
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010046  นางสาวยุภาพร1 3.17เรืองอุไร ธบ.130364/2564 "ปกติ2559/1

"  5941010051  นายสุริยะ2 2.86ตั้งม่ัน ธบ.130365/2564 "2559/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522030  นางสาวอชิตา3 3.38ดวงแกว ธบ.130366/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340024  นางสาวศุภทัรกาญจน1 3.43ยนเปยม ธบ.330138/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260003  นายณฐัวชัร1 2.62อักษรมัต ธบ.330119/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  6041210009  นางสาวฤทัยรัตน2 2.64ปะลาโพธิ์ ธบ.330124/2564 "ปกติ2560/1

"  6041210028  นายธนสรณ3 2.91เลิศปญญานุช ธบ.330125/2564 "2560/1

"  6041210042  นางสาวภทัรวดี4 2.07แยมจรูญ ธบ.330126/2564 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  6041251018  นายธํารงชยั5 3.27รวมวนั ธบ.330127/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260012  นางสาวณัฐมล6 2.82ธนิกกุล ธบ.330120/2564 "ปกติ2559/1

"  5942260017  นางสาวจิรประภา7 2.34กิตติวงษววิฒัน ธบ.330121/2564 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261085  นางสาวพรนภา8 2.75สมานเเกว ธบ.330122/2564 "ปกติ2559/1

"  5942261109  นายเจตรินทร9 2.10จันทรเพ็ญ ธบ.330123/2564 "2559/1

"  6041261020  นายพุฒชิัย10 2.40เปยชาติ ธบ.330128/2564 "2560/1

"  6041261029  นายสุรสิทธิ์11 2.87ทองเครือ ธบ.330129/2564 "2560/1

"  6041261034  นางสาววภิาดา12 2.58กงทอง ธบ.330130/2564 "2560/1

"  6041261043  นายเศรษฐา13 2.24จิรพลานุรักษ ธบ.330131/2564 "2560/1

"  6041261058  นายปริญญา14 2.59วองนิยมเกษตร ธบ.330132/2564 "2560/1

"  6042261008  นายณฐัพงษ15 2.26บุญคง ธบ.330142/2564 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6042263014  นางสาวณัฐพร16 2.23นิลขํา ธบ.330143/2564 "ปกติ2560/1

"  6042263019  นางสาวชนิดาภา17 2.28เจตบุตร ธบ.330144/2564 "2560/1

27/09/64



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320024  นางสาวชลลดา18 2.96สุประเสริฐ ธบ.330133/2564 "ปกติ2560/1

"  6041320084  นางสาวสุวมิล19 3.15พรมพิมพ ธบ.330134/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340001  นายธนกฤต20 2.88อรรควรพงษ ธบ.330135/2564 "ปกติ2560/1

"  6041340006  นายดนุพล21 2.95พลเสน ธบ.330136/2564 "2560/1

"  6041340021  นางสาวเกวลิน22 2.98จันทรบุญทวี ธบ.330137/2564 "2560/1

"  6041340031  นางสาวเพ็ญพิชชา23 3.28คงรักษ ธบ.330139/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041340033  นางสาววรพรรณ24 3.26วสันชนิ ธบ.330140/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041340035  นางสาวพรรณนารา25 3.52ยุทธนากุล ธบ.330141/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6041480014  นางสาวปนัสยา1 3.66เสนา ธบ.230285/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  6041430003  นางสาวเสาวลักษณ1 3.47เบียนสูงเนิน ธบ.230264/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5643480018  นายคํารณ1 2.51เรืองฤทธิ์ ธบ.230260/2564 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430126  นางสาวสุวมิล2 2.76เขจรานนท ธบ.230262/2564 "ปกติ2559/1

"  6041430002  นางสาวอรอนงค3 3.26สีลารักษ ธบ.230263/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430007  นางสาววรรณรัตน4 3.40หัตถกรรม ธบ.230265/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430014  นางสาวยอดเย่ียม5 2.88บุนนาค ธบ.230266/2564 "2560/1

"  6041430017  นางสาวนัฐพร6 2.89นิลเนตร ธบ.230267/2564 "2560/1

"  6041430025  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์7 3.31สุวรรณภารต ธบ.230268/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041430032  นางสาวภริญา8 2.65พรนิธิบุญ ธบ.230269/2564 "2560/1

"  6041430040  นางสาวมณฑิตา9 3.00รุงแสง ธบ.230270/2564 "2560/1

"  6041430064  นายเตชวทิย10 2.86จันทะนงค ธบ.230271/2564 "2560/1

"  6041430084  นายณฐัภัทร11 3.18วสิุทธอาภรณ ธบ.230272/2564 "2560/1

"  6041430086  นางสาวสุชาดา12 3.09หิรัญกุลโชติ ธบ.230273/2564 "2560/1

"  6041430089  นางสาวพรพิรุณ13 3.09สุระ ธบ.230274/2564 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  6041470004  นายนพรัตน14 2.80พูลอนันต ธบ.230275/2564 "ปกติ2560/1

"  6041470007  นายพนมพร15 2.87เก๋ียงหลา ธบ.230276/2564 "2560/1

"  6041470012  นายณฐัพล16 2.99สุขประเสริฐ ธบ.230277/2564 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6041480001  นายสุนทร17 3.19อินทปต ธบ.230278/2564 "ปกติ2560/1

"  6041480002  นายธวชัชยั18 3.01ศรีจันทร ธบ.230279/2564 "2560/1

27/09/64



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  6041480003  นายชยัศิริ19 2.73สมศรี ธบ.230280/2564 "ปกติ2560/1

"  6041480004  นายสุขสันต20 3.22บรรจงแกว ธบ.230281/2564 "2560/1

"  6041480005  นายธนพล21 2.87เบาจังหาร ธบ.230282/2564 "2560/1

"  6041480006  นายพลวฒัน22 2.84ธรรมฤทธิ์ ธบ.230283/2564 "2560/1

"  6041480009  นายปรีดา23 2.99ศรีนคร ธบ.230284/2564 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  6041501004  นางสาวจุฑามาศ24 3.06อินหนู ธบ.230286/2564 "ปกติ2560/1

"  6041501014  นางสาวตวงรัตน25 2.36มานิตยพงศสกุล ธบ.230287/2564 "2560/1

"  6041501015  นางสาวสุปรยา26 2.75รัตนวจิิตร ธบ.230288/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6041271002  นางสาวพัชรินทร1 2.36ปดคํา ธบ.730608/2564 "ปกติ2560/1

"  6041271019  นางสาวปวณีา2 3.00แสงงาม ธบ.730609/2564 "2560/1

"  6041271034  นางสาวสุภาวดี3 2.97ชพูริก ธบ.730610/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280052  นางสาวศิวรัตน4 2.47เอี่ยมศรีรักษา ธบ.730612/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280053  นางสาวศิวรินทร5 2.35เอี่ยมศรีรักษา ธบ.730613/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283053  นายพงศภัค6 2.60บรรจงจิตสิริ ธบ.730614/2564 "ปกติ2560/1

"  6041283076  นางสาวมึนอนอ7 2.23- ธบ.730615/2564 "2560/1

"  6042283028  นายธราเทพ8 2.26ตุนหรัด ธบ.730616/2564 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5964272027  นายสิทธิโชค9 2.74เตยีะเพชร ธบ.730571/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277023  นายณฐัพงศ10 2.33เอนกธนะเศรษฐ ธบ.730611/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6143277009  นายนนทวฒัน11 2.85แกวไพรวนั ธบ.730619/2564 "ปกติ2561/1

"  6143277010  นายชนินทร12 2.18ดวงตาดํา ธบ.730620/2564 "2561/1

"  6143277012  นางสาวธิตญิาพร13 2.64คลายอุบล ธบ.730621/2564 "2561/1

"  6143277025  นายพิสิทธิ์14 2.50ศรีจะท้ิง ธบ.730622/2564 "2561/1

"  6143277030  นายณฐัภัทร15 2.72หนูผาสุข ธบ.730623/2564 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272007  นายกิตตณิฐั16 2.42เรืองมงคล ธบ.730617/2564 "ปกติ2561/1

27/09/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272011  นายธีรวชิ17 2.36ลักษณยีนาวนิ ธบ.730618/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5745273061  นางสาวเยาวลักษณ1 2.01โสดาโคตร ธบ.830158/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6143273002  นางสาวกรองแกว2 3.10เสนาบุตร ธบ.830169/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530005  นายอภิวชิญ1 2.38บัวเกิด ธบ.430137/2564 "ปกติ2560/1

"  6041530029  นายนนธวฒัน2 2.27ดินไทย ธบ.430138/2564 "2560/1

"  6041530031  นายอานนท3 2.43โกมลวทิย ธบ.430139/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5849600013  นายธนกฤต1 2.23สุทธศิริ ธบ.1030021/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  6042600006  นางสาวพัชรี2 2.55ผาเจริญ ธบ.1030022/2564 "ปกติ2560/1

"  6042600016  นางสาวนฤพร3 2.44คงคราญ ธบ.1030023/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291020  นายณฐัพนธ1 2.63ประสงคทรัพย ธบ.1130070/2564 "ปกติ2560/1

"  6041291057  นายพัสกร2 2.76จารุสภา ธบ.1130071/2564 "2560/1

"  6041291080  นายณฐัวฒัน3 2.88แสงจันทร ธบ.1130072/2564 "2560/1

"  6041291086  นางสาวพิมพวมิล4 2.48ตันสุหัช ธบ.1130073/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470002  นายววิฒัน1 3.55ปาปะขัง ธบ.230258/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีแผนการ"พิเศษ2552/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5733470013  นายพิศณุกร2 3.04ปานสวสัดิ์ ธบ.230261/2564 "พิเศษ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711021  นายฉัตรวรุณ3 2.65ยองประยูร ธบ.230259/2564 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271030  นางสาวศิริพร1 3.68เจนไธสง ธบ.730547/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934271047  นายพุฒธิเมธ2 3.75ทองนอก ธบ.730553/2564 "2559/1

"  5934271048  นางสาวนาตยา3 3.64พุฒติ ธบ.730554/2564 "2559/1

"  5934271049  นายธัชชัย4 3.84บุญมีวริิยะ ธบ.730555/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271043  นายศุภกฤต1 3.48ทองปลาด ธบ.730551/2564 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5934272004  นายทวชียั2 3.46ไตรสาคร ธบ.730557/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934272011  นายอนุชา3 3.56อาจหาญ ธบ.730559/2564 "2559/1

"  5934272028  นายเจนณรงค4 3.32หอมทวนลม ธบ.730563/2564 "2559/1

"  5934272029  นางสาวสุรียพร5 3.34แกวบวร ธบ.730564/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277024  นายณฐัพนธ1 2.86บุญสี ธบ.730532/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5834280052  นางสาวสุกัญญา2 2.63บุญชุม ธบ.730533/2564 "พิเศษ2558/1

"  5834280063  นางสาวสายสุรีย3 3.02กรอบทอง ธบ.730534/2564 "2558/1

"  5834280074  นางสาววรดา4 2.48ศรวลราชฤดี ธบ.730535/2564 "2558/1

"  5834280229  นางสาวณัฐกานต5 2.47พันธแกว ธบ.730536/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271004  นางสาวภลิาวลัย6 3.61ศรีดงเค็ง ธบ.730537/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2559/1

"  5934271007  นางสาวสุริยุ7 3.12ดอกพอง ธบ.730538/2564 "2559/1

"  5934271009  นางสาวนภสร8 3.04นุชสุม ธบ.730539/2564 "2559/1

"  5934271013  นางสาวฤทัยรัตน9 2.94ไชยทองสี ธบ.730540/2564 "2559/1

"  5934271015  นางวรัตมฐนัน10 3.39วพัิฒนครุฑ ธบ.730541/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934271017  นายนัฐชา11 3.61อนุจิ้ ธบ.730542/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934271020  นางสาวจุรีพร12 2.91สารกอง ธบ.730543/2564 "2559/1

"  5934271026  นางสาวฐิตมิา13 3.17อองวงค ธบ.730544/2564 "2559/1

"  5934271027  นายจักรกฤษ14 3.09โชคทวธีนารัตน ธบ.730545/2564 "2559/1

"  5934271028  นางสาวจันทรวรรณ15 2.94ขนุนทอง ธบ.730546/2564 "2559/1

"  5934271031  นางสาวรัชชา16 2.97ทรัพยเอนกนันต ธบ.730548/2564 "2559/1

"  5934271037  นางสาวอรวรรณ17 3.55ทรัพยประสงค ธบ.730549/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934271038  นางสาวสุภาพรรณ18 2.44สําราญไชยธรรม ธบ.730550/2564 "2559/1

"  5934271046  นายธนะศักด์ิ19 3.71ศิริกุล ธบ.730552/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

27/09/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5934272001  นางสาวพัชรี20 3.56พรหมสมบัติ ธบ.730556/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2559/1

"  5934272005  นางสาวศรัณยพัทธ21 2.90ลาดโฮม ธบ.730558/2564 "2559/1

"  5934272017  นายธงชัย22 3.06ศิริรัตน ธบ.730560/2564 "2559/1

"  5934272022  นางสาวสมฤทัย23 2.98รูปชาง ธบ.730561/2564 "2559/1

"  5934272025  นางสาวโยธะกา24 2.82สังขเฉลา ธบ.730562/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283068  นายพลกฤต25 3.10จิตตไพโรจน ธบ.730565/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283077  นางสาวเพ็ญประภา26 3.09ประสพรัตนสุข ธบ.730566/2564 "2559/1

"  5934283081  นางสาวณัฐจิรา27 3.15พจนคมพร ธบ.730567/2564 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272065  นายสมพร28 2.94ศรีไชโย ธบ.730572/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033272079  นายจิรวฒัน29 2.37สกุลนอก ธบ.730573/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277054  นางสาวกิตตยิา30 3.26สุภาภริมยรักษ ธบ.730568/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5954277065  วาท่ีรอยตรีธเนศ31 2.99ศรีตมัภวา ธบ.730569/2564 "2559/1

"  5954277154  นางสาวจุรีรัตน32 2.87ระลึก ธบ.730570/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280009  นางสาวชุลีพร33 2.76ถวายทรัพย ธบ.730581/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280026  นางสาวชลดา34 2.96โพรงนอย ธบ.730582/2564 "2560/1

"  6033280027  นายกษิดิศ35 3.27แสนสุขทวี ธบ.730583/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280029  นางสาววราภรณ36 2.64สมยา ธบ.730584/2564 "2560/1

"  6033280033  นางสาวพนิดา37 2.41ชยัศิลา ธบ.730585/2564 "2560/1

27/09/64



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280042  นางสาวกนกวรรณ38 3.07สุขสําราญ ธบ.730586/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280051  นางสาวรถพร39 2.80ไทยประถม ธบ.730587/2564 "2560/1

"  6033280053  นางสาวกชพร40 2.48สมบูรณ ธบ.730588/2564 "2560/1

"  6033280054  นางสาวเจติยา41 2.54อิ่มอวน ธบ.730589/2564 "2560/1

"  6033280056  นางสาวจิราพร42 2.79เยียนเพชร ธบ.730590/2564 "2560/1

"  6033280057  นางสาวจันทรทิมา43 3.38สงแจงใหญ ธบ.730591/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280059  นางสาวเบญจา44 3.01รอดนําพา ธบ.730592/2564 "2560/1

"  6033280062  นางสาวฝนทิพย45 2.54แรกรุน ธบ.730593/2564 "2560/1

"  6033280063  นางสาวธนาภรณ46 2.56เจิมทา ธบ.730594/2564 "2560/1

"  6033280066  นายศิวาวธุ47 2.51เนตรลอมวงค ธบ.730595/2564 "2560/1

"  6033280067  นางสาวสมปอง48 3.27สอนนอก ธบ.730596/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280068  นางสาวนิศาชล49 2.50พระสวาง ธบ.730597/2564 "2560/1

"  6033280070  นางสาวก่ิงแกว50 2.67จัตชุยั ธบ.730598/2564 "2560/1

"  6033280075  นางสาวนาถยา51 2.74พึ่งพบ ธบ.730599/2564 "2560/1

"  6033280077  นายพิรุณ52 3.24พูลสวสัด์ิ ธบ.730600/2564 "2560/1

"  6034280009  นางสาววชัรี53 2.92อุนเจริญ ธบ.730601/2564 "2560/1

"  6034280015  นางสาวศิริพร54 2.90ผันประเสริฐ ธบ.730602/2564 "2560/1

"  6034280022  นายฐิติ55 2.21มวงประเสริฐ ธบ.730603/2564 "2560/1

"  6034280025  นางสาวมรกต56 3.61นิมมานุทย ธบ.730604/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280031  นางสาวจันทรเพ็ญ57 3.36เกียงพุทรา ธบ.730605/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280046  นางสาววชัราพร58 3.00คชภูติ ธบ.730606/2564 "2560/1

27/09/64



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6034280075  นางสาวณัฐณชิา59 2.88ศิริประสาท ธบ.730607/2564 "พิเศษ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277009  นายเดี่ยว60 3.43ขันอาสา ธบ.730574/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033277050  นายนภัส61 2.26ฟองแกว ธบ.730575/2564 "2560/1

"  6033277073  นายพงศกร62 2.00จันทรหลง ธบ.730576/2564 "2560/1

"  6033277079  นายณฐัวฒุิ63 2.23วยิาสิงห ธบ.730577/2564 "2560/1

"  6033277083  นายพงษศักด์ิ64 3.07บุญพรม ธบ.730578/2564 "2560/1

"  6033277104  นายกชกร65 2.88ฐิตพิิศุทธิ์ ธบ.730579/2564 "2560/1

"  6033277120  นายสรายุทธ66 2.78สุดประเวส ธบ.730580/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278022  นางสาวแพรวพรรณ1 2.29ฤทธิ์จุรี ธบ.830159/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278106  นางสาวปรารถนา2 2.79บุตนุ ธบ.830160/2564 "2560/1

"  6034273022  นางสาวปวณีา3 3.02หมื่นปลอง ธบ.830161/2564 "2560/1

"  6034273041  นางสาวสิริลักษณ4 2.86กานเหลือง ธบ.830162/2564 "2560/1

"  6034273042  นางสาวสุพัตรา5 2.29คําภเูวยีง ธบ.830163/2564 "2560/1

"  6034273051  นางสาวเพียรพร6 2.21แดนกาไสย ธบ.830164/2564 "2560/1

"  6034273053  นางสาววรรณนิษา7 2.24หอมสมบัติ ธบ.830165/2564 "2560/1

"  6034273055  นางสาวอภิญญา8 2.98วามะลุน ธบ.830166/2564 "2560/1

"  6034273060  นางสาวชลธิดา9 2.10หงษคะ ธบ.830167/2564 "2560/1

"  6034273065  นางสาวภริมยญา10 2.67จิระวฒัโธ ธบ.830168/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530008  นายณพงศธรญ1 3.41เทวเทวาณพ ธบ.430111/2564 "พิเศษ2559/1

"  5936530016  นางสาวอรษา2 3.48โคกออน ธบ.430116/2564 "2559/1

"  5936530022  นางสาวตวงพร3 3.48สุขแจม ธบ.430119/2564 "2559/1

"  5936530024  นางสาวธารศิคริน4 3.43สุดดี ธบ.430121/2564 "2559/1

"  5936530031  นางสาวปยนาฏ5 3.29บุญขาว ธบ.430122/2564 "2559/1

"  5936530036  นายไชยวฒัน6 3.41เน้ือนุม ธบ.430124/2564 "2559/1

"  5936530040  นางสาวธิดารัตน7 3.43ปรัสพันธ ธบ.430126/2564 "2559/1

"  5936530041  นางสาวจุฑารัตน8 3.53ดอนประดู ธบ.430127/2564 "2559/1

"  5936530045  นายธนกร9 3.33เสริมโสภิต ธบ.430130/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 กันยายน 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 สิงหาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530001  นางสาววจิิตรา1 2.69งามประดิษฐ ธบ.430105/2564 "พิเศษ2559/1

"  5936530002  นางสาวจารุจิต2 3.13สุริฉันท ธบ.430106/2564 "2559/1

"  5936530004  นางจรีรัตน3 2.76ตะใบ ธบ.430107/2564 "2559/1

"  5936530005  นายศราวฒิุ4 2.95เทพโพธิ์ ธบ.430108/2564 "2559/1

"  5936530006  นางสาวกัญญมาศ5 2.96ศรีจันทรอินทร ธบ.430109/2564 "2559/1

"  5936530007  นายกิตศัิกด์ิ6 2.99ครบุรี ธบ.430110/2564 "2559/1

"  5936530009  นางสาวจิตราวรรณ7 2.70รัตนคช ธบ.430112/2564 "2559/1

"  5936530010  นายทรงยศ8 2.90ธะนะรัก ธบ.430113/2564 "2559/1

"  5936530011  นายศุภชยั9 2.56เสารสุวรรณ ธบ.430114/2564 "2559/1

"  5936530013  นางสาวจันจิรา10 3.16รังรงทอง ธบ.430115/2564 "2559/1

"  5936530017  นายสุรศักด์ิ11 3.20คงสินธ ธบ.430117/2564 "2559/1

"  5936530021  นายสนธยา12 3.53ลาภถึง ธบ.430118/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5936530023  นายพิทักษพลอย13 2.69ณรงคธงเกา ธบ.430120/2564 "2559/1

"  5936530034  จาเอกภทัรพล14 2.85บุบผารัตน ธบ.430123/2564 "2559/1

"  5936530038  นางสาวกาญจนา15 3.11ใจงาม ธบ.430125/2564 "2559/1

"  5936530042  นายทศพล16 3.13ประจงจิตร ธบ.430128/2564 "2559/1

"  5936530043  นางสาวนัทมน17 3.07จันพวง ธบ.430129/2564 "2559/1

"  5936530046  สิบตาํรวจเอกคุณากร18 2.65ปาอิน ธบ.430131/2564 "2559/1

"  5936530047  นางสาวจรรยา19 2.75ตะกรุดทอง ธบ.430132/2564 "2559/1

"  5936530051  พันจาอากาศเอกทรัพยสถิต20 3.00ภอูวดไร ธบ.430133/2564 "2559/1

"  5936530058  นายณรงคยุทธ21 3.14ชอบชวยชาติ ธบ.430134/2564 "2559/1

27/09/64



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530066  นางนิศาชล22 3.18ใจเท่ียง ธบ.430135/2564 "พิเศษ2559/1

"  5936530074  นายบัญชา23 2.79บุญธรรม ธบ.430136/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

27/09/64


