
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120040  นางสาวมณฑิรา1 2.40นามแกว ธบ.130005/2564 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6042320008  นางสาวปนเสาวลักษณ1 3.43โพธิจักร ธบ.330051/2564 "ปกติ2560/1

"  6042320010  นางสาวยุพาพร2 3.53จันทรดาสาย ธบ.330052/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5942260042  นางสาวสุชาวลี1 2.38ฝางนอก ธบ.330046/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  5942263007  นางสาวชรินรัตน2 2.61ใจอยู ธบ.330047/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6041320036  นางสาวบุญฑิตา3 2.91แกวประเสริฐ ธบ.330048/2564 "ปกติ2560/1

"  6041320071  นายวฒิุพงษ4 3.21เสนะวณีนิ ธบ.330049/2564 "2560/1

"  6042320004  นางสาวศศิธร5 3.42สัสดีอาจ ธบ.330050/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6141320021  นางสาวตงิ6 2.71ฉิงหง ธบ.330053/2564 "ปกติ2561/1

"  6141320023  นางสาวหง7 3.41หยุน ธบ.330054/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430105  นายธันวา1 2.54สุมาลี ธบ.230145/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710022  นางสาวภรูิชญา2 2.84อามาตรกัน ธบ.230146/2564 "ปกติ2559/1

"  5943710023  นางสาวกัญญารัตน3 3.05เมฆแกว ธบ.230147/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6041271003  นางสาวชลิตา1 2.64รอดสุกา ธบ.730353/2564 "ปกติ2560/1

"  6041271016  นางสาวสุวจันี2 2.53หิรัญรัตน ธบ.730354/2564 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5944272006  นายพงศพัฒน3 2.84รัตนวงคไพศาล ธบ.730306/2564 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280048  นายเกียรตศัิกด์ิ4 2.47ยอดอุดม ธบ.730356/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280060  นางสาวปยวรรณ5 2.38ชางประสิทธิ์ ธบ.730357/2564 "2560/1

"  6042280010  นางสาวจุฑามาศ6 2.08มาลาหอม ธบ.730358/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277042  นายวยัวฒุิ7 3.39ชมุเมืองปก ธบ.730355/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301033  นางสาวพาทีฮะห1 2.29อาแวฮเีล ธบ.930008/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301037  นางสาวอัญตรา2 2.38จันหอม ธบ.930009/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5749600010  นายกรณสิทธิ์1 2.38แตศักดาธรรม ธบ.1030003/2564 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291037  นายกันตพัฒน1 3.03ภทัรสินทวี ธบ.1130054/2564 "ปกติ2560/1

"  6042291006  นางสาวสุนิตษา2 2.88สาริกา ธบ.1130055/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5634277006  นางสาวอุษารัตน1 2.81จุลจํานงค ธบ.730302/2564 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280329  นายอภิรักษ2 2.51มณฑกานตกุล ธบ.730303/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834280110  นางสาวจุฬารัตน3 2.64ปองเทพ ธบ.730304/2564 "2558/1

"  5834280157  นางสาวธัญญารัตน4 2.37คําภาพันธ ธบ.730305/2564 "2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272074  นางสาวอริสราภรณ5 2.44พรจงดลรวย ธบ.730307/2564 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280016  นายธนกฤต6 3.38รอยอําแพง ธบ.730325/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033280039  นางสาวยลัสสร7 3.18วรีาสุขสันตลิาภ ธบ.730326/2564 "2560/1

"  6034280001  นางสาวสุภาพร8 2.88เสนาพิทักษ ธบ.730349/2564 "2560/1

"  6034280008  นางสาวพรมณี9 3.29ตองตดิรัมย ธบ.730350/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280029  นายอิศิวรณ10 3.32อิศิบวรชยัภิมุข ธบ.730351/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280053  นางสาวสุภาพร11 3.48อินทรชืน่ ธบ.730352/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277002  นายจิรัฐิตกิาล12 2.30รอดวรรณ ธบ.730308/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277006  นายบุญมี13 3.11เจริญวงษ ธบ.730309/2564 "2560/1

"  6033277012  นางสาวก่ิงแกว14 3.30นพเกา ธบ.730310/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277016  นางสาวสุกัญญา15 3.21จําเริญ ธบ.730311/2564 "2560/1

"  6033277021  นายณฐัพล16 3.13ครองยุทธ ธบ.730312/2564 "2560/1

"  6033277026  นางสาวนริชา17 3.27เพ็ชรนก ธบ.730313/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277027  นายธนวฒัน18 2.50เตชะวงศ ธบ.730314/2564 "2560/1

08/04/64



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277029  จาเอกหญิงวริศรา19 3.38เลิศสิริมั่นคง ธบ.730315/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033277031  นายสวาง20 3.56วฒันาย่ังยืน ธบ.730316/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277032  นางสาวณัทฐากัลยา21 3.46ก่ิงรัตน ธบ.730317/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277034  นางสาวภาณกิา22 3.28เกิดชัยภูมิ ธบ.730318/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277037  นางสาวอารียา23 3.78โอ ธบ.730319/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277038  นายณฐัพงศ24 3.13ตรีไพบูลย ธบ.730320/2564 "2560/1

"  6033277047  นายพีรภทัร25 3.84หลงจิตร ธบ.730321/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277053  จาสิบโทพิธิพร26 3.78แกวชม ธบ.730322/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277068  นายพงศกร27 2.95เล็กสุธี ธบ.730323/2564 "2560/1

"  6033277076  นายสุรเดช28 2.96โตนอย ธบ.730324/2564 "2560/1

"  6034277004  นายวรพจน29 3.46โผภเูขียว ธบ.730327/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277007  นายภทัรพงศ30 3.06พราหมณศิริ ธบ.730328/2564 "2560/1

"  6034277009  นางสาวฐานิดา31 2.69แสนอุดม ธบ.730329/2564 "2560/1

"  6034277010  นางสาวอรรถรส32 3.59ออนเที่ยง ธบ.730330/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277013  นางสาวพิทยารัตน33 2.94ลายพุม ธบ.730331/2564 "2560/1

"  6034277014  นางวรพร34 3.00ซอนกล่ิน ธบ.730332/2564 "2560/1

"  6034277017  นายญาณวฒิุ35 3.39คะสา ธบ.730333/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277020  นางสาวสุวชิญา36 3.24จันทรศรีรัตน ธบ.730334/2564 "2560/1

"  6034277022  นายประวทิย37 3.00เสารจันทร ธบ.730335/2564 "2560/1

"  6034277023  นางสาวชลธิชา38 3.14วงศาโรจน ธบ.730336/2564 "2560/1

"  6034277025  นายชยัณรงค39 3.25ปอมสาหราย ธบ.730337/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6034277026  นางสาวอริตา40 3.11ศรีสมรส ธบ.730338/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034277028  นางสาวณัฐธิดา41 2.31ทองประไพ ธบ.730339/2564 "2560/1

"  6034277030  นางสาวนฤมล42 3.00ลอมชยัสงค ธบ.730340/2564 "2560/1

"  6034277032  นางสาวพิมลพรรณ43 2.94ภริมศรี ธบ.730341/2564 "2560/1

"  6034277033  นางสาวอนุสรา44 2.76วงศกลา ธบ.730342/2564 "2560/1

"  6034277034  วาท่ีรอยตรีหญิงฐิตมิา45 3.00เพ็ชรกลับ ธบ.730343/2564 "2560/1

"  6034277035  นางสาวอาภสัรา46 2.95สอนกุล ธบ.730344/2564 "2560/1

"  6034277038  นางสาววรรณา47 3.57สุภาพันธ ธบ.730345/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277039  นางสาวพีรยา48 3.33วาระจิตร ธบ.730346/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277049  นายภทัรชยั49 3.00มั่นทอง ธบ.730347/2564 "2560/1

"  6034277054  นางสาวอรอนงค50 2.71หอมเนียม ธบ.730348/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5735273042  นางสาวศิริกัญญา1 2.44มั่นคง ธบ.830025/2564 "พิเศษ2557/1

"  5835273038  นายวรีะพล2 2.60วงคอะทะ ธบ.830026/2564 "2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278041  นางสาววรรณฤดี3 2.90ลับสวสัดิ์ ธบ.830027/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278042  นางสาวณัฐสรัญ4 2.73กลัดสุวรรณ ธบ.830028/2564 "2560/1

"  6033278049  นางสาวจิดาภา5 2.72โพธิ์พันธุ ธบ.830029/2564 "2560/1

"  6033278053  นางสาววาสนา6 2.55เนชวอน ธบ.830030/2564 "2560/1

"  6033278054  นางสาวนัฐพร7 3.18ครองศิล ธบ.830031/2564 "2560/1

"  6033278056  นางสาวกุลญวฎัฐ8 2.97ทองใบ ธบ.830032/2564 "2560/1

"  6033278057  นางสาวกรกนก9 2.87นิธิพิพัฒ ธบ.830033/2564 "2560/1

"  6033278059  นางสาวธิดาพร10 3.06สุดเต ธบ.830034/2564 "2560/1

"  6033278060  นางสาวบุษรา11 3.33บุญมี ธบ.830035/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278062  นางสาวกัลยวรรธน12 2.67สาลีงาม ธบ.830036/2564 "2560/1

"  6033278063  นางสาววริงรอง13 2.39จุลธีระ ธบ.830037/2564 "2560/1

"  6033278064  นายชนกานต14 3.13ทิยะ ธบ.830038/2564 "2560/1

"  6033278069  นางสาวสุพิชญา15 2.77มารัตน ธบ.830039/2564 "2560/1

"  6033278071  นางสาวชลทิชา16 3.25ดีย่ิง ธบ.830040/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278072  นางสาววภิาดา17 3.21ฤทธา ธบ.830041/2564 "2560/1

"  6033278073  นางสาวนิธิพร18 3.42สกุลกําเนิดทรัพย ธบ.830042/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278074  นางสาวสุวรรณา19 3.09ราชชติ ธบ.830043/2564 "2560/1

"  6033278081  นางสาวอารยา20 3.09เกาะแกว ธบ.830044/2564 "2560/1

08/04/64



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278082  นางสาวจิราวรรณ21 2.92อรรคมาตย ธบ.830045/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278085  นางสาวศุภานัน22 2.68รุงพนาศิลป ธบ.830046/2564 "2560/1

"  6033278089  นางสาวคณศิร23 2.89ภูเมือง ธบ.830047/2564 "2560/1

"  6033278090  นางสาวสรนันท24 2.89แกวสามสี ธบ.830048/2564 "2560/1

"  6033278092  นางสาวปรียาภรณ25 3.42ผิวนวล ธบ.830049/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278093  นางสาวนภัสสร26 3.67ภูประเสริฐ ธบ.830050/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278102  นางมณรีัตน27 3.72ปลาทอง ธบ.830051/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278103  นางสาวณัฐพัชร28 3.55ธีราภรณนุกูล ธบ.830052/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278104  นางสาวนันทนภสัร29 3.55ฤกษมงคลศุภ ธบ.830053/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278105  นางสาวศิริวรรณ30 3.62เตยีย้ิม ธบ.830054/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278108  นางสาวออมใจ31 3.21เหลาศรีชยั ธบ.830055/2564 "2560/1

"  6033278111  นางอังคนา32 3.07การุณชาติ ธบ.830056/2564 "2560/1

"  6033278114  นางสาวดารารัตน33 2.97ภกัดีเจริญ ธบ.830057/2564 "2560/1

"  6033278116  นางสาวศิริลักษณ34 2.72แซเติน๋ ธบ.830058/2564 "2560/1

"  6033278117  นางสาวนาลิตา35 2.53กัณหา ธบ.830059/2564 "2560/1

"  6033278119  นางสาวเมธินี36 3.16วยีารัตน ธบ.830060/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
08/04/64



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5941101004  นางสาวดุษฏี1 3.89บุญครอง ธบ.130042/2564 "ปกติ2559/1

"  5941101015  นางสาวตะวนั2 3.75กกกนทา ธบ.130043/2564 "2559/1

"  5941101016  นางสาวแสงเดือน3 3.77กกกนทา ธบ.130044/2564 "2559/1

"  5941101021  นางสาวธิดา4 3.84พันศรีแกว ธบ.130045/2564 "2559/1

"  5941101027  นางสาวพิชยา5 3.92สิทธิสาร ธบ.130046/2564 "2559/1

"  5941101028  นางสาวพิมพวรี6 3.88ผิวขํา ธบ.130047/2564 "2559/1

"  5941101029  นางสาวสาวติรี7 3.84จุใจลํ้า ธบ.130048/2564 "2559/1

"  5941101030  นางสาวพิจักขณา8 3.79ลาดถา ธบ.130049/2564 "2559/1

"  5941101048  นางสาวเขมสปน9 3.67ศักด์ินทีธร ธบ.130050/2564 "2559/1

"  5941101056  นางสาววริาพร10 3.81หวยลําโกน ธบ.130051/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010002  นางสาวฐิตริัตน11 3.65กมขุนทด ธบ.130006/2564 "ปกติ2559/1

"  5941010003  นายเถลิงศักด์ิ12 3.94อุดม ธบ.130007/2564 "2559/1

"  5941010006  นางสาวเนตรชนก13 3.62จันทรพงษ ธบ.130008/2564 "2559/1

"  5941010022  นางสาวสรอยสุดา14 3.61เพียงขุนทด ธบ.130009/2564 "2559/1

"  5941010023  นางสาวนิภาพร15 3.65จันทรพวง ธบ.130010/2564 "2559/1

"  5941010024  นางสาวภาวนีิ16 3.77ฉายศิริ ธบ.130011/2564 "2559/1

"  5941010025  นางสาวดวงนภา17 3.65จันทรพวง ธบ.130012/2564 "2559/1

"  5941010050  นางสาวกิตตกิานต18 3.83เหลาสมบัติ ธบ.130013/2564 "2559/1

"  5941010054  นางสาวสุพรรณี19 3.74ชางเกวยีนดี ธบ.130014/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

08/04/64
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020007  นางสาวพรชนัน20 3.78เมืองซอง ธบ.130015/2564 "ปกติ2559/1

"  5941020008  นางสาวกันยารัตน21 3.66พรหมเรือง ธบ.130016/2564 "2559/1

"  5941020020  นางสาวณัฐมน22 3.74สาระเดช ธบ.130017/2564 "2559/1

"  5941020034  นางสาวกานตมิา23 3.65พิมพภกัดี ธบ.130018/2564 "2559/1

"  5941020047  นางสาวณัฐยา24 3.70แตงเจริญ ธบ.130019/2564 "2559/1

"  5941020054  นายปฏิพาน25 3.74นาทองบอ ธบ.130020/2564 "2559/1

"  5941020058  นางสาวปรีดาภรณ26 3.72อินทกาศ ธบ.130021/2564 "2559/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5941030005  นางสาวสกุณา27 3.82ธิลา ธบ.130022/2564 "ปกติ2559/1

"  5941030008  นางสาวปยธิดา28 3.81รอดบําเรอ ธบ.130023/2564 "2559/1

"  5941030017  นางสาวศรีสุรัตน29 3.60ชัง่สกุล ธบ.130024/2564 "2559/1

"  5941030019  นายสมเจตน30 3.65สังขศรีวลัิย ธบ.130025/2564 "2559/1

"  5941030022  นายยศภทัร31 3.84เพ็ชรขํา ธบ.130026/2564 "2559/1

"  5941030031  นางสาววนิดา32 3.69เคนมาตร ธบ.130027/2564 "2559/1

"  5941030048  นางสาวนิภารัตน33 3.60ขันโนนเขวา ธบ.130028/2564 "2559/1

"  5941030053  นางสาววนัวสิา34 3.70บุญชู ธบ.130029/2564 "2559/1

"  5941030061  นายจตพุล35 3.64นาคเทพ ธบ.130030/2564 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060006  นางสาวนัชชา36 3.89เซาะมัน ธบ.130031/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060012  นางสาวกุลณฐั37 3.89ศรประชมุ ธบ.130032/2564 "2559/1

"  5941060019  นางสาวสุกัญยา38 3.73พานทอง ธบ.130033/2564 "2559/1
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060022  นายสิทธินนท39 3.85ไทยเขียว ธบ.130034/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060025  นางสาวกันภิรมย40 3.76ภกัดีราช ธบ.130035/2564 "2559/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070012  นางสาวนวลอนงค41 3.93พุมพวง ธบ.130036/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070018  นางสาวศิริลักษณ42 3.80จันทรออน ธบ.130037/2564 "2559/1

"  5941070031  นางสาวศิริลักษณ43 3.69บุญเสียงเพราะ ธบ.130038/2564 "2559/1

"  5941070040  นางสาวอฐิตญิา44 3.65ไขทอง ธบ.130039/2564 "2559/1

"  5941070043  นางสาวสุดารัตน45 3.76พรมสวสัดิ์ ธบ.130040/2564 "2559/1

"  5941070044  นายศุภณฐั46 3.79จองสิทธิมหากุล ธบ.130041/2564 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120003  นายประกายพฤกษ47 3.74ชยัมงกุฎ ธบ.130052/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120007  นายพิชิต48 3.65ทองดํา ธบ.130053/2564 "2559/1

"  5941120015  นายศักด์ิสิทธิ์49 3.92อับดุลรามัญ ธบ.130054/2564 "2559/1

"  5941120016  นายวชัระพงษ50 3.69อุดไทย ธบ.130055/2564 "2559/1

"  5941120019  นางสาวกุลสตรี51 3.85เดิมธรรมรัมย ธบ.130056/2564 "2559/1

"  5941120029  นายอตชิาติ52 3.71บุญชวย ธบ.130057/2564 "2559/1

"  5941120033  นายพิษณกุร53 3.88เขตปญญา ธบ.130058/2564 "2559/1

"  5941120039  นายณฐักมล54 3.88สรอยทองพูล ธบ.130059/2564 "2559/1

"  5941120044  นางสาวธัญยฉัตร55 3.85นพปริวตัรไชย ธบ.130060/2564 "2559/1

"  5941120057  นางสาวอรญา56 3.83โตอินทร ธบ.130061/2564 "2559/1

"  5941120065  นางสาวกนกวรรณ57 3.63โพธิราช ธบ.130062/2564 "2559/1
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120069  นางสาวโชตริัตน58 3.73แปนไทย ธบ.130063/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120072  นางสาวพลอยไพลิน59 3.68ประชาโชติ ธบ.130064/2564 "2559/1

"  5941120079  นายรุงโรจน60 3.73โสภากุล ธบ.130065/2564 "2559/1

"  5941120084  นางสาวจุฑาภรณ61 3.88ชวลิตเจริญชยั ธบ.130066/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5941101005  นางสาวณัฐภรณ1 3.26วณชิยพูลผล ธบ.130109/2564 "ปกติ2559/1

"  5941101008  นางสาวกิจจาพร2 3.54ศรีโฉมงาม ธบ.130110/2564 "2559/1

"  5941101010  นางสาวศิริลักษณ3 3.58พรมวงษ ธบ.130111/2564 "2559/1

"  5941101011  นางสาวดวงตา4 3.37พันธศรี ธบ.130112/2564 "2559/1

"  5941101022  นางสาวจิรวดี5 3.41โหมดเทศ ธบ.130113/2564 "2559/1

"  5941101037  นางสาวธนพร6 3.52ใจคง ธบ.130114/2564 "2559/1

"  5941101041  นางสาวสุชาดา7 3.33พูลเกษม ธบ.130115/2564 "2559/1

"  5941101049  นางสาวสิริยากร8 3.52สกุลใหลจิตเจริญ ธบ.130116/2564 "2559/1

"  5941101053  นางสาวเกวลี9 3.38เพ็งอิ่ม ธบ.130117/2564 "2559/1

"  5941101057  นางสาวชลธิชา10 3.54มาปอง ธบ.130118/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010001  นางสาวรุงนภา11 3.58จีนเกา ธบ.130067/2564 "ปกติ2559/1

"  5941010007  นายภคพงษ12 3.43ทัพอาสา ธบ.130068/2564 "2559/1

"  5941010026  นางสาวปรัศนีย13 3.43คําสุดแสง ธบ.130069/2564 "2559/1

"  5941010027  นางสาวชฎาพร14 3.26พรมชู ธบ.130070/2564 "2559/1

"  5941010033  นางสาวกนกวรรณ15 3.41ดาราษฎร ธบ.130071/2564 "2559/1

"  5941010047  นางสาวภทัราพร16 3.33โงมขุนทด ธบ.130072/2564 "2559/1

"  5941010062  นางสาวสาวติรี17 3.29สอนเฉลียว ธบ.130073/2564 "2559/1

"  5941010063  นายกรกฤต18 3.43ศรีเรือง ธบ.130074/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020014  นายพงศชนก19 3.32สุประดิษฐ ธบ.130075/2564 "ปกติ2559/1
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020015  นางสาวเพราพิลาส20 3.39ปดทุม ธบ.130076/2564 "ปกติ2559/1

"  5941020018  นางสาวศุภร21 3.36ไชยศรี ธบ.130077/2564 "2559/1

"  5941020023  นายธีรทัศ22 3.54ชอบทําดี ธบ.130078/2564 "2559/1

"  5941020028  นางสาวนิภาพร23 3.39พินิจดํา ธบ.130079/2564 "2559/1

"  5941020037  นางสาวกุลธิดา24 3.34รัตนะ ธบ.130080/2564 "2559/1

"  5941020042  นางสาวฐิตพิร25 3.54ดาราดิลก ธบ.130081/2564 "2559/1

"  5941020044  นางสาวหฤทัย26 3.30เบาหนองบัว ธบ.130082/2564 "2559/1

"  5941020050  นางสาวนวพร27 3.46โพธิ์อําพร ธบ.130083/2564 "2559/1

"  5941020051  นายภควตั28 3.57แกวบุตรสา ธบ.130084/2564 "2559/1

"  5941020052  นายวรีวฒัน29 3.43เนประโคน ธบ.130085/2564 "2559/1

"  5941020055  นางสาววรรณย่ีหวา30 3.36ผุยคําสิงห ธบ.130086/2564 "2559/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5941030007  นางสาวเสาวลักษณ31 3.48สาริยา ธบ.130087/2564 "ปกติ2559/1

"  5941030009  นางสาวบงกช32 3.25เพ็งพระจันทร ธบ.130088/2564 "2559/1

"  5941030015  นางสาวนภวงศ33 3.55อุทธา ธบ.130089/2564 "2559/1

"  5941030023  นายณฐัวฒุิ34 3.28ซุยนํ้าเท่ียง ธบ.130090/2564 "2559/1

"  5941030024  นางสาวเกษทิพย35 3.40พวงพุฒ ธบ.130091/2564 "2559/1

"  5941030030  นางสาวมนฤดี36 3.39โสมศรีแกว ธบ.130092/2564 "2559/1

"  5941030059  นายณฐัพล37 3.33จันทรทิพย ธบ.130093/2564 "2559/1

"  5941030064  นางสาวอรอุมา38 3.56ศิลปประพันธ ธบ.130094/2564 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)

08/04/64
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060008  นางสาวอภิญญา39 3.54วฤิทธิ์ชยั ธบ.130095/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060010  นางสาวธนาพร40 3.26อรรควงษ ธบ.130096/2564 "2559/1

"  5941060011  นางสาววรพรรณ41 3.55บุญปก ธบ.130097/2564 "2559/1

"  5941060013  นายสุทธิสิทธิ์42 3.59สุทธิประภา ธบ.130098/2564 "2559/1

"  5941060036  นางสาวอัญชลิการ43 3.55แกนหมั่น ธบ.130099/2564 "2559/1

"  5941060044  นางสาวฉัตรอรุณ44 3.56วรรณเวช ธบ.130100/2564 "2559/1

"  5941060047  นางสาวประภาศิริ45 3.45เทียมสน ธบ.130101/2564 "2559/1

"  5941060051  นางสาวอรัญญา46 3.40ปาวรีย ธบ.130102/2564 "2559/1

"  5941060054  นางสาวศุภสัสร47 3.26เกวโิก ธบ.130103/2564 "2559/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070001  นางสาวจิราภรณ48 3.55ดอนวงษ ธบ.130104/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070008  นางสาวเอมิกา49 3.62นางวงค ธบ.130105/2564 "2559/1

"  5941070011  นางสาวพัชรกันต50 3.58ทิพยรักษ ธบ.130106/2564 "2559/1

"  5941070014  นางสาวกิตตยิา51 3.53เกล้ียงเกลา ธบ.130107/2564 "2559/1

"  5941070030  นางสาวสุชานาถ52 3.44ทองเชือ้ ธบ.130108/2564 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120002  นางสาวภคินี53 3.53ติบรรเทิง ธบ.130119/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120005  นางสาวสุรภี54 3.41วงษรักษา ธบ.130120/2564 "2559/1

"  5941120028  นางสาวนํ้าฝน55 3.40สุขมา ธบ.130121/2564 "2559/1

"  5941120043  นางสาวจุฑาทิพย56 3.48เรืองศิริ ธบ.130122/2564 "2559/1

"  5941120046  นายรณชยั57 3.40สําเนียงลํ้า ธบ.130123/2564 "2559/1
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ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120052  นางสาวตรีรัก58 3.30มาทฤทธ์ิ ธบ.130124/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120062  นางสาวภริมยพร59 3.36กอนนาค ธบ.130125/2564 "2559/1

"  5941120064  นางสาวกนกภรณ60 3.38โพธิราช ธบ.130126/2564 "2559/1

"  5941120076  นายสิทธิศักดิ์61 3.56ชวยแกว ธบ.130127/2564 "2559/1

"  5941120080  นายพีระพงษ62 3.58ปะมาคะโม ธบ.130128/2564 "2559/1

"  5941120083  นายณฐัดนัย63 3.53ชนะศักด์ิ ธบ.130129/2564 "2559/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522002  นางสาวสิริยากร64 3.45เพชรตะก่ัว ธบ.130130/2564 "ปกติ2559/1

"  5941522004  นางสาวจิราวรรณ65 3.56ปอนสันเทียะ ธบ.130131/2564 "2559/1

"  5941522005  นางสาวพิมพผกา66 3.59สมบุญจร ธบ.130132/2564 "2559/1

"  5941522022  นางสาวนภัสสร67 3.53แกวบุญสม ธบ.130133/2564 "2559/1

"  5941522024  นางสาวปณฑรีย68 3.59วรศิริหิรัญโชติ ธบ.130134/2564 "2559/1

"  5941522031  นางสาวพิมพา69 3.34เกตอุุน ธบ.130135/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5741020022  นายอินทัช1 2.21ย่ิงยง ธบ.130136/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5741120116  นางสาวสุกานดา2 2.35สตคิาม ธบ.130137/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5741522007  นางสาวอังคณา3 3.45ชะมาประโคน ธบ.130138/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2557/1

"  5741522008  นางสาวอลิสา4 2.74พลชะลี ธบ.130139/2564 "2557/1

"  5841522016  นางสาวนุชรา5 3.17บรรลังกุล ธบ.130140/2564 "2558/1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5941101002  นางสาวปรางควลัย6 3.00สมสิงห ธบ.130274/2564 "ปกติ2559/1

"  5941101003  นางสาวอัยลดา7 2.68โสภารัตน ธบ.130275/2564 "2559/1

"  5941101006  นางสาวยุธิมา8 3.04ย่ิงหาญ ธบ.130276/2564 "2559/1

"  5941101012  นางสาวชนาพร9 3.01กวางขวาง ธบ.130277/2564 "2559/1

"  5941101013  นางสาวสมฤทัย10 3.33เย็นสมุทร ธบ.130278/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101017  นางสาวศิริยา11 2.96ดีสอน ธบ.130279/2564 "2559/1

"  5941101019  นางสาวเกตุวดี12 2.96เสี่ยวชอบ ธบ.130280/2564 "2559/1

"  5941101023  นางสาวกนกพร13 3.20แซซิ้ม ธบ.130281/2564 "2559/1

"  5941101024  นางสาวชลิตา14 3.18ฉิมชนะ ธบ.130282/2564 "2559/1

"  5941101026  นางสาวปทิตตา15 3.23พงษสงวน ธบ.130283/2564 "2559/1

"  5941101034  นางสาวศิลาภรณ16 3.40ปานสมบัติ ธบ.130284/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101035  นางสาวปล้ืมกมล17 3.07แปสูงเนิน ธบ.130285/2564 "2559/1

"  5941101036  นางสาวศิริลักษณ18 3.12สมเสียง ธบ.130286/2564 "2559/1
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ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
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ภาคเลขท่ี
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ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5941101039  นางสาวปภาวี19 3.19พงษสงวน ธบ.130287/2564 "ปกติ2559/1

"  5941101043  นางสาวธันยชนก20 3.34ศรีพนม ธบ.130288/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101044  นางสาวอมาฤตตา21 3.45ภทัรศรีพรกุล ธบ.130289/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101045  นางสาววรรณนิดา22 3.37กุหลาบกุลี ธบ.130290/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101046  นางสาวพัชรี23 3.01ชุมชืน่ ธบ.130291/2564 "2559/1

"  5941101047  นางสาวณัฐกานต24 3.27ยัสพันธุ ธบ.130292/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101050  นางสาวกฤษณพร25 3.22เหลือหลาย ธบ.130293/2564 "2559/1

"  5941101051  นางสาวสุดารัตน26 3.00จันทนาม ธบ.130294/2564 "2559/1

"  5941101052  นางสาวสุรีรัตน27 3.12สาบุตรดี ธบ.130295/2564 "2559/1

"  5941101054  นางสาวขนิษฐา28 3.29มั่นคง ธบ.130296/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941101055  นางสาวจันทิมา29 2.97ชาํนาญ ธบ.130297/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010005  นางสาวมัทนียา30 3.16วงัฉาย ธบ.130141/2564 "ปกติ2559/1

"  5941010009  นางสาวศิริลักษณ31 3.04ฤทธิ์แปลก ธบ.130142/2564 "2559/1

"  5941010011  นางสาวดรุณี32 3.65วรรณศิริ ธบ.130143/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010014  นายนฤพนธ33 3.07เชิญมาก ธบ.130144/2564 "2559/1

"  5941010015  นายธนาวนิ34 3.25เนตรอําพันธ ธบ.130145/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010017  นางสาวดารารัตน35 3.36นาคบาตร ธบ.130146/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010018  นางสาววรรณนิสา36 3.15กาญจนะศิริ ธบ.130147/2564 "2559/1

"  5941010019  นายวรพล37 3.23ลิมปยศวฒัน ธบ.130148/2564 "2559/1

"  5941010021  นางสาวจิระประภา38 3.61พงษพยุหะ ธบ.130149/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1
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หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010028  นางสาวนิรัชพร39 3.27ตนโพธิ์ ธบ.130150/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"ปกติ2559/1

"  5941010029  นางสาวมรกต40 3.20ชนินอก ธบ.130151/2564 "2559/1

"  5941010030  นางสาวเมตตา41 2.81ผาริโน ธบ.130152/2564 "2559/1

"  5941010034  นางสาวปวณีา42 3.14พึ่งอํานวย ธบ.130153/2564 "2559/1

"  5941010037  นางสาวพัชรพร43 3.00เพชรพันธ ธบ.130154/2564 "2559/1

"  5941010038  นางสาวราววิรรณ44 3.11พุมโพธิ์ ธบ.130155/2564 "2559/1

"  5941010039  นายอัฐพล45 3.30ปลอดสันเทียะ ธบ.130156/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010040  นางสาวอุมาภรณ46 3.16ฤทธิ์มนตรี ธบ.130157/2564 "2559/1

"  5941010041  นางสาวณัฐริกา47 3.20ชยัหา ธบ.130158/2564 "2559/1

"  5941010042  นางสาวณมิตตา48 2.97บุตรอุดม ธบ.130159/2564 "2559/1

"  5941010044  นางสาวสโรชา49 3.30จันทรสีโคตร ธบ.130160/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010045  นางสาวณฤดี50 3.30เฉียบแหลม ธบ.130161/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941010053  นายศิวา51 3.18อุดไธสง ธบ.130162/2564 "2559/1

"  5941010056  นายสราวธุ52 3.11ไชยมูล ธบ.130163/2564 "2559/1

"  5941010057  นางสาวพัชรภรณ53 2.97จันทรแดง ธบ.130164/2564 "2559/1

"  5941010058  นางสาวประภัสสร54 2.70พรมภกัดี ธบ.130165/2564 "2559/1

"  5941010059  นางสาวนัทมล55 3.22จอดนอก ธบ.130166/2564 "2559/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020002  นางสาวสุวมิล56 3.56สุรินทรตัง้ตระกูล ธบ.130167/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941020003  นางสาวญาณศิา57 3.51นนทโชติ ธบ.130168/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020004  นางสาวแพรวนภา58 3.33เพ็ชรดวง ธบ.130169/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020005  นางสาววสิุดาพร59 3.09อุทัยอาจ ธบ.130170/2564 "ปกติ2559/1

"  5941020009  นายจักรพงศ60 3.10มาแจง ธบ.130171/2564 "2559/1

"  5941020010  นายธีรเดช61 2.90พรรณา ธบ.130172/2564 "2559/1

"  5941020013  นางสาวอรวรรณ62 3.28สําราญสุข ธบ.130173/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020016  นางสาวธัญสรณ63 3.40รอดอยู ธบ.130174/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020017  นางสาวกุลจิรา64 3.30ดวงมณี ธบ.130175/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020019  นางสาวทิพรัตน65 3.56แกววรรณา ธบ.130176/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020021  นายชชัวานนท66 3.45ยะวงษศรี ธบ.130177/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020022  นางสาวญานิภา67 3.17มุลตรีบุตร ธบ.130178/2564 "2559/1

"  5941020024  นายพฤฒภณ68 3.52พูลพิพัฒน ธบ.130179/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020025  นางสาวบุญพิทักษ69 3.18ศรีทร ธบ.130180/2564 "2559/1

"  5941020026  นางสาวเบญจวรรณ70 2.90วงษกระสันต ธบ.130181/2564 "2559/1

"  5941020030  นายอานนท71 3.33แชชยัภมิู ธบ.130182/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020032  นางสาวนุชจิรา72 2.89พุฒสุวรรณ ธบ.130183/2564 "2559/1

"  5941020033  นางสาวอมรรัตน73 3.16นิลาบุตร ธบ.130184/2564 "2559/1

"  5941020035  นางสาววารี74 3.18สุราฤทธิ์ ธบ.130185/2564 "2559/1

"  5941020036  นางสาวอาทิตยา75 3.15บางขุนทด ธบ.130186/2564 "2559/1

"  5941020040  นายชยณฐั76 3.21วงศศรีลา ธบ.130187/2564 "2559/1

"  5941020043  นายกรวชิญ77 2.53ปาไพร ธบ.130188/2564 "2559/1

"  5941020045  นางสาวศิขรินทร78 2.83จรรยาธรรม ธบ.130189/2564 "2559/1

"  5941020046  นางสาวอภิรดี79 3.37ศรีลาวนั ธบ.130190/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020049  นางสาวปณิดา80 3.15นิยมทอง ธบ.130191/2564 "ปกติ2559/1

"  5941020057  นางสาวธมลวรรณ81 2.95โพธิสาร ธบ.130192/2564 "2559/1

"  5941020060  นางสาวกฤตยิาภรณ82 3.79หะสิตะเวช ธบ.130193/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941020061  นางสาวนวลอนงค83 3.51นอยสําราญ ธบ.130194/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5941030001  นางสาวสุวมิล84 3.46เงนิคํา ธบ.130195/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941030004  นางสาวปรียานุช85 3.06มิ่งโมรา ธบ.130196/2564 "2559/1

"  5941030011  นางสาวฐิตมิา86 3.45เล่ียมปรีชา ธบ.130197/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030012  นางสาวอาภาวดี87 3.22สอนอินทร ธบ.130198/2564 "2559/1

"  5941030013  นายอิทธิโชติ88 3.18จิรเกียรตโิชดก ธบ.130199/2564 "2559/1

"  5941030018  นางสาวลีลาวดี89 3.33ชมุสุข ธบ.130200/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030020  นางสาวนิภาพร90 3.18รมพยอม ธบ.130201/2564 "2559/1

"  5941030021  นางสาวชัญญา91 3.44กัมทอง ธบ.130202/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030025  นางสาวประภาพร92 3.26สวางแกว ธบ.130203/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030026  นางสาววริัลยุพา93 2.92เพ็งคําปง ธบ.130204/2564 "2559/1

"  5941030027  นายชชัชัย94 3.51รักษาคุณ ธบ.130205/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030034  นางสาววราภรณ95 3.50นี ธบ.130206/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030037  นางสาวพิมประไพ96 3.13อุนถ่ิน ธบ.130207/2564 "2559/1

"  5941030038  นายธนาวรรธ97 3.10จารนัย ธบ.130208/2564 "2559/1

"  5941030041  นางสาวทยิดา98 2.94รัตนะอุดม ธบ.130209/2564 "2559/1

"  5941030042  นางสาวกันยลภสั99 3.07เทียนจันทร ธบ.130210/2564 "2559/1
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สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
"  5941030044  นางสาวชนิสรา100 3.67มายูร ธบ.130211/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941030045  นายณฐัวฒุิ101 3.17ชมเชย ธบ.130212/2564 "2559/1

"  5941030047  นางสาวบัวชมพู102 2.96สงาวงศ ธบ.130213/2564 "2559/1

"  5941030049  นางสาวจิราวดี103 3.41มนตรีวงค ธบ.130214/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030050  นางสาวณัฐมล104 3.21หงษทอง ธบ.130215/2564 "2559/1

"  5941030051  นางสาวศิริวรรณ105 3.44จันทพันธ ธบ.130216/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030055  นางสาวพัดชา106 3.49เณรเถา ธบ.130217/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030056  นางสาวศิริลักษณ107 3.54สุขกายะ ธบ.130218/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030057  นายสหรัฐ108 3.34พัฒนะ ธบ.130219/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030058  นางสาวจารุวรรณ109 3.18ทะหนองเปด ธบ.130220/2564 "2559/1

"  5941030060  นางสาวพิมพนิภา110 3.53วนัเจริญสุข ธบ.130221/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941030062  นางสาวจิรัฐตกิาล111 3.24จันทรกล่ิน ธบ.130222/2564 "2559/1

"  5941030063  นางสาวพณัสวรรณ112 3.27จินกระวี ธบ.130223/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060001  นางสาววรรณพร113 3.08แสงปล่ัง ธบ.130224/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060003  นายวรโชติ114 3.10สกุลโพน ธบ.130225/2564 "2559/1

"  5941060004  นายชาตรี115 2.90ไมยวสิัย ธบ.130226/2564 "2559/1

"  5941060005  นางสาวเจนจิรา116 3.45ทองปากพนัง ธบ.130227/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941060007  นางสาวสุดารัตน117 3.18กองเสียง ธบ.130228/2564 "2559/1

"  5941060015  นางสาวเบญญาภา118 2.95คงพันธ ธบ.130229/2564 "2559/1

"  5941060017  นางสาวสาลินี119 3.30จันทรแดง ธบ.130230/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

08/04/64



- 7 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060018  นางสาวดารุณี120 2.89เยยรัมย ธบ.130231/2564 "ปกติ2559/1

"  5941060026  นางสาวสุมิตตา121 2.96รักราวี ธบ.130232/2564 "2559/1

"  5941060028  นางสาวสโรชา122 3.23โพธิ์นํา ธบ.130233/2564 "2559/1

"  5941060031  นางสาวกรรณิการ123 3.42ศรีชยัยะ ธบ.130234/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941060033  นางสาวณิชมน124 2.92อินสุข ธบ.130235/2564 "2559/1

"  5941060037  นางสาวนันทกานต125 3.07กรุพิมาย ธบ.130236/2564 "2559/1

"  5941060039  นางสาวเจนจิรา126 2.86ธินาพิมพ ธบ.130237/2564 "2559/1

"  5941060042  นางสาวจารุวรรณ127 3.09อรามรุจิเวทย ธบ.130238/2564 "2559/1

"  5941060043  นางสาวอิศราพร128 3.57คนคลอง ธบ.130239/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941060045  นางสาวระพีพรรณ129 3.30แถวทิม ธบ.130240/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941060046  นางสาวนิรมล130 3.35มุละนันทน ธบ.130241/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941060049  นางสาวกมลเนตร131 3.13สุวรรณรัตน ธบ.130242/2564 "2559/1

"  5941060050  นายกฤษณพล132 2.87โถทอง ธบ.130243/2564 "2559/1

"  5941060053  นางสาวรังสินี133 3.09ภูเพชรพิทักษกุล ธบ.130244/2564 "2559/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070002  นางสาวนพวรรณ134 2.57เขียนขาบ ธบ.130245/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070004  นางสาวอรนิศา135 3.21ทองอยู ธบ.130246/2564 "2559/1

"  5941070005  นายพงศภัค136 2.93นิลประเสริฐ ธบ.130247/2564 "2559/1

"  5941070006  นายวธิวทิย137 3.04เดชปก ธบ.130248/2564 "2559/1

"  5941070010  นางสาวปวนัรัตน138 3.32ชาวไร ธบ.130249/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070015  นายอธิวฒัน139 3.40ศรีธาตุ ธบ.130250/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1
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สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070016  นางสาวหน่ึงฤทัย140 3.18ดิษฐโรจน ธบ.130251/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070019  นางสาวขนิษฐา141 3.70จันทรแดง ธบ.130252/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070022  นางสาวนภิสา142 2.81บุญเจิด ธบ.130253/2564 "2559/1

"  5941070024  นางสาวกนกวรรณ143 3.64พันธคํา ธบ.130254/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070025  นางสาวประภาศิริ144 3.52หนาดสําโรง ธบ.130255/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070026  นางสาวเขมนันฐ145 3.17จันทมนตรี ธบ.130256/2564 "2559/1

"  5941070027  นายวทิยา146 2.95สมเพชร ธบ.130257/2564 "2559/1

"  5941070029  นางสาวมนตรา147 3.19พิมสาร ธบ.130258/2564 "2559/1

"  5941070033  นางสาวปารมณี148 3.15ตะโกสีย ธบ.130259/2564 "2559/1

"  5941070034  นางสาวเมวิกา149 3.17คําศรี ธบ.130260/2564 "2559/1

"  5941070035  นางสาวเบญญาภา150 2.83สรอยสด ธบ.130261/2564 "2559/1

"  5941070037  นายวทิวสั151 3.16ศรีจันทอง ธบ.130262/2564 "2559/1

"  5941070038  นายฑีฬฏิ152 2.88ปนตาแจม ธบ.130263/2564 "2559/1

"  5941070041  นายอาทิตย153 2.80พรประทุม ธบ.130264/2564 "2559/1

"  5941070042  นายชนิวฒัน154 3.44จําปาบุญ ธบ.130265/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070045  นางสาวกมลชนก155 2.89บุญสง ธบ.130266/2564 "2559/1

"  5941070046  นางสาวกัณภริมย156 3.52นาคแกว ธบ.130267/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070048  นายกิตตศัิกด์ิ157 3.46ปุราทะกา ธบ.130268/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070049  นายบูรณพงศ158 3.46ชาแดง ธบ.130269/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941070050  นางสาวฐิตมิา159 2.87โคตดัถา ธบ.130270/2564 "2559/1

"  5941070051  นางสาวอมรรัตน160 3.07ทองบานโขง ธบ.130271/2564 "2559/1
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สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070053  นางสาววรารัตน161 2.97ประเสริฐสิน ธบ.130272/2564 "ปกติ2559/1

"  5941070054  นางสาวศุกลภัทร162 3.70ขาวเขียว ธบ.130273/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120001  นายภานุวฒัน163 2.83แหยมปง ธบ.130298/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120006  นายภทัรพล164 2.93สนธินอก ธบ.130299/2564 "2559/1

"  5941120010  นางสาวธันยา165 3.21โพธิ์ตาด ธบ.130300/2564 "2559/1

"  5941120011  นางสาวนุตสรา166 3.00แหยมพลอย ธบ.130301/2564 "2559/1

"  5941120012  นางสาวสุมิตรา167 3.11สงครามรอด ธบ.130302/2564 "2559/1

"  5941120017  นายภานุเดช168 3.27บุญอําพล ธบ.130303/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120018  นางสาวพาริตา169 2.97คนทน ธบ.130304/2564 "2559/1

"  5941120020  นายชลธี170 3.03มิตรภมิูวบูิลย ธบ.130305/2564 "2559/1

"  5941120021  นายพิทยา171 2.84แยมขุมทอง ธบ.130306/2564 "2559/1

"  5941120023  นางสาวโสภิตา172 2.91พรมภา ธบ.130307/2564 "2559/1

"  5941120024  นายปริญญา173 3.02ปญญาเฉียบ ธบ.130308/2564 "2559/1

"  5941120025  นายปยนัฐ174 3.54พันธะมุย ธบ.130309/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120026  นายณฐัดนัย175 3.23เลอลักษณสถาพร ธบ.130310/2564 "2559/1

"  5941120030  นางสาวสิริยากร176 3.21หริรักษ ธบ.130311/2564 "2559/1

"  5941120036  นายจตพุร177 2.89จึงตระกูล ธบ.130312/2564 "2559/1

"  5941120037  นายเอกชยั178 3.18อินขําวงค ธบ.130313/2564 "2559/1

"  5941120041  นายณฐัพล179 2.98เริ่มศรี ธบ.130314/2564 "2559/1

"  5941120047  นางสาวพิมลพร180 3.21เกตรุัตน ธบ.130315/2564 "2559/1

08/04/64



- 10 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120048  นางสาวเปมิกา181 2.96เหลือสุข ธบ.130316/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120050  นายรุงระวิน182 2.95พวงขํา ธบ.130317/2564 "2559/1

"  5941120051  นางสาวเกวรินทร183 2.96เกิดไธสง ธบ.130318/2564 "2559/1

"  5941120054  นายธนพล184 3.40อุดมโชคภญิโญ ธบ.130319/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120056  นางสาวแจมใส185 3.26จันทรโท ธบ.130320/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120059  นายจุตพิร186 2.76แกวสุวรรณ ธบ.130321/2564 "2559/1

"  5941120061  นางสาวนุชนาถ187 2.91จันทรละคร ธบ.130322/2564 "2559/1

"  5941120063  นายวศิน188 3.13ไรเรือ ธบ.130323/2564 "2559/1

"  5941120073  นางสาวอภิญญา189 3.32เวโน ธบ.130324/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120074  นางสาวนิตยา190 3.10ปล้ืมใจ ธบ.130325/2564 "2559/1

"  5941120077  นายกองภพ191 2.83สุวรรณรงค ธบ.130326/2564 "2559/1

"  5941120078  นายกลวชัร192 3.04วชิยากูล ธบ.130327/2564 "2559/1

"  5941120081  นางสาวเครือวลัย193 3.02เปลงปล่ัง ธบ.130328/2564 "2559/1

"  5941120082  นางสาวรุงอรุณ194 3.52บุญแสน ธบ.130329/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941120085  นางสาวสายธาร195 3.18เหลาคํา ธบ.130330/2564 "2559/1

"  5941120087  นายสุพันธพงษ196 3.10โพธิ์ชยั ธบ.130331/2564 "2559/1

"  5941120089  นางสาวรัชดาภรณ197 3.40วารีศรี ธบ.130332/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522008  นายพิทยา198 3.21นามจันดา ธบ.130333/2564 "ปกติ2559/1

"  5941522010  นางสาวปวริดา199 3.56ค่ําคูณดี ธบ.130334/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941522011  นายกวนิวรกานต200 3.58พรหมคช ธบ.130335/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

08/04/64



- 11 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522012  นางสาวณปภัช201 3.25จิโรชนนทกร ธบ.130336/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941522014  นางสาวสุรัตยิา202 3.07พูลทรัพย ธบ.130337/2564 "2559/1

"  5941522016  นายธีรเดช203 3.25โสภารัตน ธบ.130338/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941522017  นางสาวเปรมฤทัย204 3.14ทัศบุตร ธบ.130339/2564 "2559/1

"  5941522019  นางสาวภทัราพร205 3.49คนหาสุข ธบ.130340/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5941522020  นางสาวจุฬาภรณ206 2.87ชนูครพัฒน ธบ.130341/2564 "2559/1

"  5941522023  นางสาวฉันทพิชญา207 2.80บุญแกว ธบ.130342/2564 "2559/1

"  5941522025  นางสาวณัฐชญากาญ208 3.19รมจําปา ธบ.130343/2564 "2559/1

"  5941522026  นายรัตนชยั209 3.27บํารุงรักษา ธบ.130344/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261090  นายยศวฒัน1 2.26พงษแกว ธบ.330055/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  6041210019  นายณฐัพล2 2.56วหิารทอง ธบ.330059/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261066  นายจรัสพงศ3 2.66วชัรสินเจริญ ธบ.330056/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320060  นายอิทธิพล4 2.87พลขวา ธบ.330057/2564 "ปกติ2559/1

"  5942320130  นางสาวอริสา5 3.06มุกดา ธบ.330058/2564 "2559/1

"  6041320030  นายปยะบุตร6 3.16ละลี ธบ.330060/2564 "2560/1

"  6042320002  นางสาวณัฐพร7 3.08เทพรักษา ธบ.330061/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5843430083  นางสาวบังเอิญ1 2.68เฮีย้นชาศรี ธบ.230162/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5843470025  นายอุเทน2 3.05สังขเงนิ ธบ.230163/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5643711019  นายอนุสรณ3 2.02ปูรณานุนาค ธบ.230152/2564 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430111  นางสาวมนฑิตา4 2.63สรอยสูงเนิน ธบ.230164/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470038  นายพงศกร5 2.53ทนงเูหลือม ธบ.230165/2564 "ปกติ2559/1

"  5943470042  นายณฐัดนัย6 2.43วงษกลม ธบ.230166/2564 "2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
"  5943501018  นางสาวตนัหยง7 2.26บุญยะพักตร ธบ.230167/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5944271035  นางสาวนํ้ามนต1 2.06เอมชุมจิตร ธบ.730372/2564 "ปกติ2559/1

"  6041271026  นางสาวสาธินี2 2.36รอดเสน ธบ.730426/2564 "2560/1

"  6042271007  นายคีรี3 2.61สีหะวงษ ธบ.730432/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280010  นายชาญธานี4 2.82ขวญัขาว ธบ.730428/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280015  นางสาวสุนทรี5 2.97ศรีสุนทรโวหาร ธบ.730429/2564 "2560/1

"  6041280062  นายภทัรโยธิน6 2.37หนองหงอก ธบ.730430/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283082  นางสาวศิริธร7 2.17น้ิมวงษเจริญสุข ธบ.730431/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6043280004  นายชาคร8 2.10ใสบุญ ธบ.730433/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6041277027  นายธนากร9 2.53สาระกุล ธบ.730427/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6143277013  นายอานนท10 3.41ประทาน ธบ.730434/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2561/1

"  6144277004  นายทศพร11 3.05เพ็ชรไพฑูรย ธบ.730435/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6143273003  นางสาวรัตตยิาภร1 2.92บุญแหยม ธบ.830097/2564 "ปกติ2561/1

"  6143273004  นางสาวชลธิชา2 2.77ชาวเรือหัก ธบ.830098/2564 "2561/1

"  6143273005  นางสาวลลิตา3 3.32นานอูบ ธบ.830099/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143273008  นางสาวเจนจิรา4 3.71ปุราชะธัมมัง ธบ.830100/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6143273010  นางสาวชลธิชา5 3.43ปานสวน ธบ.830101/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530026  นายพัฒธระพงษ1 3.11ผาบมาลา ธบ.430090/2564 "ปกติ2560/1

"  6041530028  นางสาวสุภนิดา2 3.07ทองคําทา ธบ.430091/2564 "2560/1

"  6041530059  นางสาวรัตนา3 2.58ขํากลํ่า ธบ.430092/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5947254037  นายกาจพล1 2.06อยูเล็ก ธบ.530001/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302007  นายวรรธนะ1 2.95เครื่องเพ็ชร ธบ.930010/2564 "ปกติ2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6041291071  นางสาวฐิตกิา1 2.51มุกขตาส ธบ.1130056/2564 "ปกติ2560/1

"  6042291021  นายมนันชญา2 2.76แจงสวาง ธบ.1130057/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5833482001  นายบุญรัตน1 3.28เชื้อผูดี ธบ.230148/2564 "พิเศษ2558/1

"  5833482002  นายภาสกร2 3.52ถมวารี ธบ.230149/2564 "2558/1

"  5833482010  นางสาวจุฑารัตน3 3.50สูตรสุข ธบ.230150/2564 "2558/1

"  5833482042  นายกรกช4 3.31ศรีดงพลับ ธบ.230151/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5833482003  นายวนัมงคล1 3.39คุดคุม ธบ.230153/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2558/1

"  5833482007  นางสาววนัเพ็ญ2 3.12แซตัง้ ธบ.230154/2564 "2558/1

"  5833482015  นางสาวสุกัญญา3 2.47ภสูถาน ธบ.230155/2564 "2558/1

"  5833482020  นายอานนท4 2.36ภสูําเภา ธบ.230156/2564 "2558/1

"  5833482022  นายกฤษดา5 2.85สัจธรรม ธบ.230157/2564 "2558/1

"  5833482026  นางสาวอําภา6 3.03ไหวพริบ ธบ.230158/2564 "2558/1

"  5833482032  นายกัล7 3.01อุทุมพร ธบ.230159/2564 "2558/1

"  5833482038  นายปพนกฤศ8 2.34เนียมสุน ธบ.230160/2564 "2558/1

"  5833482047  นายพัฒนศรัญย9 3.12พรหมรักษ ธบ.230161/2564 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5953482053  นายนัฐพล10 2.67ใหญสาร ธบ.230168/2564 "พิเศษ2559/1

"  6034482035  นายทรงวฒุิ11 2.93แทนวงค ธบ.230169/2564 "2560/1

"  6034482053  นายมนตรี12 2.80โมกมี ธบ.230170/2564 "2560/1

"  6034482060  นายธนาวฒิุ13 2.38ศรีชวง ธบ.230171/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5734277011  นายสุรศักด์ิ1 2.54ศรีชาคํา ธบ.730359/2564 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272020  นางสาวเบญจมาศ2 3.00พะเลียง ธบ.730362/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280371  นายธวชัชยั3 2.04ถอทอง ธบ.730360/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834280050  นางสาวเบญญาภัค4 2.64โตทอง ธบ.730363/2564 "2558/1

"  5834280054  นางสาวสุดารัตน5 2.55คําตา ธบ.730364/2564 "2558/1

"  5834280056  นางสาวอรวรรณ6 3.38ประทุมวงค ธบ.730365/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5834280067  นางสาวลาวลัย7 2.66รัตนอุดม ธบ.730366/2564 "2558/1

"  5834280070  นางสาวกนกลักษณ8 3.44เรืองขํา ธบ.730367/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2558/1

"  5834280071  นางสาวพิมพร9 3.46โกจันทึก ธบ.730368/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2558/1

"  5834280134  นายอิมรอน10 2.40บินฮาร ธบ.730369/2564 "2558/1

"  5834280192  นางสาวปริฉัตร11 2.46แซกวย ธบ.730370/2564 "2558/1

"  5834280193  นางสาวนะมีตา12 2.71มาฮาดูร ธบ.730371/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5754280232  นางทิบพวรรณ13 2.95ชวนจิตต ธบ.730361/2564 "พิเศษ2557/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272037  นายปริญญา14 2.34ผดุงวงศทวี ธบ.730376/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033272063  นายประกาศิต15 2.42มุงมาน ธบ.730377/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277166  นางสาวปนัดดา16 2.90ทะโทน ธบ.730373/2564 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280158  นางสาวนิชกานต17 2.06ยศวปิาน ธบ.730374/2564 "พิเศษ2559/1

"  5954280160  นางสาวศุภรัตน18 2.11มีลักษณะ ธบ.730375/2564 "2559/1

"  6034280002  นางสาวสุพัตรา19 3.20สุวะเสน ธบ.730408/2564 "2560/1

"  6034280004  นางสาวจิราภรณ20 2.86ภศูรีฤทธิ์ ธบ.730409/2564 "2560/1

"  6034280011  นางสาวสุพักตร21 2.66พฤชา ธบ.730410/2564 "2560/1

"  6034280014  นางสาวณฐพร22 3.00จันทบูรณ ธบ.730411/2564 "2560/1

"  6034280016  นางสาวเมธิกา23 2.90มงคล ธบ.730412/2564 "2560/1

"  6034280024  นางสาวนภาพร24 2.51กันเจริญ ธบ.730413/2564 "2560/1

"  6034280035  นางสาวประภัสสร25 2.80สุขบัว ธบ.730414/2564 "2560/1

"  6034280039  นางสาววงษนภา26 3.50มีภาทัศน ธบ.730415/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280054  นางสาวกุลนันท27 3.06นิยมทอง ธบ.730416/2564 "2560/1

"  6034280055  นางสาวบานเย็น28 3.05โลแพทย ธบ.730417/2564 "2560/1

"  6034280056  นางสาวสุวรรณภา29 3.56ตูโภค ธบ.730418/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280057  นางสาวสุภาวดี30 2.93เหลาทอง ธบ.730419/2564 "2560/1

"  6034280058  นายฐาปกรณ31 3.55ดอนสะอาด ธบ.730420/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280061  นายสุทธิพล32 2.96แสวงคิด ธบ.730421/2564 "2560/1

"  6034280062  นางสาวประภาศิริ33 3.37สุวรรณชาติ ธบ.730422/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280063  นางสาวเสาวภา34 3.37แซกวย ธบ.730423/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034280070  นางสาวอารียา35 2.68ฉิมพาลี ธบ.730424/2564 "2560/1

"  6034280077  นางสาวเปลวดี36 2.78โยเหลา ธบ.730425/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277024  นายวชัรพล37 2.40หอมระร่ืน ธบ.730378/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033277048  นายกฤตมุข38 3.51จันทรหอม ธบ.730379/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277049  นางสาวนฤมล39 3.41บุญเชดิ ธบ.730380/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277057  นายรุงอนันต40 3.41ทองรอด ธบ.730381/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277058  นายตะวัน41 2.94พานิกุล ธบ.730382/2564 "2560/1

"  6033277065  นางสาวเสาวคนธ42 3.01เดชครอบ ธบ.730383/2564 "2560/1

"  6033277066  นางสาวอรปรียา43 2.97แดนกาไสย ธบ.730384/2564 "2560/1

"  6033277080  นางสาวธันวธกานต44 2.65เกษมโชตพิัฒน ธบ.730385/2564 "2560/1

"  6033277085  นางสาวแพรวณภา45 3.09ทิพยโอสถ ธบ.730386/2564 "2560/1

"  6033277092  นางสาวนัฐชิชา46 3.62คุมถ่ินแกว ธบ.730387/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277093  นางสาวจารุวรรณ47 3.46จันทรเครือ ธบ.730388/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277099  นายสุวชิา48 3.09พันชนะ ธบ.730389/2564 "2560/1

"  6033277108  นายพีระเดช49 3.44ศรีเจริญพันธ ธบ.730390/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033277112  นางสาววไิลลักษณ50 3.28ฟกสอน ธบ.730391/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277001  นางสาวศรีวกิรม51 2.93ธีรธํารง ธบ.730392/2564 "2560/1

"  6034277003  นางสาวลาวรรณ52 3.40สายยศ ธบ.730393/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277006  นายนทีพล53 3.50เหลายนขาม ธบ.730394/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277008  นางสาวอําไพ54 3.81จูมพลา ธบ.730395/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277011  นายธีรพงศ55 3.53ชาญสมร ธบ.730396/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277012  นายปยะวฒัน56 3.57เครือยะ ธบ.730397/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277021  นางสาววมิลรัตน57 3.42วฒันานนท ธบ.730398/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6034277029  นางสาวฟาใส58 3.47อินทา ธบ.730399/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6034277037  นางสาวสุนิสา59 3.05กิริณี ธบ.730400/2564 "2560/1

"  6034277041  นางสาวอรญา60 3.27โพธิ์ศิริ ธบ.730401/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277043  นายสิทธิพร61 3.28โพธิวร ธบ.730402/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277044  นายพรหมชาติ62 3.10เฝอยา ธบ.730403/2564 "2560/1

"  6034277045  นางบุญทริณี63 2.66ประสิทธิกุล ธบ.730404/2564 "2560/1

"  6034277050  นางสาวเนตรสุดา64 2.88คําวงษ ธบ.730405/2564 "2560/1

"  6034277051  นางสาวศิรินทิพย65 3.29พริ้งชยัภมิู ธบ.730406/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034277052  นายณฐัวฒัน66 2.78ประเสริฐสุข ธบ.730407/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5835273050  นางสาวกชพรรณ1 3.84สมศรี ธบ.830061/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5835273013  นางสาวสุกัญญารัตน1 3.00เหล็กกลา ธบ.830062/2564 "พิเศษ2558/1

"  5835273057  นางสาวอริสา2 2.90สุนทรชื่น ธบ.830063/2564 "2558/1

"  5835273067  นายอัศวเทพ3 2.66บุณยะเสน ธบ.830064/2564 "2558/1

"  5835273069  นางสาวจันทราทิพย4 3.55สุขพรรณเจริญ ธบ.830065/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2558/1

"  5835273078  นางสาวอัมพรทิพย5 2.96สิทธิวงษ ธบ.830066/2564 "2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278001  นางสาวลลิตา6 3.19ววิฒันคุณาสกุล ธบ.830067/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278002  นางสาวรัชนี7 2.61ยงศรีชชัวาล ธบ.830068/2564 "2560/1

"  6033278004  นายอัครเดช8 2.38แกวสุข ธบ.830069/2564 "2560/1

"  6033278007  นางสาวชูวงศแกว9 3.53นิยมสุข ธบ.830070/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278008  นางสาวยุวดี10 2.96แสงสาร ธบ.830071/2564 "2560/1

"  6033278011  นางสาวกฤษณา11 2.75แกวมณี ธบ.830072/2564 "2560/1

"  6033278012  นางสาวสุนันทา12 3.04ทองขาว ธบ.830073/2564 "2560/1

"  6033278013  นางสาวสุนันท13 3.26วองเจริญศิริ ธบ.830074/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278014  นางสาวพนิดา14 3.23จุทา ธบ.830075/2564 "2560/1

"  6033278017  นางสาวอภิญญา15 3.62ศิริสมบูรณ ธบ.830076/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278018  นางสาวสุมิตตรา16 2.56วไิลกิจ ธบ.830077/2564 "2560/1

"  6033278019  นางสาวพราวพิลาศ17 2.90ผ้ึงศรี ธบ.830078/2564 "2560/1

"  6033278020  นางสาวมนสิชา18 3.38เทศวงั ธบ.830079/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278021  นางสาวเนตรนภา19 3.33บัวเบิก ธบ.830080/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278023  นางสาววรรณวภิา20 3.69สํานาญ ธบ.830081/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278025  นายชนัตถ21 3.60ไชยานนท ธบ.830082/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033278026  นางสาวพิมลพรรณ22 3.36อุดมพรประสิทธิ์ ธบ.830083/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278027  นางสาวศศิธร23 2.80ทวเีกิด ธบ.830084/2564 "2560/1

"  6033278029  นางสาวสนธยา24 2.92สมสวสัดิ์ ธบ.830085/2564 "2560/1

"  6033278030  นางสาวภรณทิพย25 3.14ปาธนู ธบ.830086/2564 "2560/1

"  6033278031  นางสาวเรวดี26 3.11เพ็งขันธ ธบ.830087/2564 "2560/1

"  6033278032  นางสาวธาราภรณ27 3.14แขนง ธบ.830088/2564 "2560/1

"  6033278033  นางสาวสุริวภิา28 2.73คําเพ็ง ธบ.830089/2564 "2560/1

"  6033278034  นางสาวกานตพิชชา29 3.52เฉพาะตรง ธบ.830090/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278035  นางสาวอภิวรรณ30 3.45ลําพองชาติ ธบ.830091/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278036  นางสาวพัชรี31 3.47นันโท ธบ.830092/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278040  นางสาวนฤมล32 2.92อินทะนา ธบ.830093/2564 "2560/1

"  6033278087  นางสาวลัดดาวลัย33 3.25ชมุมาลา ธบ.830094/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278095  นางสาวจารุมน34 2.51ชยัสุวรรณ ธบ.830095/2564 "2560/1

"  6033278097  นายชยัมงคล35 2.39กล่ินสุคนธ ธบ.830096/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530069  พันจาอากาศโทพรหมรัตน1 3.93กันยะบุตร ธบ.430070/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530079  นางสาวอุดมพร1 3.36ปานทอง ธบ.430071/2564 "พิเศษ2558/1

"  5836530103  นางสาวอนุสรา2 3.40เทพวงค ธบ.430072/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530008  นายวรภัค1 2.81กุฎีศรี ธบ.430073/2564 "พิเศษ2558/1

"  5836530067  นายณฐัพล2 2.53ศุษิลวรณ ธบ.430074/2564 "2558/1

"  5836530068  นายสิทธิกร3 2.75สุขสําราญ ธบ.430075/2564 "2558/1

"  5836530070  นายเอกภพ4 2.93สัตยากุล ธบ.430076/2564 "2558/1

"  5836530072  นางสาวกันตชิา5 2.96ธรรมศิริ ธบ.430077/2564 "2558/1

"  5836530081  นางสาวเกศรินทร6 3.17คําภริมย ธบ.430078/2564 "2558/1

"  5836530082  นางสาวปญจรัตน7 3.07เล็กอรินทร ธบ.430079/2564 "2558/1

"  5836530087  นายนฤพนธ8 2.68กาญจนสินธุ ธบ.430080/2564 "2558/1

"  5836530088  นายธนพล9 2.97สุขเจริญ ธบ.430081/2564 "2558/1

"  5836530091  พันจาตรีมานะศักด์ิ10 2.74สุวรรณทา ธบ.430082/2564 "2558/1

"  5836530094  นางสาวดวงดาว11 3.20งามโรจน ธบ.430083/2564 "2558/1

"  5836530095  นางสาวนิตยา12 3.22ผลชะอุม ธบ.430084/2564 "2558/1

"  5836530098  รอยตรีจักรพงษ13 2.91พลรังสิต ธบ.430085/2564 "2558/1

"  5836530099  นายกรพล14 3.22ศรีคราม ธบ.430086/2564 "2558/1

"  5836530101  นางสาวปตนุิช15 2.87ชางจวง ธบ.430087/2564 "2558/1

"  5836530112  พันจาตรีหัสดินทร16 3.01เดชแกว ธบ.430088/2564 "2558/1

"  5836530114  นางสาวกนกกร17 2.55สุวรรณโนวาส ธบ.430089/2564 "2558/1

08/04/64



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 18 มนีาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่สภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600055  นายทรงยศ1 2.29พัฒพันธ ธบ.1030004/2564 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

08/04/64
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