
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  5941030052  นายชาญวุฒิ1 3.35ชาญสวัสดิ์ ธบ.130359/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)

"  5941060035  นางสาวพัชญา1 2.80เจริญวงศ ธบ.130360/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060052  นางสาวสิรินยา2 2.78คําใส ธบ.130361/2564 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  5941120004  นางสาวสิทธาวดี3 2.43เอียดจันทร ธบ.130362/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6041340003  นางสาววรรณลีย1 3.40สิงขรณ ธบ.330095/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6041210050  นางสาววรรัตน1 2.01พิพัฒนผล ธบ.330093/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)

"  5942260050  นางสาวพัชราภรณ2 2.83เรืองสุขสุด ธบ.330092/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6041320059  นางสาวจริยา3 3.34กิจพยัคค ธบ.330094/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6041340025  นางสาวอภิญญา4 3.17ผาคํา ธบ.330096/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6041430030  นางสาวพรนิภา1 3.61กองไตร ธบ.230210/2564 "ปกติ2560/1

"  6041430037  นางสาวศันศนีย2 3.76ศรีนาราง ธบ.230211/2564 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6041482013  นางสาวกาญจนา3 3.80สุระสา ธบ.230236/2564 "ปกติ2560/1

"  6042482001  นางสาวณัฐวรรณ4 3.89กาลจันทร ธบ.230238/2564 "2560/1

"  6042482008  นางสาวนัยนา5 3.84จันทงาม ธบ.230240/2564 "2560/1

"  6042482019  นางสาวญาณพัฒน6 3.75ภัทรพนาวัน ธบ.230242/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6041430010  นางสาวชุติมา1 3.45ชัยชูทรัพย ธบ.230206/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6042482014  นายจักรกฤษณ2 3.51พรหมทอง ธบ.230241/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  5843710020  นายศุภณัฐต1 2.04วัฒนานันท ธบ.230191/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5843430075  นายปยะพัทธ2 2.82คราวเจริญ ธบ.230190/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5643470007  นางสาวพรกมล3 2.96หนวิชิต ธบ.230182/2564 "ปกติ2556/1

"  5643470043  นายนิพนธ4 2.10สีประดู ธบ.230183/2564 "2556/1

"  5643470063  นางสาวสุวนันท5 2.64แสนบุตร ธบ.230184/2564 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5643711009  นางสาวนิสาชล6 2.58วงษซา ธบ.230185/2564 "ปกติ2556/1

"  5643711021  นางสาวศิวปรียา7 2.29อั๋นประเสริฐ ธบ.230186/2564 "2556/1

"  5643711029  นายรัฐศาสตร8 2.00สมยาประเสริฐ ธบ.230187/2564 "2556/2

"  5743711021  นายวัชรพล9 2.46บุราชรินทร ธบ.230189/2564 "2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5943430074  นางสาวศิรประภา10 2.62ดีสุบิน ธบ.230192/2564 "ปกติ2559/1

"  5943430127  นายกัมปนาท11 2.15ไชยวิชิตกุล ธบ.230193/2564 "2559/1

"  6041430004  นางสาวพรสุดา12 3.36ชาวสวน ธบ.230203/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430008  นายนฤเมศร13 3.21จันทรเวียง ธบ.230204/2564 "2560/1

"  6041430009  นายเชาววัฒน14 3.52คําแกว ธบ.230205/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430012  นางสาวญาณิศา15 2.77พรมเสน ธบ.230207/2564 "2560/1

"  6041430023  นางสาวกุลธิดา16 2.91เปรี่ยมงูเหลือม ธบ.230208/2564 "2560/1

"  6041430028  นายจิตรกร17 2.43ศรีสรอยพราว ธบ.230209/2564 "2560/1

"  6041430043  นางสาวนภวรรณ18 2.81ไชยสินโณ ธบ.230212/2564 "2560/1

"  6041430044  นายพงศธร19 3.05จันทรเกษม ธบ.230213/2564 "2560/1

"  6041430046  นายทวิชัย20 2.94คงศรีลา ธบ.230214/2564 "2560/1

05/08/21



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6041430047  นางสาวอมรรัตน21 3.50มาโต ธบ.230215/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6041430048  นางสาวสมพร22 2.99รัตแมด ธบ.230216/2564 "2560/1

"  6041430049  นางสาวสุกัญญา23 3.22ศรีสิงห ธบ.230217/2564 "2560/1

"  6041430052  นางสาวจิราพร24 3.08ดิษเมืองปก ธบ.230218/2564 "2560/1

"  6041430060  นายโสภณ25 3.05ชวงชู ธบ.230219/2564 "2560/1

"  6041430063  นางสาวภูริชญา26 2.61นาแหลม ธบ.230220/2564 "2560/1

"  6041430067  นางสาวนวรัตน27 3.43วิจิตรเศรณี ธบ.230221/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430076  นายเฉลิมพร28 2.57มะโนพิงค ธบ.230222/2564 "2560/1

"  6041430077  นางสาวรวีวรรณ29 3.31นาคอยู ธบ.230223/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430080  นางสาวธมลวรรณ30 2.72นะกะรัมย ธบ.230224/2564 "2560/1

"  6041430091  นายภาคภูมิ31 2.69พรรณพิพัฒน ธบ.230225/2564 "2560/1

"  6041430093  นายศุภกิจ32 2.42แซลอ ธบ.230226/2564 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5943470028  นายธนดล33 2.46อําพลจันทร ธบ.230194/2564 "ปกติ2559/1

"  6041470010  นายศุภโชค34 3.11รินอาโปร ธบ.230227/2564 "2560/1

"  6041470021  นายภัทรดร35 2.86พันธุจํารูญ ธบ.230228/2564 "2560/1

"  6041470027  นายชานนท36 2.84เรือนแกว ธบ.230229/2564 "2560/1

"  6041470029  นายปารินทร37 3.10ปญญาฤทธิ์ ธบ.230230/2564 "2560/1

"  6042470006  นายปฏิพล38 3.71ใจเย็น ธบ.230237/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)

"  6041480012  นายธนพงษ39 3.25โมรา ธบ.230231/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5943482003  นายจีรวัฒน40 2.10บุญพวง ธบ.230195/2564 "ปกติ2559/1

"  5943482008  นายธงชัย41 2.26อินทรสําราญ ธบ.230196/2564 "2559/1

05/08/21



- 3 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6041482001  นางสาวลีลา42 3.28ประสานดี ธบ.230232/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6041482004  นางสาวรัตนาภรณ43 3.28อินทรประสงค ธบ.230233/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041482006  นายอิงครัต44 2.31เศวตวรรัตน ธบ.230234/2564 "2560/1

"  6041482008  นายวรสิทธิ์45 2.56ปญชะนา ธบ.230235/2564 "2560/1

"  6042482006  นางสาวจุฑาทิพย46 2.69ขําโสภณ ธบ.230239/2564 "2560/1

"  6042482020  นายวรเมธ47 2.96ธรรมศิริ ธบ.230243/2564 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

"  5943501001  นางสาววราพรรณ48 2.57เปรมสุข ธบ.230197/2564 "ปกติ2559/1

"  5943501003  นางสาวทิพยสุดา49 2.16หนองหงอก ธบ.230198/2564 "2559/1

"  5943501005  นางสาวชวดี50 3.02อนปอม ธบ.230199/2564 "2559/1

"  5943501017  นางสาวสุวิชาดา51 2.38พิมพหาร ธบ.230200/2564 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5943711004  นายพีรณัฐ52 3.30ตระกูลขจรศักดิ์ ธบ.230201/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5943711012  นายภานุวัฒน53 2.40นวมคงม่ัน ธบ.230202/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5844280029  นางสาวนูรุลฮุสนา1 2.11เบ็ญโซะมา ธบ.730463/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6041271001  นางสาวญาณภัทร2 2.95เนาวสุข ธบ.730482/2564 "ปกติ2560/1

"  6041271020  นางสาวภาวิณี3 2.69เชื้อไทย ธบ.730483/2564 "2560/1

"  6041271021  นายณัฐพงศ4 3.00จูชวย ธบ.730484/2564 "2560/1

"  6041271024  นางสาวสุธาสินีย5 2.40ชีวะรัตน ธบ.730485/2564 "2560/1

"  6041271028  นางสาวพรทิพย6 2.69ทัพมณี ธบ.730486/2564 "2560/1

"  6041271029  นางสาววรรณวิจิตร7 3.05อุนจิตร ธบ.730487/2564 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6042272032  นางสาวกัลยา8 3.13บุญยะกร ธบ.730492/2564 "ปกติ2560/1

"  6042272034  นางสาวอรุณรัตน9 2.77ปานทอง ธบ.730493/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6041283016  นางสาวจิรัชญา10 2.30ตาลิน ธบ.730488/2564 "ปกติ2560/1

"  6041283038  นายธนดล11 3.05ฟุงพิลา ธบ.730489/2564 "2560/1

"  6041283039  นายชัยพร12 2.19วิเชียรนพรัตน ธบ.730490/2564 "2560/1

"  6041283078  นายอัษฎาวุธ13 2.15ทะสูน ธบ.730491/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6144277003  นายอนาวิล14 2.58จันทวงษาโรจน ธบ.730496/2564 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6143272002  นางสาวญานิกา 15 2.38มูฮําหมัดซาเฮ็ด ธบ.730494/2564 "ปกติ2561/1

"  6143272009  นายกันตพัฒน16 3.06วราจิรวิโรจน ธบ.730495/2564 "2561/1

05/08/21



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  5945273100  นายธนพล1 2.33หมีปา ธบ.830148/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5946530098  นายฐตวรรธ1 2.32แสงสวาง ธบ.430098/2564 "ปกติ2559/1

"  5946530155  นายอภิศักด์ิ2 2.27ศรีชวง ธบ.430099/2564 "2559/1

"  6041530065  นางสาวสุวิมล3 2.81ซาเสน ธบ.430100/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)

"  5947254045  นางสาวธนิษฐา1 2.32จันทรชุม ธบ.530015/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5748301046  นายภูธิป1 2.01สันติวีรยุทธ ธบ.930015/2564 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5649600006  นายกฤตภาส1 2.26ลาโพธิ์ ธบ.1030011/2564 "ปกติ2556/1

"  5649600015  นางสาวสุภาพร2 2.22สรอยระยา ธบ.1030012/2564 "2556/1

"  5649600042  นางสาวอรนุช3 2.30วัฒนศิริ ธบ.1030013/2564 "2556/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5949600022  นายนภดล4 2.27พลอยพริ้ง ธบ.1030014/2564 "ปกติ2559/1

"  6042600008  นายสมชาย5 2.70เงางาม ธบ.1030015/2564 "2560/1

"  6042600019  นายพัชรพงศ6 2.57กันหารินทร ธบ.1030016/2564 "2560/1

"  6042600023  นายธันวา7 2.99เอี่ยมสุวรรณ ธบ.1030017/2564 "2560/1

"  6042600030  นายนิคม8 2.68กานจักร ธบ.1030018/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6041291014  นางสาวกุลวดี1 3.10แสนชาติ ธบ.1130058/2564 "ปกติ2560/1

"  6041291019  นางสาวสวรินทร2 2.79เอี่ยมทักษิณ ธบ.1130059/2564 "2560/1

"  6041291045  นางสาวไรวินทร3 2.76ชูธรรมสถิตย ธบ.1130060/2564 "2560/1

"  6041291048  นายภควัชร4 2.60ธารีบุญ ธบ.1130061/2564 "2560/1

"  6041291060  นางสาวจุฑามาศ5 3.04มีรินทะ ธบ.1130062/2564 "2560/1

"  6042291016  นายธนายุทธ6 2.32ประคุนมาน ธบ.1130063/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5733470017  นายสุไลมาน1 2.50บอซู ธบ.230188/2564 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5734277006  นางสาวอัญชิษฐา1 2.62อัศวินนิมิตกุล ธบ.730458/2564 "พิเศษ2557/1

"  5734277014  นางสาวปาริสัชชา2 2.43เทพฉิม ธบ.730459/2564 "2557/1

"  5734277018  นายพิวัฒน3 2.71วีระพล ธบ.730460/2564 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5834280042  นางสาวกนกพร4 2.88พงษพาที ธบ.730461/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280114  นายนิรันดร5 3.50นามบุตร ธบ.730462/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6033272052  นางสาวณิชชา6 2.26พรธรรมรักษ ธบ.730464/2564 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6033280003  นางสาววราภรณ7 3.39สุภูตานน ธบ.730471/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033280017  นางสาวกมลรส8 3.37โสนาพูน ธบ.730472/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280035  นางสาวดวงสุดา9 3.37ใจแสน ธบ.730473/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280013  นางสาวเสาวลักษณ10 3.56สวนแยม ธบ.730475/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280028  นางสาวณัฐชา11 3.00กิจนิยม ธบ.730476/2564 "2560/1

"  6034280033  นางสาวสุภาพร12 3.65วิเศษเสาร ธบ.730477/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280034  นายมนัศญา13 3.24การุณเวทย ธบ.730478/2564 "2560/1

"  6034280050  นางสาวรพีพร14 2.93ปองกัน ธบ.730479/2564 "2560/1

"  6034280068  นางสาวสุภาภรณ15 2.80ชวยเหลือ ธบ.730480/2564 "2560/1

"  6034280069  นางสาวสุภิญญา16 3.40จัตุกูล ธบ.730481/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6033277060  นายพรพจน17 3.15พลแมน ธบ.730465/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277062  นางสาวพชรสุวรรณ18 2.48ถิรโสภากุล ธบ.730466/2564 "2560/1

"  6033277074  นางสาวสุชาดา19 2.74เฉลยทิศ ธบ.730467/2564 "2560/1

"  6033277090  นางสาวอรสา20 2.86เกตทอง ธบ.730468/2564 "2560/1

05/08/21



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6033277091  นางสาวอรชล21 2.97เกตทอง ธบ.730469/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277095  นางสาวขนิษฐา22 3.67ทุมดี ธบ.730470/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277053  นางสาวพุทธชาติ23 3.47คงเนียม ธบ.730474/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  5835273029  นางสาวเจนจิรา1 2.42จันทาพูน ธบ.830146/2564 "พิเศษ2558/1

"  5835273046  นางสาวกุลรัตน2 2.44วิรุพันธ ธบ.830147/2564 "2558/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  6033278039  นายดํารงศักด์ิ3 3.31เกตุจํานงค ธบ.830149/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6034273001  นางสาวแพรวตา4 3.10สุกภักดี ธบ.830150/2564 "2560/1

"  6034273040  นางสาวอารีรัตน5 2.84สาเกตุ ธบ.830151/2564 "2560/1

"  6034273066  นางสาวสุนิสา6 2.35เขียวสีทอง ธบ.830152/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 27 May 2021

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 12 July 2021
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 9 June 2021

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5837254008  นางสาวสุชาดา1 3.32ดิษฐสกุล ธบ.530012/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2558/1

"  5837254024  นายสมศักด์ิ2 2.93ศรีสุข ธบ.530013/2564 "2558/1

"  5837254036  พันจาอากาศเอกพงศกร3 2.68บุญเกิด ธบ.530014/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

05/08/21


