
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5741120090  นายธนพล1 2.20อังคณาเอมอร ธบ.130352/2563 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320068  นางสาวอาวานิส1 3.66สะอุ ธบ.330216/2563 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340002  นางสาวนิตยา2 3.61ชางผัส ธบ.330214/2563 "ปกติ2559/1

"  5942340003  นางสาวธมลวรรณ3 3.75กรองทอง ธบ.330215/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5842210039  นางสาวสโรชา1 2.07เตชเจริญมั่นคง ธบ.330217/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261053  นางสาวมินตรา2 2.38ศรีสุวรรณ ธบ.330231/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5842262003  นางสาวปยภาณี3 2.72มีเลิศ ธบ.330232/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5942210095  นายปธานิน4 2.33จันทรมล ธบ.330233/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  5942260029  นางสาวหทัยชนก5 3.28แพงวาป ธบ.330218/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5942260034  นายธีรเมธ6 2.93ผิวสุข ธบ.330219/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261018  นางสาวขนิษฐา7 2.24เช้ือนาฮี ธบ.330220/2563 "ปกติ2559/1

"  5942261044  นางสาวปณิฐา8 2.47ศรีเมือง ธบ.330221/2563 "2559/1

"  5942261113  นายสรชา9 2.62สวางพบ ธบ.330222/2563 "2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5942263012  นางสาวสุพรรษา10 2.22รูปเชิด ธบ.330224/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  5942262011  นายภูมิศักดิ์11 2.32สุทธิเกียรติโอภาส ธบ.330223/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320048  นางสาวฟารุง12 2.60ทองนอย ธบ.330234/2563 "ปกติ2559/1

"  6041320002  นางสาวนิภัทรา13 2.85วงษมา ธบ.330236/2563 "2560/1

"  6041320003  นายตติยะ14 2.95คมกริชวรากูล ธบ.330237/2563 "2560/1

"  6041320026  นางสาวอินทิรา15 3.18อําพิน ธบ.330238/2563 "2560/1

"  6041320037  นางสาวขวัญศิริ16 3.46กระช้ันกลาง ธบ.330229/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320062  นางสาวฮานา17 2.89ดายะ ธบ.330239/2563 "ปกติ2560/1

"  6041320067  นางสาวอโณชา18 3.51ยาหยี ธบ.330230/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  5942340008  นางสาวเหมือนฝน19 3.08ปรางปรา ธบ.330225/2563 "ปกติ2559/1

"  5942340023  นางสาวศศิธร20 2.85คําพลงาม ธบ.330235/2563 "2559/1

"  5942340027  นางสาวบุณยอร21 3.08อัศวชัยพร ธบ.330226/2563 "2559/1

"  5942340033  นางสาวพนิดา22 3.36แกวกลาง ธบ.330227/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5942340038  นางสาวกฤษณา23 2.95อรรถรุงโรจน ธบ.330228/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470048  นายอิทธิพัทธ1 3.65ประสิทธิ์โชคชัย ธบ.230141/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5843710001  นางสาวธารารัตน1 3.28ปยะวงษ ธบ.230137/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430016  นางสาวกุลสตรี2 2.24นิสัยตรง ธบ.230147/2563 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5543470050  นายนัฐพล3 2.68ศรีทอง ธบ.230142/2563 "ปกติ2555/1

"  5543470059  นายอดิศร4 2.54ขําแสน ธบ.230143/2563 "2555/1

"  5643470001  นายศุภฤกษ5 2.89สวางวงศ ธบ.230146/2563 "2556/1

"  5643470031  นายไพบูลย6 2.11แดงพิพัฒน ธบ.230134/2563 "2556/1

"  5743470020  นางสาวกมลวรรณ7 2.86เจริญกิจไพบูลย ธบ.230136/2563 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5843480023  นายนรเศรษฐ8 2.19สุรบดี ธบ.230148/2563 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) (วท.บ.)
"  5643501027  นายกฤษฎ9 2.55กังสดาลณที ธบ.230135/2563 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470006  นางสาวศิริรัตน10 3.10แพงศรี ธบ.230149/2563 "ปกติ2559/1

"  5943470008  นายณรงคชัย11 2.81ซื้อพัฒนารุงโรจน ธบ.230138/2563 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710004  นายวรากร12 3.16เจริญคุณ ธบ.230139/2563 "ปกติ2559/1

"  5943710014  นางสาวสุวราภรณ13 2.90ดานชุมพร ธบ.230140/2563 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5943711001  นางสาวปณิตตา14 2.86วิวัฒนภูษิต ธบ.230150/2563 "ปกติ2559/1

"  5943711017  นายราชสาสน15 3.52ทาจิตต ธบ.230151/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277006  นายพงศทัต1 3.39พระสุจริตวงศ ธบ.730662/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5644277020  นางสาวสิรินภาวรรณ1 2.50กลอมกลิ่นสุข ธบ.730663/2563 "ปกติ2556/1

"  5644277021  นางสาวศุภมน2 2.33ชิณรัตน ธบ.730664/2563 "2556/1

"  5744277024  นายทยากร3 3.06ทวีสุขเจริญ ธบ.730709/2563 "2557/1

"  5844277016  นายธานัท4 2.20อินเหลา ธบ.730674/2563 "2558/1

"  5844277023  นางสาวชไมพร5 2.44บุริขันธ ธบ.730710/2563 "2558/1

"  5844277027  นายวัชร6 2.66เจียมจํานรรจา ธบ.730711/2563 "2558/1

"  5844277047  นายพีรพัฒน7 2.73ใจไทย ธบ.730712/2563 "2558/1

"  5844277052  นายธีรวุฒิ8 2.69แปลงไร ธบ.730713/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5644283042  นายภูริช9 2.12แจมกลัด ธบ.730704/2563 "ปกติ2556/1

"  5844283040  นางสาวสุดารัตน10 2.41แสนสิงห ธบ.730714/2563 "2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271009  นางสาวเขมิสรา11 2.85โพธิ์สุภาพ ธบ.730716/2563 "ปกติ2559/1

"  5944271027  นายสิทธิพร12 2.23จิตตะบุตร ธบ.730717/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
"  5944276006  นางสาวสายธาร13 2.10บุญเรืองศรี ธบ.730675/2563 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277004  นายสุวิทย14 2.23สรางทรัพย ธบ.730676/2563 "ปกติ2559/1

"  5944277007  นายทรงพล15 2.08ไชยบุญแกว ธบ.730677/2563 "2559/1

"  5944277008  นายพีรพล16 2.52พรจําศิล ธบ.730718/2563 "2559/1

"  5944277015  นางสาวสุภาพร17 2.41แกนจักร ธบ.730719/2563 "2559/1

"  5944277017  นางสาววนิยา18 2.58พละพร ธบ.730720/2563 "2559/1

"  5944277021  นายเกียรติกัมปนาท19 2.50ชูศรี ธบ.730721/2563 "2559/1

"  5944277023  นางสาวอาริญา20 2.65เชิญผ้ึง ธบ.730678/2563 "2559/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277039  นางสาวสิริยากร21 2.98ชาติงาม ธบ.730679/2563 "ปกติ2559/1

"  5944277040  นายสิทธิพล22 2.70ศรีปทุมรัตน ธบ.730722/2563 "2559/1

"  5944277041  นายธีรภัทร23 2.63ปติพล ธบ.730723/2563 "2559/1

"  5944277048  นายชวรัตน24 2.75พินิจสอน ธบ.730724/2563 "2559/1

"  5944277053  นายพชรดนัย25 2.29อภิวงค ธบ.730680/2563 "2559/1

"  5944277058  นายกายติพัตร26 2.70บุญจามรสกุลรุง ธบ.730725/2563 "2559/1

"  5944277066  นางสาวกวินทิพย27 3.01โกฮวด ธบ.730726/2563 "2559/1

"  5944277067  นางสาวกาญจนา28 2.91ธิวิสุก ธบ.730727/2563 "2559/1

"  5944277069  นางสาววัชรากร29 2.41พรหมประสิทธิ์ ธบ.730728/2563 "2559/1

"  5944277071  นายนุติพงษ30 3.23เพ็งสมบูรณ ธบ.730729/2563 "2559/1

"  5944277074  นางสาวพรนภา31 3.32บรรเจิดบวรกุล ธบ.730681/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5944277075  นายสิทธิกร32 2.51แสนจันทร ธบ.730730/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5944280050  นางสาวธัญลักษณ33 2.42โพธิ์เจริญ ธบ.730682/2563 "ปกติ2559/1

"  5944280062  นางสาวสิริยา34 2.37เท่ียงตรง ธบ.730731/2563 "2559/1

"  5944280105  นางสาวอารยา35 3.18พันธเพ็ง ธบ.730732/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283020  นายฉัตรณรงค36 2.54บุญหนุน ธบ.730733/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283022  นายเสาวพงศ37 2.38มวงสวย ธบ.730683/2563 "2559/1

"  5944283044  นางสาวกรรภิรมย38 2.94ชนะชัย ธบ.730684/2563 "2559/1

"  5944283046  นางสาวนิดานุช39 2.91เกลาฉีด ธบ.730685/2563 "2559/1

"  5944283072  นายหฤษฎ40 2.26ขําทวี ธบ.730734/2563 "2559/1

"  5944283079  นายวชิรวิทย41 2.48ดวงเงิน ธบ.730686/2563 "2559/1

04/10/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
"  5944283145  นายอามีน42 2.22น่ิมละออ ธบ.730687/2563 "ปกติ2559/1

"  5944283146  นายพีรภัทร43 2.29อาหะมัด ธบ.730688/2563 "2559/1

"  5944283160  นางสาวจิรภิญญา44 2.76เทียนนาวา ธบ.730735/2563 "2559/1

"  5944283162  นางสาวสุดารัตน45 2.61เต็งวิเศษ ธบ.730736/2563 "2559/1

"  5944283174  นายณัฐพล46 2.65กลึงกลางดอน ธบ.730737/2563 "2559/1

"  5944283182  นายอภิวัฒน47 2.62ศรีครินทร ธบ.730689/2563 "2559/1

"  5944283193  นายพีรพงศ48 2.92ศรีมวง ธบ.730690/2563 "2559/1

"  5944283203  นายวีรพงษ49 2.23สัตยชาพงษ ธบ.730691/2563 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277047  นายปยชนน50 2.92เจริญศุภศิริ ธบ.730702/2563 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6041273010  นางสาวสิตานันท1 3.61ศักด์ิสมานชัย ธบ.830195/2563 "ปกติ2560/1

"  6041273031  นางสาวจริยา2 3.76พงษสุระ ธบ.830238/2563 "2560/1

"  6041273067  นางสาวอภิญญา3 3.69วัชรเลิศวรไพศาล ธบ.830239/2563 "2560/1

"  6041273075  นางสาวปริชาติ4 3.70ปาวรีย ธบ.830196/2563 "2560/1

"  6042273001  นายยุทธภูมิ5 3.68นอยบาท ธบ.830197/2563 "2560/1

"  6042273002  นางสาวฐิติยา6 3.79แซลี ธบ.830198/2563 "2560/1

"  6042273016  นางสาวอิรวดี7 3.93ศิวะศุภัทโยธิน ธบ.830199/2563 "2560/1

"  6042273026  นางสาวพรประภา8 3.84เปยมเจริญ ธบ.830200/2563 "2560/1

"  6042273028  นางสาวรัตนาภรณ9 3.83นาคินชาติ ธบ.830201/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6041273044  นางสาวพัทธนันท1 3.56บุตรฉิม ธบ.830202/2563 "ปกติ2560/1

"  6041273045  นางสาวสุพัฒตรา2 3.27แกวมะ ธบ.830240/2563 "2560/1

"  6041273050  นางสาวกรรณิกา3 3.34ธนจตุรงคสิริ ธบ.830241/2563 "2560/1

"  6041273056  นางสาวกฤติยากรณ4 3.42จําปาเรือง ธบ.830242/2563 "2560/1

"  6041273057  นางสาวเจนจิรา5 3.30จําจร ธบ.830243/2563 "2560/1

"  6041273081  นายสิงหาคม6 3.31มุขพรม ธบ.830244/2563 "2560/1

"  6041273085  นางสาวเกวลิน7 3.49ภูสิน ธบ.830245/2563 "2560/1

"  6041280030  นางสาวเบญจพร8 3.31ศรีสุราช ธบ.830246/2563 "2560/1

"  6041280031  นางสาววรรณภา9 3.47โนนกลาง ธบ.830247/2563 "2560/1

"  6041280034  นางสาววิยะดา10 3.55ขุนใหญ ธบ.830248/2563 "2560/1

"  6041280041  นางสาวอาทิชา11 3.39ธนกฤตอานนท ธบ.830249/2563 "2560/1

"  6042273004  นางสาวชลิดา12 3.50พุกรอด ธบ.830203/2563 "2560/1

"  6042273017  นางสาวอรอุษา13 3.53อมรรัชยาวิจารณ ธบ.830204/2563 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273117  นายพิพัฒน1 2.11พงศทิพากร ธบ.830251/2563 "ปกติ2559/1

"  6041273001  นางสาวมาริสา2 2.62เล่ียมปรีชา ธบ.830253/2563 "2560/1

"  6041273002  นางสาวสุมินตรา3 2.62คําตั๋น ธบ.830254/2563 "2560/1

"  6041273004  นางสาวณัฐมล4 2.62เกิดกอแกว ธบ.830206/2563 "2560/1

"  6041273005  นางสาวพรนภัส5 2.44กิลี ธบ.830255/2563 "2560/1

"  6041273007  นายทัศนัย6 3.07ขําเลิศ ธบ.830207/2563 "2560/1

"  6041273009  นายภัทรชัย7 2.65เอียดแกว ธบ.830208/2563 "2560/1

"  6041273012  นางสาวเจนจิรา8 2.44รพเรือง ธบ.830209/2563 "2560/1

"  6041273013  นางสาววรรณนภา9 2.95ปนฟอง ธบ.830256/2563 "2560/1

"  6041273014  นางสาวยุภา10 2.59อยูสวาง ธบ.830210/2563 "2560/1

"  6041273015  นายอานนท11 2.21อินทาราม ธบ.830257/2563 "2560/1

"  6041273016  นางสาวชมพุนุช12 2.56วงคเครือศร ธบ.830211/2563 "2560/1

"  6041273018  นางสาวจิราพรรณ13 3.37ทัศนสุนทรวงศ ธบ.830212/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041273019  นางสาวสุรินญา14 2.89แทนทอง ธบ.830213/2563 "2560/1

"  6041273022  นางสาวหฤทัย15 2.69สุขเสน ธบ.830214/2563 "2560/1

"  6041273023  นางสาววรรณา16 3.16ขุนอินทร ธบ.830215/2563 "2560/1

"  6041273024  นางสาวสุนิษา17 2.29สมัครดี ธบ.830216/2563 "2560/1

"  6041273025  นางสาวปยะธิดา18 3.14ผิวสุข ธบ.830258/2563 "2560/1

"  6041273026  นางสาวนํ้าทิพ19 2.89โคดกระพ่ี ธบ.830259/2563 "2560/1

"  6041273028  นางสาวศศิธร20 2.46มาหาร ธบ.830260/2563 "2560/1

"  6041273030  นางสาวธนิษฐา21 2.33ทนุสัตย ธบ.830217/2563 "2560/1

"  6041273032  นางสาวใบเฟรน22 2.46พรมสอน ธบ.830261/2563 "2560/1

"  6041273033  นางสาวพัทธธาวัณย23 2.70เลิศสําโรง ธบ.830218/2563 "2560/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6041273034  นางสาวนิรมล24 2.82ขวัญแกว ธบ.830219/2563 "ปกติ2560/1

"  6041273042  นางสาวนํ้าฝน25 2.71เเกนกุล ธบ.830220/2563 "2560/1

"  6041273043  นางสาวกุลณัฐ26 2.36พิกุลขาว ธบ.830221/2563 "2560/1

"  6041273047  นางสาวนพรัตน27 2.37พรชัยเจริญพร ธบ.830262/2563 "2560/1

"  6041273049  นางสาวโสรญา28 2.72ฤทธิพันธ ธบ.830263/2563 "2560/1

"  6041273051  นางสาวอังคณา29 2.69ขอบุตร ธบ.830264/2563 "2560/1

"  6041273053  นางสาวภิรมวรรณ30 2.15ใจคํา ธบ.830265/2563 "2560/1

"  6041273054  นายกรวรรณ31 2.89วีระวัฒน ธบ.830266/2563 "2560/1

"  6041273055  นางสาวสุพัตรา32 2.75จอมมิ่ง ธบ.830267/2563 "2560/1

"  6041273058  นางสาวปนมุก33 2.61โกมลวัฒนานันท ธบ.830268/2563 "2560/1

"  6041273060  นางสาววรัญญา34 3.09ศรีชาย ธบ.830222/2563 "2560/1

"  6041273062  นางสาวคมคาย35 2.94โทคํามา ธบ.830269/2563 "2560/1

"  6041273064  นางสาวดวงใจ36 2.66เทดี ธบ.830270/2563 "2560/1

"  6041273065  นางสาวอุทิญาณ37 2.95จาระนัย ธบ.830271/2563 "2560/1

"  6041273068  นายเศรษฐศิริ38 3.02พรมเพียง ธบ.830272/2563 "2560/1

"  6041273069  นางสาวธัญพร39 3.37เปยวนาลาว ธบ.830273/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041273070  นางสาวนันทิพร40 2.68สุขจิตต ธบ.830274/2563 "2560/1

"  6041273073  นางสาวนวรัตน41 2.80โตตามวงศ ธบ.830223/2563 "2560/1

"  6041273074  นางสาวสิริธร42 2.68แกวประชิต ธบ.830275/2563 "2560/1

"  6041273076  นางสาวปภัสรา43 2.77อุปสิทธิ์ ธบ.830224/2563 "2560/1

"  6041273077  นางสาวนํ้าฝน44 3.10ไชยชนะ ธบ.830276/2563 "2560/1

"  6041273078  นางสาวอักษราภัค45 2.98ออนเหลา ธบ.830277/2563 "2560/1

"  6041273080  นางสาวอภิฤดี46 2.86ปราบนอก ธบ.830278/2563 "2560/1

04/10/63



- 3 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6041273082  นางสาวมัณฑนา47 3.08พรหมมินทร ธบ.830279/2563 "ปกติ2560/1

"  6041273083  นางสาวสิริมา48 3.21หงษงาม ธบ.830280/2563 "2560/1

"  6041280032  นางสาวสุพรรณี49 3.18สระทอง ธบ.830281/2563 "2560/1

"  6041280035  นางสาวจารุวรรณ50 2.76ตาทอง ธบ.830282/2563 "2560/1

"  6041280036  นางสาวเกวลิน51 2.34ทองอวมใหญ ธบ.830283/2563 "2560/1

"  6041280046  นางสาวปญญาพร52 2.48บุญเพ็ง ธบ.830284/2563 "2560/1

"  6041280050  นางสาวศิริรัตน53 3.07หวานชิต ธบ.830285/2563 "2560/1

"  6041280051  นายอวิรุทธ54 2.12กุลจันทร ธบ.830286/2563 "2560/1

"  6041280054  นางสาวธนาภรณ55 3.33กองแกว ธบ.830225/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041280055  นางสาวพรสิตา56 3.19ทองนุม ธบ.830226/2563 "2560/1

"  6041280058  นางสาวแสงเดือน57 3.02แสงจันทร ธบ.830287/2563 "2560/1

"  6041280059  นางสาววารุณี58 2.66วิลัยศิลป ธบ.830288/2563 "2560/1

"  6042273003  นางสาวบัณฑิตา59 3.06โตสงวน ธบ.830227/2563 "2560/1

"  6042273005  นางสาวดลนภา60 2.53เสืออุดม ธบ.830228/2563 "2560/1

"  6042273010  นางสาวกมลรัตน61 3.22หวังและ ธบ.830229/2563 "2560/1

"  6042273012  นางสาวเจนจิรา62 2.79กงแกว ธบ.830230/2563 "2560/1

"  6042273013  นายชาตรี63 2.63วงศรัศมีธรรม ธบ.830231/2563 "2560/1

"  6042273015  นายอนาวิล64 3.28ภูเสถียร ธบ.830232/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6042273019  นางสาวณัฐวกรี65 2.60เลิศพา ธบ.830233/2563 "2560/1

"  6042273022  นางสาวจิตรา66 3.01แยมชุมพร ธบ.830234/2563 "2560/1

"  6042273023  นางสาววิภาวรรณ67 2.97ศิริวาลย ธบ.830235/2563 "2560/1

"  6042273024  นายจีรายุทธ68 2.52มงคลเถลิงศักด์ิ ธบ.830289/2563 "2560/1

"  6042273027  นางสาวพรธิดี69 2.62กุงชวย ธบ.830236/2563 "2560/1

04/10/63



- 4 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6042273029  นางสาวอรุณี70 3.15เห็มสนาน ธบ.830237/2563 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530028  นางสาวธิดารัตน1 2.28แกวอุดม ธบ.430151/2563 "ปกติ2559/1

"  5946530099  นายศุภวิชญ2 2.92มณีรัตน ธบ.430152/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5947254022  นายถิรายุส1 2.18บุญญา ธบ.530018/2563 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301014  นางสาวกานติมา1 3.32เมืองคํา ธบ.930031/2563 "ปกติ2559/1

"  5948301024  นางสาวกาญจนา2 3.45บุญนาค ธบ.930032/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301010  นางสาวเรไร1 2.25นะวะมวัฒน ธบ.930034/2563 "ปกติ2558/1

"  5848301024  นายพีรพัส2 2.21ออนอารีย ธบ.930044/2563 "2558/1

"  5848301025  นางสาวศิริลักษ3 3.46กมุทะรัตน ธบ.930035/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

"  5848301035  นางสาวอรนุช4 2.70หลงเอ ธบ.930036/2563 "2558/1

"  5848301073  นายธนา5 2.15จิณะเเสน ธบ.930037/2563 "2558/1

"  5848301077  นายเจษฎา6 2.51สงวนไว ธบ.930038/2563 "2558/1

"  5848301096  นางสาวรัตนาพร7 3.01พรหมโชติ ธบ.930039/2563 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5748302016  นายวีระพงษ8 2.84เมฆมาก ธบ.930042/2563 "ปกติ2557/1

"  5748302026  นางสาวซูไฮลีณ9 2.72สาเระ ธบ.930033/2563 "2557/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5748304029  นายไตรภพ10 2.54คําสัตย ธบ.930043/2563 "ปกติ2557/1

"  5848304008  นายธนวัฒน11 2.89เปยแกว ธบ.930045/2563 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301001  นายณัฐพล12 2.55กุลนอก ธบ.930046/2563 "ปกติ2559/1

"  5948301036  นางสาวพนิดา13 2.86กาญจนบัวทอง ธบ.930040/2563 "2559/1

"  5948301051  นางสาวณัชชา14 2.61โพธิ์เจริญ ธบ.930041/2563 "2559/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5948304003  นางสาวพิชญานิน15 2.48เผยกลาง ธบ.930047/2563 "ปกติ2559/1

"  5948304005  นางสาวนภัสสร16 2.85ใจสม ธบ.930048/2563 "2559/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5649600002  นายอภิมุข1 2.82รุประมาณ ธบ.1030028/2563 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5842291002  นายอนุชิต1 2.30สารสุวรรณ ธบ.1130140/2563 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291015  นางสาวจิฎามาศ2 2.71โชคสินชัยวีระ ธบ.1130138/2563 "ปกติ2559/1

"  5942291068  นางสาวอุทุมพร3 2.90ลายประโคน ธบ.1130141/2563 "2559/1

"  5942291092  นางสาวมาริษา4 2.43กิตติกูลไพศาล ธบ.1130142/2563 "2559/1

"  5942291111  นางสาวธัญญารัตน5 2.50ชูรส ธบ.1130139/2563 "2559/1

"  5942291130  นายธนาคม6 2.36ออนสันทัด ธบ.1130143/2563 "2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5942294008  นายนราธิป7 2.24โชติขุนทด ธบ.1130144/2563 "ปกติ2559/1

"  5942294079  นายภานุวัฒน8 2.48แซเอี๊ยะ ธบ.1130145/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470036  นางสาวณัฐวิกาญจน1 3.31เพ็งวงษ ธบ.230144/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2556/1

"  5633470075  นายชาญศิริ2 2.72โนรันต ธบ.230145/2563 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5633482025  นางสาวชุติมา3 2.98ศรีปญญฤทธิ์ ธบ.230133/2563 "พิเศษ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
"  5534280167  นางสาวศรีสมร1 2.75พลวงศษา ธบ.730703/2563 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277105  นายปฏิภาณ2 2.58คงเนียม ธบ.730715/2563 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280084  นางสาวรุจิราพร3 2.46อัครปยไพศาล ธบ.730665/2563 "พิเศษ2556/3

"  5734280143  นางสาวนิลประดับ4 2.87เนตรพูน ธบ.730705/2563 "2557/1

"  5734280153  นางสาวชบาไพร5 2.31ไชยชนะ ธบ.730666/2563 "2557/1

"  5734280202  นางสาวจริยา6 2.76แปงใจดี ธบ.730706/2563 "2557/1

"  5734280221  นายเอกราช7 2.18ภาวัง ธบ.730667/2563 "2557/1

"  5734280229  นางสาวมลภาวดี8 2.52เกิดเผือก ธบ.730668/2563 "2557/1

"  5734280230  นายเอกฉันท9 2.07บุตรี ธบ.730669/2563 "2557/1

"  5734280271  นางสาวจริยา10 2.36ตายสุวรรณ ธบ.730707/2563 "2557/1

"  5734280334  นางสาวสกุลรัตน11 3.20เหลาสีคู ธบ.730670/2563 "2557/1

"  5734280423  นายสุรชัย12 2.77แสนสมัคร ธบ.730764/2563 "2557/1

"  5734280429  นายกชาศิษย13 3.37ชีรนรวนิชย ธบ.730671/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2557/1

"  5734280434  นางสาวภัสสศา14 2.48อังศมนปรีย ธบ.730672/2563 "2557/1

"  5734280435  นางสาวศศิรธา15 2.65อังศมนปรีย ธบ.730673/2563 "2557/1

"  5734280509  นางสาวศิริรัตน16 2.66ไตรสิงห ธบ.730708/2563 "2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5954272017  นางสาววราภร17 2.16เกิดใจบุญ ธบ.730738/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954272080  นางสาวอรวรรณ18 2.26บุญประกอบ ธบ.730692/2563 "2559/1

"  6033272001  นายคเชนทร19 2.94พรพิชิตโชคชัย ธบ.730742/2563 "2560/1

"  6033272003  นางพรทิพย20 3.68ลาภมณีย ธบ.730743/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272005  นายธีรเดช21 2.44มวงวงษ ธบ.730744/2563 "2560/1

04/10/63



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272007  นางสาวอารียา22 2.64อาชีวเกษตรกร ธบ.730745/2563 "พิเศษ2560/1

"  6033272008  นางสาวเจตสุภา23 2.60กีรติขจร ธบ.730746/2563 "2560/1

"  6033272013  นายกิตติรุธ24 3.14โชคกิตติกร ธบ.730747/2563 "2560/1

"  6033272014  นางสาวสุมินตรา25 3.04คุมจักร ธบ.730748/2563 "2560/1

"  6033272016  นางสาววิภาวรรณ26 2.88วรรณทอง ธบ.730749/2563 "2560/1

"  6033272017  นางสาวมลยารัตน27 2.76เกษี ธบ.730750/2563 "2560/1

"  6033272019  นางสาวลัดดา28 3.24วิเศษสมบัติ ธบ.730751/2563 "2560/1

"  6033272022  นายประสิทธิ์29 2.74พวงรอด ธบ.730752/2563 "2560/1

"  6033272024  นายธีรชัย30 2.62สุประเสริฐกุล ธบ.730753/2563 "2560/1

"  6033272025  นางสาวลพดารา31 2.84จริยนิติสกุล ธบ.730754/2563 "2560/1

"  6033272026  นางสาวภัสศิณีย32 2.98หอระดี ธบ.730755/2563 "2560/1

"  6033272028  นางสาวอารยา33 2.34นกพึ่ง ธบ.730756/2563 "2560/1

"  6033272032  นางสาวอิสริญญา34 3.08วันทะชัย ธบ.730757/2563 "2560/1

"  6033272034  นางสาวดาราวดี35 3.76สายบัว ธบ.730758/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272036  นางสาวธิดารัตน36 3.46พอจิตร ธบ.730759/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033272039  นางสาวอรุณรัตน37 2.44ไมโรยรส ธบ.730760/2563 "2560/1

"  6033272084  นายยุทธจักร38 3.20วงษจันทร ธบ.730761/2563 "2560/1

"  6033272091  นางสาวจุฑาทิพย39 2.78จันทอง ธบ.730762/2563 "2560/1

"  6033272095  นางสาวพรรณทิพา40 2.96บุญธรรม ธบ.730763/2563 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277005  นางสาวอุทุมทิพย41 2.42จันทรเจา ธบ.730693/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277012  นางสาวปริชาติ42 3.13ทองอินทร ธบ.730694/2563 "2559/1

"  5954277013  นางสาวกุลนิษฐ43 2.67เขียวอรุณ ธบ.730695/2563 "2559/1

04/10/63



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277021  นางสาววิลาวัณย44 2.40วิวัฒนรัตนากร ธบ.730696/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954277032  นางสาวนุชจรี45 2.51ทองคํา ธบ.730697/2563 "2559/1

"  5954277033  นางสาวประกายมุก46 2.48เปล่ียนทรงดี ธบ.730698/2563 "2559/1

"  5954277043  นายครรชิต47 3.04สุวรรณราช ธบ.730739/2563 "2559/1

"  5954277048  นางสาวอมรรัตน48 2.84มีพันธ ธบ.730740/2563 "2559/1

"  5954277164  นายอารยะ49 2.53ชูประวัติ ธบ.730699/2563 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280079  นายวรกิต์ิ50 2.32คงช่ืน ธบ.730741/2563 "พิเศษ2559/1

"  5954280099  นางสาวเกศทิพย51 2.82ไชยคํามิ่ง ธบ.730700/2563 "2559/1

"  5954280126  นางสาวกรรณิการ52 2.32แกวเลิศ ธบ.730701/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5735273039  นางสาวหน่ึงฤทัย1 3.26ใจถวิล ธบ.830250/2563 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรียนเกินเวลาท่ีกําหนด"พิเศษ2557/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5955273022  นางสาวสุดาพร2 2.46นามตระการ ธบ.830205/2563 "พิเศษ2559/1

"  5955273191  นางสาวยุภาพร3 2.22ไชยคํา ธบ.830252/2563 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5636530035  จาเอกวีระพงษ1 2.72ศรีวงษา ธบ.430149/2563 "พิเศษ2556/1

"  5736530053  นางสาวทิพาพร2 2.81แดงสมบูรณ ธบ.430150/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
"  5837254027  นายสมภพ1 2.79ทับทวี ธบ.530017/2563 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600052  นายเกรียงศักดิ์1 2.71สุขเกษม ธบ.1030029/2563 "พิเศษ2557/1

"  5739600054  นายไวทยา2 2.96สีหานาถ ธบ.1030030/2563 "2557/1

"  5739600056  นายวสันต3 3.43สุเดชะ ธบ.1030031/2563 "2557/1

"  5739600058  นายจันทมาศ4 2.66คืนดี ธบ.1030032/2563 "2557/1

"  5739600066  นายบัณฑิต5 2.63หอมออน ธบ.1030033/2563 "2557/1

"  5739600069  นายนรินทร6 2.67ทากอน ธบ.1030034/2563 "2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กันยายน 2563
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
"  5753482196  นายบุญญฤทธิ์1 2.23กังวาฬ ธบ.1230004/2563 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

04/10/63


