
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
"  5941020027  นางสาวณัฏฐนรี1 2.69ทองคํา ธบ.130363/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340002  นางสาววรรณิดา1 3.42พุมขจร ธบ.330118/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  6041260006  นางสาวศรันยพร1 2.80มั่นคง ธบ.330098/2564 "ปกติ2560/1

"  6041260009  นางสาวกรรณิการ2 3.19มั่งมี ธบ.330099/2564 "2560/1

"  6041260020  นางสาวจุฑามาส3 2.52แปนพวง ธบ.330100/2564 "2560/1

"  6041260021  นางสาวก่ิงฤทัย4 2.78ใจกันทะ ธบ.330101/2564 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261040  นางสาวรัตตยิากร5 3.50สุภาพ ธบ.330097/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ

เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"ปกติ2559/1

"  6041261005  นางสาววริชา6 2.90โอภาสวมิล ธบ.330102/2564 "2560/1

"  6041261006  นางสาวศุภนิดา7 2.91มงคลวาทเจริญ ธบ.330103/2564 "2560/1

"  6041261007  นายพิชเญศ8 2.78ประกอบธัญญะศิริ ธบ.330104/2564 "2560/1

"  6041261009  นายณฐัพล9 2.38ภาหวนิ ธบ.330105/2564 "2560/1

"  6041261010  นางสาวอรวี10 3.07บุญทด ธบ.330106/2564 "2560/1

"  6041261028  นางสาวรุงนภา11 3.20แจมใจเพชร ธบ.330107/2564 "2560/1

"  6041261030  นางสาวเทวี12 3.38ยินประโคน ธบ.330108/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041261032  นางสาวตรียะดา13 3.17พรมเดช ธบ.330109/2564 "2560/1

"  6041261033  นางสาวศิริวรรณ14 2.58เงดิกระโทก ธบ.330110/2564 "2560/1

"  6041261038  นางสาววนัวสิา15 3.18ยุนิรัมย ธบ.330111/2564 "2560/1

"  6041261044  นางสาวชนิดา16 2.60ดวงงาม ธบ.330112/2564 "2560/1

"  6041261046  นายธนากร17 3.50นวมรัตน ธบ.330113/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6041261052  นางสาวอรุณยี18 2.94ชุมเย็น ธบ.330114/2564 "2560/1

"  6041261053  นางสาวนันทิชา19 2.93เหมาะดี ธบ.330115/2564 "2560/1

"  6041261055  นางสาวชนัญญา20 2.65ศรีปลัด ธบ.330116/2564 "2560/1

03/09/64



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6041261057  นางสาวชนิกานต21 2.44ประไพวงศ ธบ.330117/2564 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470008  นางสาวสุวรรณา1 2.35ทยานรัมย ธบ.230249/2564 "ปกติ2556/1

"  5643470061  นายนเรศ2 2.37อัศวมหากุล ธบ.230250/2564 "2556/1

"  5643470062  นายภรูิณฐั3 2.03ปาละโชติ ธบ.230251/2564 "2556/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5743711052  นายสุทัศน4 2.45ดีศรี ธบ.230252/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา (วท.บ.)
"  5943480020  นางสาวรจนา5 2.43ธุลี ธบ.230253/2564 "ปกติ2559/1

"  5943480022  นายเมธาณี6 2.30ศรีแสง ธบ.230254/2564 "2559/1

"  5943480027  นายนพดล7 2.63เกตอุุดม ธบ.230255/2564 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6041482014  นายวนัชัย8 3.03แซโงว ธบ.230257/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5943711022  นายณฏัฐพล9 2.79ชผ้ึูง ธบ.230256/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5844283109  นายณฐัวฒุิ1 2.36บุตรเวยีงพันธ ธบ.730503/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280003  นายณฐัพล2 2.21ธีนคร ธบ.730523/2564 "ปกติ2560/1

"  6041280056  นายเศรษฐการ3 2.25แกววรรณา ธบ.730524/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283011  นางสาวศศิธร4 2.31อินทรสําโรง ธบ.730525/2564 "ปกติ2560/1

"  6041283028  นายสุรเสกข5 2.48รัตนะโสภา ธบ.730526/2564 "2560/1

"  6041283079  นายตฤณ6 2.53บุญชู ธบ.730527/2564 "2560/1

"  6041283083  นายสมพงศ7 2.40เลิศบุญเรือนกุล ธบ.730528/2564 "2560/1

"  6041283084  นายกฤตชัญ8 2.50พรหมคง ธบ.730529/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277009  นายสุเมธ9 2.04กิตติโสภณภกัด์ิ ธบ.730530/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6143272019  นางสาวธันวรัตน10 2.46ไขมุก ธบ.730531/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273022  นายกฤษฎา1 2.78มีนะธานิน ธบ.830154/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  6041254002  นางสาวสิริยากร1 2.62พูนสวาย ธบ.530016/2564 "ปกติ2560/1

"  6041254006  นางสาวจิณณปาณสัม2 2.87สมศักด์ิ ธบ.530017/2564 "2560/1

"  6041254008  นางสาวญาณศิา3 2.73จารุประกาศ ธบ.530018/2564 "2560/1

"  6041254010  นางสาวอารีรัตน4 2.67เมืองแสน ธบ.530019/2564 "2560/1

"  6041254017  นายดนุสรณ5 2.67กลางประพันธ ธบ.530020/2564 "2560/1

"  6041254026  นายสารบบ6 2.79มั่นเศรษฐวทิย ธบ.530021/2564 "2560/1

"  6041254030  นายธีธัช7 2.20อารยะทรงศักดิ์ ธบ.530022/2564 "2560/1

"  6041254033  นายสุเมธัส8 2.77สุนทรมนูกิจ ธบ.530023/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5848301100  นายอัษฎายุทธ1 2.33พวงมะลิ ธบ.930016/2564 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5849600038  นายสุวจิักขณ1 2.20พานพิศ ธบ.1030019/2564 "ปกติ2558/1

"  5849600042  นางสาวปาริชาติ2 2.67จันทรประทีป ธบ.1030020/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294100  นางสาวปณิชา1 2.04อินจรุงใจ ธบ.1130064/2564 "ปกติ2558/1

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  5942291179  นางสาวณัฐวรา2 2.69ศิริถม ธบ.1130065/2564 "ปกติ2559/1

"  6041291011  นางสาวสุชานันท3 2.81พรมเลิศ ธบ.1130066/2564 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6041294020  นางสาวกาญจนา4 2.46ตาทอง ธบ.1130067/2564 "ปกติ2560/1

"  6041294041  นายภครณ5 2.38กมลรัตนกุล ธบ.1130068/2564 "2560/1

"  6042294008  นางสาวณัฐฐิญา6 2.86กันธา ธบ.1130069/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5533711015  นายธันวา1 2.67นาวาทอง ธบ.230244/2564 "พิเศษ2555/1

"  5533711028  นายภาวติ2 2.82ไกรสวสัดิ์ ธบ.230245/2564 "2555/1

"  5533711029  นางสาวมยุรีรัตน3 2.91เดชวงษพันทา ธบ.230246/2564 "2555/1

"  5633711001  นางเนตรนพิศ4 3.16สวางแจง ธบ.230247/2564 "2556/1

"  5633711012  พันจาเอกชาญวทิย5 3.20ศรีปานันท ธบ.230248/2564 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277026  นางสาวอาทิตยา1 3.60หงษไธสง ธบ.730500/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5834277038  นายเมย1 3.37ครามอวม ธบ.730501/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5734277002  นางสาวเสาวนีย1 2.66สงเคราะหภกัดี ธบ.730497/2564 "พิเศษ2557/1

"  5734277019  นายบดินทร2 2.53หิรัญมาลย ธบ.730498/2564 "2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280414  นายอลงกรณ3 2.45มากคลาย ธบ.730499/2564 "พิเศษ2557/1

"  5834280006  นางสาวสุมนรัตน4 3.44โชคชนะ ธบ.730502/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272044  นางสาวอังคนา5 3.00ศรีจันทรา ธบ.730504/2564 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280001  นางสาวสุวรรณพา6 3.12มวงเรือง ธบ.730506/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033280012  นางสาวพรกนก7 2.84สนสายัณห ธบ.730507/2564 "2560/1

"  6033280015  นางวกิานดา8 2.95โพธิ์โต ธบ.730508/2564 "2560/1

"  6033280019  นางสาวลลิตวดี9 2.41ปานไธสงค ธบ.730509/2564 "2560/1

"  6033280020  นางสาววลิาวลัย10 2.62จันทรเสถียร ธบ.730510/2564 "2560/1

"  6033280024  นางสาวมลธิรา11 3.20ธีสุมา ธบ.730511/2564 "2560/1

"  6033280030  นางสาวภควรรณ12 2.56เหลือพัด ธบ.730512/2564 "2560/1

"  6033280036  นางสาวอาภรณ13 3.28นิลละออ ธบ.730513/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280037  นางสาวปยธิดา14 2.65จันมะดัน ธบ.730514/2564 "2560/1

"  6033280061  นางสาวกุลธิดา15 3.25อังดุสรรค ธบ.730515/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033280074  นายสมรถ16 2.80เทียนมี ธบ.730516/2564 "2560/1

"  6034280012  นายสุรชัย17 2.93กันผดุง ธบ.730518/2564 "2560/1

"  6034280020  นางสาวเขมิกา18 3.14ยินดีรัมย ธบ.730519/2564 "2560/1
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- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6034280042  นางสาวณภัทรารัตน19 3.51ฤกษะเสน ธบ.730520/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6034280049  นางสาวรัชนีกร20 2.91บูรณะ ธบ.730521/2564 "2560/1

"  6034280052  นายประนอม21 3.29พะเวยีงคํา ธบ.730522/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277052  นายศุภมาศ22 2.33สอนสุข ธบ.730505/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034277048  นายกิตตพิศ23 2.75เปยมธนรัตน ธบ.730517/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5835273062  จาเอกอดิชน1 2.22เภาขันธ ธบ.830153/2564 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278010  นางสาวอัญชสิา2 2.63ธูสรานนท ธบ.830155/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034273048  นางสาวธัณยสิตา3 3.82อิทธิรัตนนรากร ธบ.830156/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273058  นางสาววภิาดา4 2.46พระโยธา ธบ.830157/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/09/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันท่ี 17 มถิุนายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 23 สิงหาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5736530097  นายธนไวทย1 2.34อัครเศรษฐบุตร ธบ.430101/2564 "พิเศษ2557/1

"  5836530037  จาสิบเอกกิตฉิัต2 2.67ใจยงค ธบ.430102/2564 "2558/1

"  5836530060  นายศักดา3 2.54สวางโลก ธบ.430103/2564 "2558/1

"  5836530086  นางสาวอิศรารัช4 2.67ทองสิน ธบ.430104/2564 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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