไชย ธบ.730836/2564 "2559/1

"  5934280054  นางสาวสุภจันทรา13 2.97ดวงนามล ธบ.730837/2564 "2559/1

"  5934280055  นางสาวกมลวรรณ14 2.48หนูจิตร ธบ.730838/2564 "2559/1

"  5934280060  นางสาวฐิราภรณ15 3.19สืบพลาย ธบ.730839/2564 "2559/1

"  5934280061  นางสาวปานวาด16 3.19อมรสุรวทิยกิจ ธบ.730840/2564 "2559/1

"  5934280090  นางสาวปวริศา17 2.58กําจร ธบ.730841/2564 "2559/1

28/01/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280125  นายณฐันันทน18 2.94ประสงค ธบ.730842/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280127  นางสาวเนตรนภา19 3.35หุมหอง ธบ.730844/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280129  นางสาวดวงดาว20 3.35มงคลการ ธบ.730845/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280131  นางสาวศุภกัษร21 2.36ภกัดีอุดม ธบ.730847/2564 "2559/1

"  5934280140  นายปยะวฒัน22 2.61รักษกอสุระ ธบ.730848/2564 "2559/1

"  5934280144  นายศรนคร23 2.53ธาตุทอง ธบ.730849/2564 "2559/1

"  5934280149  นางสาวอัมรินทร24 2.94ทาสีแกว ธบ.730850/2564 "2559/1

"  5934280156  นางสาวสุพรรษา25 3.47ฟกทอง ธบ.730851/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283034  นางสาวณัชดา26 2.51ชางแกว ธบ.730852/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283060  นายสรพงศ27 2.86พันธุทอง ธบ.730853/2564 "2559/1

"  5934283096  นายกิตตศัิกด์ิ28 2.20เทียมเสวก ธบ.730854/2564 "2559/1

"  5934283103  นายรณชยั29 3.05เพชรทอง ธบ.730855/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280004  นางสาวณิชากร30 2.43กิจคงชพี ธบ.730865/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280055  จาสิบโทหญิงศศิธร31 2.32พรหมโต ธบ.730866/2564 "2560/1

"  6034280032  นายธีรพงศ32 2.71พินเอี่ยม ธบ.730867/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277081  นางสาวพรสวรรค33 2.65วฒุสิาร ธบ.730856/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277089  นางสาวเบ็ญจพร34 2.76ดาแพง ธบ.730857/2564 "2560/1

"  6033277094  นางสาวรัตชา35 2.92นาประโยชน ธบ.730858/2564 "2560/1

28/01/65



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277102  นางสาววชัราภรณ36 2.45มีบานแทน ธบ.730859/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277103  นางสาวสุธิมากรณ37 2.49สมัคร ธบ.730860/2564 "2560/1

"  6033277113  นางสาวลลิดา38 2.78เหลาหวายนอก ธบ.730861/2564 "2560/1

"  6033277115  นางสาวศศิธร39 3.14ศิรินุช ธบ.730862/2564 "2560/1

"  6033277116  นางสาวศรินรัตน40 2.70ชชัวาลเวยีงไชย ธบ.730863/2564 "2560/1

"  6033277119  นางสาวพิมพาภรณ41 2.43ชาติโสม ธบ.730864/2564 "2560/1

"  6134277004  นางสาวศิริลักษณ42 2.47ยังมูล ธบ.730873/2564 "2561/1

"  6134277005  นางสาวสาวณิี43 2.45คลายสุบรรณ ธบ.730874/2564 "2561/1

"  6134277022  นางสาวปาริษา44 2.83ศรพิทักษ ธบ.730875/2564 "2561/1

"  6134277028  นายปณณวชิญ45 2.71เรือนศรีลา ธบ.730876/2564 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6134272003  นางสาวพัชฎาพร46 3.25กอมณี ธบ.730872/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6134280068  นายวทิยา47 3.86ดาเหล็ก ธบ.730877/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6033278038  นางสาวศรัญญา1 2.41อยูเย็น ธบ.830241/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278121  นายสุกิตติ2 3.31แสงทอง ธบ.830242/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530028  นางสาวชาลิสา1 2.21ปานหวง ธบ.430150/2564 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600002  นายอนุศักด์ิ1 2.14คําหอม ธบ.1030027/2564 "พิเศษ2557/1

"  5739600044  นายณพวินท2 2.15คุมภยัเพ่ือน ธบ.1030028/2564 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5932294024  นางสาวสายขวญั1 3.31ปญญาศิริ ธบ.1130093/2564 "พิเศษ2559/1

"  5932294030  นายปกรณ2 3.59ชเูจริญ ธบ.1130096/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 มกราคม 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5932294002  นายเอกลักษณ1 2.94บัวไผ ธบ.1130083/2564 "พิเศษ2559/1

"  5932294003  นางสาวกนกกัญจน2 2.97อาจพงษ ธบ.1130084/2564 "2559/1

"  5932294010  นางสาวสิริพร3 2.40ซีสันเทียะ ธบ.1130085/2564 "2559/1

"  5932294011  นายศุภชยั4 3.09อิทธิราลักษณ ธบ.1130086/2564 "2559/1

"  5932294012  นางสาวรัตนาวดี5 3.04พะยาบาล ธบ.1130087/2564 "2559/1

"  5932294019  นายธีรพงศ6 3.11กิมเตก็ ธบ.1130088/2564 "2559/1

"  5932294020  นายบุรินทร7 2.69วรพรรุจี ธบ.1130089/2564 "2559/1

"  5932294021  นางสาวภดาพร8 2.52ตั้งวษิณสุรรค ธบ.1130090/2564 "2559/1

"  5932294022  นายวชัระ9 2.89ราศรี ธบ.1130091/2564 "2559/1

"  5932294023  นางสาวสาธิดา10 2.89วงศอิสรภาพ ธบ.1130092/2564 "2559/1

"  5932294026  นางสาวจิราภา11 2.87ศิริพันธ ธบ.1130094/2564 "2559/1

"  5932294027  นางสาวรัตนา12 2.68ศิลาโคตร ธบ.1130095/2564 "2559/1

"  5932294031  นางสาววถีิทิพย13 3.16ทิพยประเสริฐ ธบ.1130097/2564 "2559/1

"  5932294032  นางสาวจุฑามาศ14 2.90กุมสติ ธบ.1130098/2564 "2559/1

"  5932294034  นางสาวชวันดี15 2.90บุญยุตธิรรมกุล ธบ.1130099/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/01/65


