
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5541070039  นางสาวปทุมมาศ1 2.90ปะชยัโก ธบ.130372/2564 "ปกติ2555/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5841010042  นางสาวภทัริกา2 2.88แสงประกาย ธบ.130374/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5641070074  นายภาสกร3 2.25รัตนพิทักษธาดา ธบ.130373/2564 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070039  นายเดโชพล4 2.73พันธุรูดี ธบ.130375/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070052  นางสาวศุภนุช5 3.06ศรีสุขา ธบ.130376/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  6041251020  นายปณฑธร1 2.62มานิตยโชตพิิสิฐ ธบ.330181/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6041261019  นางสาวพุฒิกาญจน2 2.37ปาละดี ธบ.330182/2564 "ปกติ2560/1

"  6041261059  นางสาวชวนฝน3 2.50จรเสถียร ธบ.330183/2564 "2560/1

"  6042261011  นางสาวณัฐกมล4 2.48นวมเจริญ ธบ.330187/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320112  นายพงษสิทธิ์5 2.66แฝงปญญา ธบ.330180/2564 "ปกติ2559/1

"  6041320020  นางสาวกัญญารัตน6 2.56ออนสี ธบ.330184/2564 "2560/1

"  6041320027  นางสาวอรุณศรี7 2.90ย่ิงรุงเรือง ธบ.330185/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340012  นางสาวกัญญารัตน8 2.42พันมี ธบ.330186/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5743470057  นายอรรนพ1 2.39สุบินนิมิตรศรี ธบ.230320/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711058  นายพลิน2 2.23เมฆแสน ธบ.230321/2564 "ปกติ2557/1

"  5743711064  นายธนพงศ3 2.50ภทัรพงศกิจ ธบ.230322/2564 "2557/1

"  5743711075  นางสาวนัยนา4 2.92บุญเย่ียม ธบ.230323/2564 "2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  6041430020  นายเมธากุล5 2.56ยันตระกร ธบ.230325/2564 "ปกติ2560/1

"  6041430057  นางสาวบุษยารัตน6 2.72เปยมปรีชา ธบ.230326/2564 "2560/1

"  6041430072  นายพีระพัฒน7 2.77สิหิง ธบ.230327/2564 "2560/1

"  6041430073  นายณฐัวฒัน8 2.44โกศลวริิยะกิจ ธบ.230328/2564 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6042482024  นายภรูินทร9 2.47นฤภัย ธบ.230330/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  6041501019  นางสาวศิริวรรณ10 2.67โสภณสิริ ธบ.230329/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710002  นางสาวสุมิตรา11 2.85เจริญสัตย ธบ.230324/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5844280084  นางสาวสุวภิา1 2.40กันหาพันธ ธบ.730749/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277025  นายอมร2 3.11กัณหา ธบ.730775/2564 "ปกติ2560/1

"  6041277038  นายธันยบูรณ3 2.67เซี่ยงเจ็น ธบ.730776/2564 "2560/1

"  6042277003  นายธวชัชยั4 2.55พิมพรส ธบ.730777/2564 "2560/1

"  6042277009  นายปฐมพงศ5 2.60คูนุกูล ธบ.730778/2564 "2560/1

"  6042277011  นางสาวพิชชภา6 2.58คงศิริ ธบ.730779/2564 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272001  นายปรีชา7 2.34รัตนเดชากุล ธบ.730822/2564 "ปกติ2561/1

"  6143272013  นางสาวสุรังคณา8 2.34หงษฟอน ธบ.730823/2564 "2561/1

"  6143272022  นางสาวสุธาสินี9 2.66ซารา ธบ.730824/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6141273007  นางสาวพิกุลเเกว1 2.18ไชยโคตร ธบ.830239/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530060  นายสุพพัต1 2.24จองวงค ธบ.430149/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301042  นายภดิูท1 2.20เมฆหมอก ธบ.930031/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  6041302002  นางสาวอารยา2 3.52นอยมี ธบ.930032/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  6041304002  นางสาวกุลสตรี3 3.03สวางดวงใจ ธบ.930033/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291040  นายกฤษฎา1 2.08ธรรมวงษา ธบ.1130079/2564 "ปกติ2560/1

"  6041291089  นางสาวกมลวรรณ2 3.10ญาณอัมพร ธบ.1130080/2564 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294015  นายสุรเดช3 2.35ตรีศักดิ์ศรี ธบ.1130081/2564 "ปกติ2560/1

"  6041294035  นายพรเทพ4 3.00จันทรยม ธบ.1130082/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5932210010  นางสาวจรรยมณฑน1 3.79เชิดชู ธบ.330168/2564 "พิเศษ2559/1

"  5932210039  นายปาพจน2 3.90รุงเรือง ธบ.330175/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5932210002  นางสาวศิริลักษณ1 2.62บุญชเูทวากุล ธบ.330165/2564 "พิเศษ2559/1

"  5932210003  นางสาวอรณฐัชา2 3.82พิบูลณัฐชยานันต ธบ.330166/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

"  5932210005  นางสาวศิริพร3 2.79ดอกพอง ธบ.330167/2564 "2559/1

"  5932210011  นายภาธร4 3.58ทวมสมบูรณ ธบ.330169/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5932210018  นางสาวจรรยาภรณ5 2.66ศิลาคํา ธบ.330170/2564 "2559/1

"  5932210019  สิบตาํรวจเอกหญิงประการัง6 2.62ดําเนินธรรม ธบ.330171/2564 "2559/1

"  5932210026  จาโทหญิงนารีนารถ7 3.33ปะกิระนา ธบ.330172/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5932210028  นางสาวณีรนุช8 3.22เก้ือกูล ธบ.330173/2564 "2559/1

"  5932210030  นางสาวสายพิณ9 3.00เบเชกู ธบ.330174/2564 "2559/1

"  5932210040  นางสาวชวพร10 2.81โชตกิะพุกกณะ ธบ.330176/2564 "2559/1

"  5932210041  นางสาวชมภกิา11 3.32ภาคปยภาณวุตัร ธบ.330177/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5932210042  นางสาวยุภาวรรณ12 3.07พันธะกัน ธบ.330178/2564 "2559/1

"  5932210043  นางสาวรัชดาวรรณ13 3.07ทองทวม ธบ.330179/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5233470001  นายณรงค1 2.50ทอปนกา ธบ.230312/2564 "พิเศษ2552/1

"  5233470021  นายศราวฒิุ2 2.83เทียวประสงค ธบ.230313/2564 "2552/1

"  5233470022  นางสาววนันิศา3 2.98จันทรขอม ธบ.230314/2564 "2552/1

"  5233470047  นายจักรี4 2.85เปล่ียนสี ธบ.230315/2564 "2552/1

"  5233470050  นายนที5 3.30ศัพทไพบูลยวงศ ธบ.230316/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2552/1

"  5233470054  นางสาวสุรัสวดี6 2.71บุญเชดิ ธบ.230317/2564 "2552/1

"  5233470059  นายจิตติ7 2.79พรมขํา ธบ.230318/2564 "2552/1

"  5233470062  นางสาววรรณนิสา8 2.91พาอีเมง ธบ.230319/2564 "2552/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5734272013  นางสาวอณัญญา1 2.34ชมุปญญา ธบ.730747/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834272030  นายศุภกร2 2.24กุฏีสุข ธบ.730748/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271012  นายกบิลพัตร3 3.15ไตรสุทธิ ธบ.730750/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934271021  นางสาวมัณฑนา4 2.90สงางาม ธบ.730751/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280078  นายวรรณชนะ5 2.97อึ้งเจริญ ธบ.730752/2564 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283006  นางสาวปาริชาติ6 2.92แกวโบราณ ธบ.730753/2564 "พิเศษ2559/1

"  5934283030  นางสาวโสภา7 2.90รุงเรือง ธบ.730754/2564 "2559/1

"  5934283053  นางสาววริสรา8 2.26สูงสูงเนิน ธบ.730755/2564 "2559/1

"  5934283061  นายธีรโชติ9 2.26สุพรม ธบ.730756/2564 "2559/1

"  5934283067  นางสาวเบญจวรรณ10 3.19ปุงไชย ธบ.730757/2564 "2559/1

"  5934283098  นางสาวกัญญารัตน11 2.53รุงแสง ธบ.730758/2564 "2559/1

"  5934283100  นายชยัอนันต12 3.25แซจึง ธบ.730759/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283101  นางสาวญาณกิา13 3.19รัตนวลีวงศ ธบ.730760/2564 "2559/1

"  5934283107  นางสาวนุจรี14 2.25ดุลยกาญจน ธบ.730761/2564 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6034280036  นางสาวเครือฟา15 2.15เดชราช ธบ.730772/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034280038  นางสาวพิมพพลอย16 2.96กองสน่ัน ธบ.730773/2564 "2560/1

"  6034280073  นางสาวฐาปนี17 2.30เล็กนอย ธบ.730774/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
04/01/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277001  นางสาวสิรีธร18 2.31สุขคลา ธบ.730762/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277004  นางสาวจิตนา19 2.49ลีแกว ธบ.730763/2564 "2560/1

"  6033277015  นางสาวสุดารัตน20 2.83เมาะราษี ธบ.730764/2564 "2560/1

"  6033277017  นางสาวสิรินทิพย21 3.01หลวงศรี ธบ.730765/2564 "2560/1

"  6033277028  นายณฐัวทิย22 2.21ทองเน้ือแข็ง ธบ.730766/2564 "2560/1

"  6033277088  นางสาววไิลพร23 2.25จันทรมณี ธบ.730767/2564 "2560/1

"  6033277096  นางสาวสุพรรณรัตน24 3.44กอชืน่จิตร ธบ.730768/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277098  นายสุดแผนดิน25 2.88โทเอ ธบ.730769/2564 "2560/1

"  6033277101  นางสาวเกวลิน26 2.44จงถาวร ธบ.730770/2564 "2560/1

"  6033277107  นายไพรัชช27 3.49พรรณเผือก ธบ.730771/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6134277001  นางสาวพรภิมล28 3.54แสงโทน ธบ.730795/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277002  นางสาวสัตตบุษย29 3.21สมใจ ธบ.730796/2564 "2561/1

"  6134277003  นางสาววภิา30 3.12ทองศรี ธบ.730797/2564 "2561/1

"  6134277012  นางสาวศิรินาถ31 3.56พาเชือ้ ธบ.730798/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277013  นางสาวชุตมิา32 3.70ราษี ธบ.730799/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277016  นายดุสิต33 3.01บุญจรัส ธบ.730800/2564 "2561/1

"  6134277021  นายณฐัชยากรณ34 3.13คุณธรรม ธบ.730801/2564 "2561/1

"  6134277023  นางสาวปรารถนา35 3.84คลายเมือง ธบ.730802/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277024  นางสาวผกามาส36 3.23เล็กกล่ิน ธบ.730803/2564 "2561/1

"  6134277025  นางสาวอรวรรณ37 3.48แกวหาวงษ ธบ.730804/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277027  นางสาวภรณทิพย38 3.70คําตนัมูล ธบ.730805/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1
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- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6134277029  นางสาวปราณี39 3.46สําลีปน ธบ.730806/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/1

"  6134277030  นางสาวกิตตมิา40 3.12ตอนรับ ธบ.730807/2564 "2561/1

"  6134277031  นางสาวกัญญาณัฐ41 3.70จันทรนอย ธบ.730808/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277033  นางสาวพราวแพร42 3.46บุญหลา ธบ.730809/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277034  นายสุรชัย43 3.10จิตตปราณรีัชต ธบ.730810/2564 "2561/1

"  6134277035  นางสาวอัญมณี44 3.04ปาโท ธบ.730811/2564 "2561/1

"  6134277037  นางสาวรัตตกิาล 45 3.46ปอมสอาด ธบ.730812/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134277038  นางสาวนุชจิรา46 2.99ทองตัน ธบ.730813/2564 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6134272001  นางสาวธัญวลัย47 3.48สตม่ัิน ธบ.730780/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/1

"  6134272004  นางสาวนุชจรี48 2.68แสงใหญ ธบ.730781/2564 "2561/1

"  6134272007  นางสาวภทัชา49 3.62สุรภัทรภักดี ธบ.730782/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272009  นางสาวณีรนุช50 3.63พรมสุวรรณ ธบ.730783/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272010  นายณฐัพงศ51 3.03คงทัน ธบ.730784/2564 "2561/1

"  6134272012  นางสาวปาริศา52 3.50ไกยะสร ธบ.730785/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272013  นางสาวปฏิญญา53 3.31ไกยะสร ธบ.730786/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272016  นางสาวสุธาทิพย54 3.63เลิศวทิยวรพงศ ธบ.730787/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272017  นางสาวสุภาวดี55 3.35มานพ ธบ.730788/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272018  นายทินกร56 3.46สฤษชสมบัติ ธบ.730789/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272019  นางสาวมนพัทธ57 3.33ศรีเมือง ธบ.730790/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272020  นางสาวชลธิดา58 2.86มะริสาร ธบ.730791/2564 "2561/1
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- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6134272022  นางสาวรินทรลภสั59 2.97วงศสุวฒัน ธบ.730792/2564 "พิเศษ2561/1

"  6134272023  นางอุมพร60 3.41นพรัตน ธบ.730793/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134272024  นายฐาปกรณ61 3.01โคตรพันธ ธบ.730794/2564 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6134280009  นางสาวปริฉัตร62 3.11ประเสริฐผล ธบ.730814/2564 "พิเศษ2561/1

"  6134280017  นางสาวนันทวดี63 3.70ลาวนั ธบ.730815/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134280018  นางสาวอรวรรณ64 2.59วงเดือน ธบ.730816/2564 "2561/1

"  6134280032  นายกมลวรรณ 65 2.75จิณโรจน ธบ.730817/2564 "2561/1

"  6134280055  นายจิรายุส66 2.89จันทรแสง ธบ.730818/2564 "2561/1

"  6134280056  นางสาวอัจฉรา67 3.48ปนบรรจง ธบ.730819/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134280059  นางสาวปนัดดา68 2.99บุตรลักษณ ธบ.730820/2564 "2561/1

"  6134280060  นางสาวนันทพนิตา69 2.44เสาวคนธ ธบ.730821/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5835273061  นางสาวฎารตา1 2.53สายพูน ธบ.830235/2564 "พิเศษ2558/1

"  5835273068  นางสาวรัชฎาภรณ2 2.57จันทรแกว ธบ.830236/2564 "2558/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5935273035  นายวลิาศวฒุิ3 3.07ปุริสา ธบ.830237/2564 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  6033278100  นางสาวปรียารัตน4 2.42สายสิงหทอง ธบ.830238/2564 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530078  จาอากาศโทธนัช1 3.22รังษีเสริมสุข ธบ.430147/2564 "พิเศษ2558/1

"  5836530089  นางสาวอุไรวรรณ2 3.17ดีศรี ธบ.430148/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5839600015  นายศราวฒิุ1 2.61เพาะกลาง ธบ.1030026/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตลุาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)
"  6134480001  นายสหัส1 3.13คลังบุญครอง ธบ.1230001/2564 "พิเศษ2561/1

"  6134480003  นายจักรพันธ2 3.86ศิริจันทร ธบ.1230002/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480004  นายธนกร3 3.70ยาประดิษฐ ธบ.1230003/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480005  นายอกนิษฐ4 2.98อาสาสี ธบ.1230004/2564 "2561/1

"  6134480007  นายดลภาคย5 3.65หมั่นการ ธบ.1230005/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480009  นายมานัส6 3.84อัยแกว ธบ.1230006/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480010  นายสุนทร 7 3.81จันสอน ธบ.1230007/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480020  นายณฐักฤต8 2.39ศรีจงใจ ธบ.1230008/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/01/65


