
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120045  นายพิริยะ1 2.46อึ่งชืน่ ธบ.130367/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  6041251005  นางสาวฐิตมิา1 3.10วนัพิชะ ธบ.330145/2564 "ปกติ2560/1

"  6041251007  นายจักรภทัร2 2.63ปูขาว ธบ.330146/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320012  นางสาวเมธาวี3 2.56แกวสินจันทร ธบ.330147/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340027  นางสาวฮาซามิง4 2.86ซี ธบ.330148/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  6041430015  นางสาวกิตตยิา1 2.72โนวงิ ธบ.230292/2564 "ปกติ2560/1

"  6041430027  นายไชยภพ2 3.15อํานวยชยั ธบ.230293/2564 "2560/1

"  6041430029  นางสาวปริมา3 3.25ทองฟก ธบ.230294/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430035  นางสาวมนัสนันท4 2.75เด็ดพุดซา ธบ.230295/2564 "2560/1

"  6041430036  นางสาวหทัยรัชย5 2.85วองเจริญวฒันา ธบ.230296/2564 "2560/1

"  6041430061  นายกัณตภณ6 2.95รักพรม ธบ.230297/2564 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6041480007  นายศศธร7 3.06จันทรเกษม ธบ.230298/2564 "ปกติ2560/1

"  6041480008  นายภทัรพล8 2.74เกาะยางเผือก ธบ.230299/2564 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5943482044  นายปยะวฒัน9 2.32ชบุขึ้น ธบ.230289/2564 "ปกติ2559/1

"  6041482007  นายพงศธร10 2.59ธรรมพิทักษ ธบ.230300/2564 "2560/1

"  6041482009  นายเจษฎา11 3.14วนับรรเจิด ธบ.230301/2564 "2560/1

"  6041482012  นายเกรียงไกร12 2.27ภมิูกระจาง ธบ.230302/2564 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  6041501002  นางสาวจิราภรณ13 2.41ผูกเกษร ธบ.230303/2564 "ปกติ2560/1

"  6041501012  นางสาววนัสนนท14 2.61จิตราพัฒนานันท ธบ.230304/2564 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710019  นายเกรียงไกร15 2.94ชาคิม ธบ.230290/2564 "ปกติ2559/1

27/10/64



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5744272089  นายณฐัวฒุิ1 2.63กล่ันสุข ธบ.730624/2564 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272030  นางสาวพรสุดา2 2.92กาแกว ธบ.730688/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6142273012  นายชยัภทัร1 3.41น่ิมนวล ธบ.830182/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6141273003  นางสาวณัฐมล1 3.13ยอดรัก ธบ.830176/2564 "ปกติ2561/1

"  6141273005  นางสาววรัญญา2 3.32ปะนัดเต ธบ.830177/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141273010  นางสาวชญานุตน3 2.84จิตธิมล ธบ.830178/2564 "2561/1

"  6141273023  นางสาววรรณพร4 2.92บุญธรรม ธบ.830179/2564 "2561/1

"  6141273025  นางสาวธัญชนก5 2.78บุตรปาน ธบ.830180/2564 "2561/1

"  6141273026  นางสาวศศิวมิล6 3.42รอดแสง ธบ.830181/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142273015  นางสาวทิวาทิพย7 2.98นางงาม ธบ.830183/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5947254015  นายวรรณลภย1 2.31ศิริกุล ธบ.530024/2564 "ปกติ2559/1

"  5947254039  นายมาโนช2 2.31สุริวตัร ธบ.530025/2564 "2559/1

"  6041254004  นางสาวสุดารัตน3 2.25สรางนอก ธบ.530026/2564 "2560/1

"  6041254005  นายปวชิญา4 2.18ดวงไพสิฐ ธบ.530027/2564 "2560/1

"  6041254012  นายปฎิวตัิ5 2.58ฉันทวรลักษณ ธบ.530028/2564 "2560/1

"  6041254022  นางสาวอินทิรา6 2.16คชภูธร ธบ.530029/2564 "2560/1

"  6041254025  นายพัลลภ7 2.55พุมพวง ธบ.530030/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291045  นายนพดล1 2.63ลังกลาง ธบ.1130074/2564 "ปกติ2559/1

"  5942291150  นางสาวสุพัตรา2 2.95จารุศักด์ิ ธบ.1130075/2564 "2559/1

"  6042291029  นายภาณพุล3 2.43เล็กสวาท ธบ.1130076/2564 "2560/1

"  6042291031  นายประพลทัศน4 2.68ชอิิโนะ ธบ.1130077/2564 "2560/1

"  6042291032  นายเอกราช5 2.43กังแฮ ธบ.1130078/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482037  นายวฒิุพงษ1 2.89มณบูี ธบ.230291/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280110  นางสาวดวงฤทัย1 3.67โปสรักขะกะ ธบ.730661/2564 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280066  นางสาวอารยา1 3.54อามอ ธบ.730637/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280097  นายสุรชัย2 3.43สายแสน ธบ.730656/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277004  นางสาวจงกล1 2.84สีตะวนั ธบ.730626/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834277005  นางสาวนัทภรณ2 3.16เขียวพรม ธบ.730627/2564 "2558/1

"  5834277011  นางสาวลลิตา3 3.01เจตนริสุทธิกุล ธบ.730628/2564 "2558/1

"  5834277016  นายประพันธ4 2.80โพธิ์จันทร ธบ.730629/2564 "2558/1

"  5834277020  นางสาวอรวรรณ5 2.81สาพา ธบ.730630/2564 "2558/1

"  5834277027  นางสาวเยาวเรศ6 2.78กอพิมพ ธบ.730631/2564 "2558/1

"  5834277032  นายอัศฎาวธุ7 2.72เกิดศรี ธบ.730632/2564 "2558/1

"  5834277040  นางสาวสริณณา8 2.80จันทรเดช ธบ.730633/2564 "2558/1

"  5834277041  นางสาวกาญจนา9 3.37ทองอินทร ธบ.730634/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272063  นางสาวชลิตา10 2.67ชางอาจหาญ ธบ.730625/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280182  นางสาวผานิต11 2.82ทองสงา ธบ.730635/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280065  นางสาวณัฐินี12 2.70เประกันยา ธบ.730636/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280067  นางสาวอรปวณีา13 3.00สุภาพัด ธบ.730638/2564 "2559/1

"  5934280068  นางสาวโยธกา14 2.64ละผิว ธบ.730639/2564 "2559/1

"  5934280069  นางสาวพาณภัิค15 3.06รุงศิริเลิศกุล ธบ.730640/2564 "2559/1

"  5934280070  นายพงศศักดิ์16 3.06ดํารงศักดิ์สถาพร ธบ.730641/2564 "2559/1

"  5934280071  นางสาวนิศา17 2.44ประภาสันติ ธบ.730642/2564 "2559/1

"  5934280073  นายวษิณุ18 2.72คําบาง ธบ.730643/2564 "2559/1

27/10/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280075  นายอนุรักษ19 3.13นาราช ธบ.730644/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280076  นางสาวอุบลวรรณ20 2.29อินทรง ธบ.730645/2564 "2559/1

"  5934280079  นางสาวกาญจนา21 2.87เยาวราช ธบ.730646/2564 "2559/1

"  5934280080  นางสาวรุงทิพย22 3.01อวมเกตุ ธบ.730647/2564 "2559/1

"  5934280082  นางสาวอุบลวรรณ23 2.62สุดสวาท ธบ.730648/2564 "2559/1

"  5934280083  นายแจค24 2.62โกมลสิงห ธบ.730649/2564 "2559/1

"  5934280085  นางสาวกันตกนิษฐ25 3.31วราภินันท ธบ.730650/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280086  นางสาวสุวรรณี26 2.38อันภูวงค ธบ.730651/2564 "2559/1

"  5934280087  นายชลิต27 2.47เพ็งแปน ธบ.730652/2564 "2559/1

"  5934280088  นางสาวสุจิตรา28 2.65ศรีหานาม ธบ.730653/2564 "2559/1

"  5934280089  นางสาวพัทธธีรา29 3.15ไวนิยมพงศ ธบ.730654/2564 "2559/1

"  5934280092  นายพงศธร30 2.38ตั้งเจริญ ธบ.730655/2564 "2559/1

"  5934280098  นางสาวอริสา31 3.51แกวตนั ธบ.730657/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280101  นายคมสัน32 2.93แกวคชสาร ธบ.730658/2564 "2559/1

"  5934280103  นางสาวฤดีภรณ33 3.30กระจัดกลาง ธบ.730659/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280105  นางสาวสุภาภร34 2.90ภมีู ธบ.730660/2564 "2559/1

"  5934280112  นางสาวสุภาพร35 3.38มูลเสนา ธบ.730662/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280113  นางสาวธิดาพร36 3.51ลัภยเมธา ธบ.730663/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280115  นางสาวจันทรจิรา37 2.82ผิวนวล ธบ.730664/2564 "2559/1

"  5934280117  นางสาวพัทธนันท38 2.48ศรีบางแค ธบ.730665/2564 "2559/1

"  5934280118  นางสาวหน่ึงฤทัย39 2.82เกษรชืน่ ธบ.730666/2564 "2559/1

27/10/64



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280119  นางสาวปาลิตา40 2.76แยมแสงสังข ธบ.730667/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934280124  นางสาวแพรวนภา41 2.73ไหลหาโคตร ธบ.730668/2564 "2559/1

"  5934280133  นายวชัรพนต42 3.38วฒันาอาภรณชยั ธบ.730669/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934280141  นางสาวกัณฐิกา43 2.80ดอกจันทร ธบ.730670/2564 "2559/1

"  5934280142  นางสาวกมลชนก44 2.82สรไกร ธบ.730671/2564 "2559/1

"  5934280143  นางสาวดวงกมล45 2.51วะดีรัมย ธบ.730672/2564 "2559/1

"  5934280148  นางสาวอรดี46 2.33อาโปร ธบ.730673/2564 "2559/1

"  5934280150  นางสาวพิมพกา47 2.22สุขประสงค ธบ.730674/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283056  นางสาวสุภชา48 2.79พวงภูนอย ธบ.730675/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283064  นายธาดา49 2.64ธูปหอม ธบ.730676/2564 "2559/1

"  5934283075  นายปตพิล50 2.92สินสมบัติ ธบ.730677/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280002  นางสาวพัชรี51 3.03ขนุนทอง ธบ.730681/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280006  นางสาวสุจิตรา52 2.73เครือบุดดี ธบ.730682/2564 "2560/1

"  6033280023  นางสาวทาริกา53 2.40อินทรจ่ัน ธบ.730683/2564 "2560/1

"  6033280041  นางสาวอรทัย54 3.20โดคํา ธบ.730684/2564 "2560/1

"  6034280040  นางสาวณัฐชลิฎา55 3.33บุตรโชติ ธบ.730685/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280041  นางสาวสิดาพร56 3.16ขําแสน ธบ.730686/2564 "2560/1

"  6034280043  นางสาวภมุริน57 2.31ทองเนียม ธบ.730687/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

27/10/64



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277043  นางสาวโสภิตรา58 2.67แสงสอน ธบ.730678/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277063  นายสิรวชิญ59 2.59กัลยาณมิตร ธบ.730679/2564 "2560/1

"  6033277064  นางสาวสุชญาณี60 2.98วรรณแจม ธบ.730680/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 ตลุาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 8 กันยายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6033278055  นางสาววนิรัตน1 2.61ตนจันทร ธบ.830170/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278061  นางสาวธัชพรรณ2 3.15มณธีรรมศักด์ิ ธบ.830171/2564 "2560/1

"  6033278091  นางสาวรสริน3 2.61มลิวลัย ธบ.830172/2564 "2560/1

"  6033278112  นางสาวดุสิตา4 2.34กองแสน ธบ.830173/2564 "2560/1

"  6033278113  นางสาวศรัญญา5 2.45เมืองมี ธบ.830174/2564 "2560/1

"  6034273029  นางสาวจิราภา6 2.56ดวงจันทร ธบ.830175/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/10/64


