
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120055  นายนราธิป1 3.41ดวงขันคํา ธบ.130351/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522009  นางสาวลัดดา2 3.38ยินดี ธบ.130356/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
"  5441101035  นางสาวเพชรลดา1 2.88เพ็ชรจิตร ธบ.130345/2564 "ปกติ2554/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
"  5941010032  นายนนทวฒัน2 3.28พินทะ ธบ.130346/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941010052  นางสาวกรรณิการ3 2.81พรมวงค ธบ.130347/2564 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060002  นางสาวอรอนงค4 2.49แสงปุย ธบ.130348/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
"  5941070047  นางสาวปานตะวัน5 3.06เตม็สม ธบ.130349/2564 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5941120013  นายศิวกร6 2.98ภถูนอม ธบ.130350/2564 "ปกติ2559/1

"  5941120067  นางสาวจิตตตรี7 3.16ชนะสงคราม ธบ.130352/2564 "2559/1

"  5941120068  นายพีรพงศ8 2.86ผูกําจัด ธบ.130353/2564 "2559/1

"  5941120086  นายนราดล9 2.40สุคนธวงศ ธบ.130354/2564 "2559/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
"  5941522006  นายจักรกรช10 3.25อวนออน ธบ.130355/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  5941522021  นางสาวสุกัญญา11 2.86ดอกไม ธบ.130357/2564 "2559/1

"  5941522027  นางสาวธนารีย12 3.19ดีสุคนธ ธบ.130358/2564 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
14/06/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  6042262008  นางสาวจิตราภรณ1 3.65ทองเพ็ชร ธบ.330077/2564 "ปกติ2560/1

"  6042262009  นางสาวชลลดา2 3.86เกียรติชตูระกูล ธบ.330078/2564 "2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340004  นางสาวชัญญานุช3 3.74ครองสําราญ ธบ.330068/2564 "ปกติ2560/1

"  6041340017  นางสาวศุภาวรรณ4 3.69อุนนาวงค ธบ.330069/2564 "2560/1

"  6041340037  นางสาวนัฐธิกา5 3.72เครือทอง ธบ.330072/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  6042262012  นายญาณกวี1 3.38กรดเครือ ธบ.330080/2564 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)
"  6041340026  นางสาวพรนิภา2 3.40นวลมณี ธบ.330070/2564 "ปกติ2560/1

"  6041340032  นางสาวปริฉัตร3 3.34ประนัดศรี ธบ.330071/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5842261073  นายปฐน1 2.13ธีรสวสัด์ิ ธบ.330062/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)
"  6041251002  นางสาวชวิศา2 3.39เลิศสุวรรณเสรี ธบ.330066/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6041251017  นายอานนท3 3.36คุมบาน ธบ.330067/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  5942261073  นายธนทัต4 2.27แซเจียง ธบ.330063/2564 "ปกติ2559/1

"  5942261082  นางสาวณัฐสุดา5 2.15บรรดาศักด์ิ ธบ.330064/2564 "2559/1

"  5942261110  นางสาวอรอนงค6 2.42เนาวราช ธบ.330065/2564 "2559/1

"  6042261004  นางสาวธนภร7 2.07หงวนจอย ธบ.330073/2564 "2560/1

"  6042261014  นางสาวนิตยา8 2.39ลาภาพันธ ธบ.330074/2564 "2560/1

"  6042261015  นางสาวนันทิยา9 2.27พลอยสีสวย ธบ.330075/2564 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6042263001  นายสุทิวสั10 2.92แซเห ธบ.330083/2564 "ปกติ2560/1

"  6042263002  นายรัตนโชค11 3.00ผลประเสริฐ ธบ.330084/2564 "2560/1

"  6042263003  นายชานนท12 2.91ชตุสิัจธน ธบ.330085/2564 "2560/1

"  6042263004  นายเบสบอล13 2.74ทํามา ธบ.330086/2564 "2560/1

"  6042263006  นางสาวสิริกัญญา14 3.13อิ่มสมุทร ธบ.330087/2564 "2560/1

"  6042263012  นายเนตธิร15 3.35พงษศิริกรกุล ธบ.330088/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2560/1

"  6042263016  นางสาวกุลธิดา16 2.10เครือครัด ธบ.330089/2564 "2560/1

"  6042263017  นายวชัรินทร17 2.75กองกุณะ ธบ.330090/2564 "2560/1

"  6042263018  นายกวนิ18 2.67เพียรการ ธบ.330091/2564 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
14/06/64



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  6042262004  นายธนากร19 2.80พรหมสวสัด์ิ ธบ.330076/2564 "ปกติ2560/1

"  6042262010  นางสาวภคัจิรา20 3.24รองาม ธบ.330079/2564 "2560/1

"  6042262013  นางสาวอภิชญา21 2.93วนัทา ธบ.330081/2564 "2560/1

"  6042262014  นางสาวพาสุมา22 3.29วงศสวสัด์ิ ธบ.330082/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D,F"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5743430049  นางสาวปรียานุช1 2.31บุษดาวงศ ธบ.230175/2564 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470068  นายสกล2 2.52สุขนันทพร ธบ.230173/2564 "ปกติ2556/1

"  5743470076  นายศุภสิษฏ3 2.82บุนนาค ธบ.230176/2564 "2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5843711040  นายชตุิมันต4 2.56ทองยะ ธบ.230177/2564 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5943470025  นายสกลเกียรติ5 2.28มงคลตวฒัน ธบ.230178/2564 "ปกติ2559/1

"  5943470027  นายธีรศักด์ิ6 2.51โพธิชยั ธบ.230179/2564 "2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5943710021  นางสาววนิดา7 2.72เพียกขุนทด ธบ.230180/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6042271001  นายพงศกร1 2.69ศรีบุญ ธบ.730456/2564 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5944283131  นางสาวพรประภา2 2.54จําปาเทศ ธบ.730441/2564 "ปกติ2559/1

"  6041283063  นายนพณชั3 2.11เพ็งเจย ธบ.730455/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6143280003  นางสาววราภรณ4 3.12เอกะจัมปกะ ธบ.730457/2564 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6143273001  นางสาวสิริรัตน1 3.29แกวเทียมบุตร ธบ.830143/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2561/1

"  6143273007  นางสาวศุนิศา2 2.32ครุฑประโคน ธบ.830144/2564 "2561/1

"  6143273009  นางสาวอรปรียา3 2.99นรภทัร ธบ.830145/2564 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5946530150  นายศุภกร1 2.23ล่ิวขจรสิน ธบ.430094/2564 "ปกติ2559/1

"  5946530156  นางสาวสุธินี2 2.27สุดชา ธบ.430095/2564 "2559/1

"  6041530036  นายชยัณรงค3 2.52อุทิรัมย ธบ.430096/2564 "2560/1

"  6041530049  นายชยธร4 2.61วเิชยีรนพรัตน ธบ.430097/2564 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5947254040  นายวรีภัทร1 2.13มาตรังศรี ธบ.530011/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5648301069  นายกิตตภิมูิ1 2.11อุปการ ธบ.930011/2564 "ปกติ2556/1

"  5748301019  นางสาวกวสิรา2 2.25ขันติดํารงกุล ธบ.930013/2564 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5648302015  นายพงศธร3 2.85เพียรอดวงษ ธบ.930012/2564 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5948301053  นายธฤษณุ4 2.31ฐาปนามหกุล ธบ.930014/2564 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5549600005  นางสาวหัตถกานต1 2.30ภมิูมิตร ธบ.1030005/2564 "ปกติ2555/1

"  5549600014  นายกวนิภพ2 2.09ปุยะติ ธบ.1030006/2564 "2555/1

"  5549600016  นายอลงกรณ3 2.05ภมิูมิตร ธบ.1030007/2564 "2555/1

"  5649600023  นายขวญัชยั4 2.01ไชยสาลี ธบ.1030008/2564 "2556/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5733470014  นายสมชาย1 3.10สายทอง ธบ.230174/2564 "พิเศษ2557/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5633711013  นายเดชาธร2 2.42เผากัณหา ธบ.230172/2564 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6034482005  นางสาววภิาพร3 2.56น่ิมเจริญ ธบ.230181/2564 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5634280294  นางสาวณัฏฐธยาน1 2.74ฟงประเทือง ธบ.730436/2564 "พิเศษ2556/1

"  5834280139  นางสาวอริสา2 2.37ออทอง ธบ.730437/2564 "2558/1

"  5834280165  นางสาวจุฑาพร3 2.40แสงออน ธบ.730438/2564 "2558/1

"  5834280167  นางสาวสาวติรี4 2.48เครือภู ธบ.730439/2564 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5854280085  นางสาวเพ็ญศรี5 2.37เนยสูงเนิน ธบ.730440/2564 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272041  นางสาวสุกัญญา6 2.72พิพัฒนธนานุกุล ธบ.730442/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033272042  นายวรธน7 2.82แสงวชัรมรกต ธบ.730443/2564 "2560/1

"  6033272070  นางสาววสิสุตา8 2.77สระทอง ธบ.730444/2564 "2560/1

"  6033272075  นายสหวฑัฒ9 2.23คําทรัพย ธบ.730445/2564 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280038  นายธนบัตร10 2.56ประหยัดทรัพย ธบ.730451/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034280003  นางสาวโชตริส11 2.70บะสุรินทร ธบ.730452/2564 "2560/1

"  6034280023  นายกัณณณทั12 3.06เปรมไธสง ธบ.730453/2564 "2560/1

"  6034280047  นายจาตุพงษ13 2.65รมโพธิ์เย็น ธบ.730454/2564 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277030  นางสาวฐิตมิา14 3.31โตวงษ ธบ.730446/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2560/1

"  6033277035  นางสาวธีรจุฑา15 2.84โนตศิริ ธบ.730447/2564 "2560/1

"  6033277051  นางสาวณัฏฐวรรณ16 2.67ออนบุญญะ ธบ.730448/2564 "2560/1

"  6033277054  นางสาวจุฑารัตน17 2.63เกิดมนตรี ธบ.730449/2564 "2560/1

"  6033277059  นายศรันย18 2.32จานันท ธบ.730450/2564 "2560/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278024  นางสาวสุชญัญา1 2.89สุระเสียง ธบ.830102/2564 "พิเศษ2560/1

"  6033278028  นางสาวสายรุง2 2.41เทียบอัน ธบ.830103/2564 "2560/1

"  6033278076  นางสาวฉววีรรณ3 2.38ดีสวสัด์ิ ธบ.830104/2564 "2560/1

"  6033278083  นางสาวสาวกิา4 2.56ธูปหอม ธบ.830105/2564 "2560/1

"  6033278088  นางสาวพิมนภัทร5 3.53ไตรยพันธ ธบ.830106/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6033278096  นางสาวพุทธ6 2.70มั่งมี ธบ.830107/2564 "2560/1

"  6034273002  นางสาวนิตยา7 2.84พาจันลา ธบ.830108/2564 "2560/1

"  6034273003  นางสาววริาวรรณ8 2.92รอดศรี ธบ.830109/2564 "2560/1

"  6034273004  นางสาวสุวนันท9 2.85รักสนิท ธบ.830110/2564 "2560/1

"  6034273005  นางสาวนุจริณทร10 2.89ยางเงนิ ธบ.830111/2564 "2560/1

"  6034273006  นางสาวเรียมรัตน11 2.42นาทองถม ธบ.830112/2564 "2560/1

"  6034273007  นางสาวศิรินภรณ12 2.98จันตะวงค ธบ.830113/2564 "2560/1

"  6034273008  นางสาวจิตสุภา13 3.63เหล่ือมใส ธบ.830114/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273009  นางสาวเสาวลักษณ14 3.80เชื้อเงนิ ธบ.830115/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273010  นางสาวสุพัตรา15 3.68เจริญผล ธบ.830116/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273011  นางสาวศศิธร16 2.42มีศิริ ธบ.830117/2564 "2560/1

"  6034273016  นายพันธเทพ17 3.26พุฒติ ธบ.830118/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273019  นางสาวพันธิตรา18 3.26ราวงษ ธบ.830119/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273020  นางสาวเยาวลักส19 3.24หาญคํา ธบ.830120/2564 "2560/1

"  6034273021  นางสาวณิชา20 3.34ผูกอยู ธบ.830121/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273024  นางสาววาสนา21 2.83ปราบไพรินทร ธบ.830122/2564 "2560/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6034273025  นางสาวสุพรรณี22 2.61แสงทอง ธบ.830123/2564 "พิเศษ2560/1

"  6034273031  นางสาวพรทิพย23 3.50เพลาวนั ธบ.830124/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273032  นางสาววนัเพ็ญ24 3.46โพธิ์วอ ธบ.830125/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273033  นางสาวพัทธนันท25 3.10ธราวธุ ธบ.830126/2564 "2560/1

"  6034273036  นางสาวฟารุง26 3.72เครือชยั ธบ.830127/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273037  นางสาวอรวรรณ27 2.56เตยีวโป ธบ.830128/2564 "2560/1

"  6034273038  นางสาวรุงทิวา28 3.36มุมทอง ธบ.830129/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273043  นางสาวลําเพย29 3.29จันทวงษ ธบ.830130/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273044  นางสาวนรีรัตน30 2.99แปงสมุทร ธบ.830131/2564 "2560/1

"  6034273046  นายมารุต31 2.82คนบุญ ธบ.830132/2564 "2560/1

"  6034273047  นางสาวชญาดา32 3.84ขาวเจริญภากร ธบ.830133/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273049  นางสาวสุมิตรา33 2.64แกวใจ ธบ.830134/2564 "2560/1

"  6034273050  นางสาวสุธิดา34 3.09แกรงกระโทก ธบ.830135/2564 "2560/1

"  6034273054  นางสาวดวงใจ35 3.53เฉื่อยอารมณ ธบ.830136/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273056  นางสาวอรทัย36 3.03ทัศนิยม ธบ.830137/2564 "2560/1

"  6034273059  นางสาวสุพัตรา37 2.63สุขจันทร ธบ.830138/2564 "2560/1

"  6034273061  นางสาวสุพรรณี38 2.85จันทรเจริญ ธบ.830139/2564 "2560/1

"  6034273062  นางสาววรรณนิภา39 3.56คํางาม ธบ.830140/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6034273063  นางสาวอัญนิภา40 2.54ฦาชา ธบ.830141/2564 "2560/1

"  6034273064  นายวชัรพล41 2.39ปนทอง ธบ.830142/2564 "2560/1
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530092  นางสาวพนัสดา1 2.97กุลคํา ธบ.430093/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5837254018  นายเอกรินต1 3.35หุนสะดี ธบ.530007/2564 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  5837254001  นางสาวอธิศา1 2.86ดําออน ธบ.530002/2564 "พิเศษ2558/1

"  5837254003  นายจักรพันธ2 3.09เหลาดี ธบ.530003/2564 "2558/1

"  5837254005  สิบตาํรวจเอกจิราธิพันธ3 2.94ดารารัตน ธบ.530004/2564 "2558/1

"  5837254006  สิบตาํรวจตรีไกรวนิ4 3.19เตม็ใจรัก ธบ.530005/2564 "2558/1

"  5837254010  สิบตาํรวจเอกณฐัพงษ5 2.78พลเทียร ธบ.530006/2564 "2558/1

"  5837254034  นายธนันดร6 3.01สาลีผล ธบ.530008/2564 "2558/1

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  5937254011  นายวรานนท7 3.59มณรีัตน ธบ.530009/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5937254045  นายสุวทิย8 3.32ทับทิมไทย ธบ.530010/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่นําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5839600011  นายอนุพงษ1 3.29สุวรรณทอง ธบ.1030009/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2558/1

"  5839600030  นายไมตรี2 3.51คงทน ธบ.1030010/2564 ไมไดเกียรตินิยม เพราะ
เรยีนเกินเวลาท่ีกําหนด"2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

14/06/64


