
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  6011060002  นางสาววภิาดา1 3.67กันสิงห ธบ.130269/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060050  นางสาวศิริพร2 3.79สุขศรี ธบ.130273/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  6011060005  นางสาวกรกมล1 2.95แวงวรรณ ธบ.130270/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060008  นายณฐัวฒุิ2 3.21วรรณโสภา ธบ.130271/2565 "2560/1

"  6011060010  นางสาวณัฐธนิสชา3 3.05คําสาว ธบ.130272/2565 "2560/1

"  6011060052  นางสาวจิตรานุช4 3.28จันทรเขียว ธบ.130274/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  5842260011  นางสาววริินยา1 2.59ภาระราช ธบ.330073/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  6041260030  นางสาวสุวรรณี2 2.58มณทาทิพย ธบ.330075/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(รานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6142263003  นางสาวศุภสิรา 3 3.21มณรีัตน ธบ.330076/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)
"  5843710030  นายกรภัทร1 2.23สัจจวณีา ธบ.230086/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430031  นางสาวเกษสินี2 2.72ชนะพาล ธบ.230088/2565 "ปกติ2559/1

"  5943430039  นายธนากร3 2.34บัวคํา ธบ.230089/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6142277022  นางสาวนิชานันท1 3.61พิมพจันทร ธบ.730258/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6142277021  นางสาวนิโลบล1 3.31เอกวงษ ธบ.730257/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6042272027  นางสาวกนกวรรณ1 2.10ปาสาเน ธบ.730212/2565 "ปกติ2560/1

"  6042272030  นายวรีภัทร2 2.44สุริยาภรณ ธบ.730213/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6141277029  นายรัตนรักษ3 3.46เกาะกากลาง ธบ.730250/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142277004  นายชยานันท4 2.98ทองคํา ธบ.730251/2565 "2561/1

"  6142277005  นายอัษฎาวธุ5 2.76เถ่ือนเนาว ธบ.730252/2565 "2561/1

"  6142277011  นายอานนท6 2.46ศรีบุญไชย ธบ.730253/2565 "2561/1

"  6142277014  นายจักรินทร7 2.50ภมีูเขียน ธบ.730254/2565 "2561/1

"  6142277015  นายปรัชญานันต8 2.58เขตนิมิตร ธบ.730255/2565 "2561/1

"  6142277018  นายศิวกร9 2.78กล่ินพวง ธบ.730256/2565 "2561/1

"  6142277026  นายธนภมิู10 2.70เผือกโฉลง ธบ.730259/2565 "2561/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6043277019  นางสาวเกศวรา11 2.07ศรีจุมพล ธบ.730214/2565 "ปกติ2560/1

"  6243277001  นายธนพล12 3.27หนูนอย ธบ.730261/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6243277002  นายโดมหทัย13 2.78ใสแสง ธบ.730262/2565 "2562/1

"  6243277011  นายยศธร 14 3.25ปาทาน ธบ.730263/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6141272024  นางสาวมินตรา15 2.54สุขสําราญ ธบ.730247/2565 "ปกติ2561/1

"  6141272025  นายอดุลย16 2.39บัวทอง ธบ.730248/2565 "2561/1

"  6141272030  นายธนวฒิุ17 2.46ภยืูด ธบ.730249/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6142280001  นายเจนศักด์ิ18 2.11ภูสงค ธบ.730260/2565 "ปกติ2561/1

03/05/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5945273017  นางสาวปานนรา1 2.01ชาํนาญกิจ ธบ.830020/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530056  นายนันทวฒัน1 2.46ซําประเสริฐ ธบ.430059/2565 "ปกติ2560/1

"  6141530025  นางสาวนฤมล2 2.75พิมพงาม ธบ.430060/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)
"  5848304001  นายธนเกียรติ1 2.92ตั้งไพบูลยทรัพย ธบ.930017/2565 "ปกติ2558/1

"  5848304004  นายคณิต2 2.92ทองยาว ธบ.930018/2565 "2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5932210025  นางสาวอรชดุา1 2.75ทรวงโพธิ์ ธบ.330074/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470045  นายธีรานนท1 2.59วดัรอดเพชร ธบ.230084/2565 "พิเศษ2556/1

"  5633470048  นายพรพิพัฒน2 2.36ฆองประเสริฐ ธบ.230085/2565 "2556/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5933482036  นายศรายุทธ3 3.04หอมดอกไม ธบ.230087/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272007  นายกําพล1 2.64จิตรทหาร ธบ.730209/2565 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280159  นางสาวนิราพร2 2.47วชิยัแสง ธบ.730210/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5954277173  นายเจนภพ3 2.39แนวเนียม ธบ.730211/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6133277001  นายวนัชัย4 3.42ธนสิทธินันท ธบ.730216/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/2

"  6133277002  นางสาวกัลปปภสั5 2.76โสมวงค ธบ.730217/2565 "2561/2

"  6133277005  นายแจค6 3.09คลอยบุญ ธบ.730218/2565 "2561/2

"  6133277006  นายรัชชานนท7 3.44ปนจา ธบ.730219/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277009  นายวธิวนิท8 3.00เจริญวยั ธบ.730220/2565 "2561/2

"  6133277010  นางสาวธฤทัย9 2.52ศรณอัฑฒ ธบ.730221/2565 "2561/2

"  6133277013  นางสาวสุทิสา10 2.86ชญัญมาตย ธบ.730222/2565 "2561/2

"  6133277014  นายศักด์ิดา11 2.90นนทภา ธบ.730223/2565 "2561/2

"  6133277016  นางสาวฟา12 3.44จันทรทอง ธบ.730224/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277019  นายวรุณ13 3.82วฒันาวงคพานิช ธบ.730225/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277022  นางสาวทิพยสุดา14 2.93นอยมณี ธบ.730226/2565 "2561/2

"  6133277024  นายภาณวุฒัน15 3.38ธิแสง ธบ.730227/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277026  นางสาวนุชจรีย16 3.21เรืองสังข ธบ.730228/2565 "2561/2

"  6133277032  นางสาวฐาปนี17 3.38อุกอาจ ธบ.730229/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277035  นายภชูติ18 3.50อัครสีมาจันทร ธบ.730230/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133277036  นางสาวจิราภรณ19 2.83คําลือ ธบ.730231/2565 "2561/2

03/05/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6133272049  นางสิริวรรณ20 3.11ปฐมจีน ธบ.730215/2565 "พิเศษ2561/2

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6134280001  นางสาวดวงทวี21 3.54พุทธชาดา ธบ.730232/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/1

"  6134280006  นางผุสดี 22 2.99แฝงเชยีงเหียน ธบ.730233/2565 "2561/1

"  6134280011  นางสาววาสนา23 3.01สาเดช ธบ.730234/2565 "2561/1

"  6134280012  นางสาวสุวนันท24 3.62ศิริวฒันสกุล ธบ.730235/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134280024  นางสาวปริศนา25 2.68สกุลดี ธบ.730236/2565 "2561/1

"  6134280025  นางสาวเมธาวี26 2.87ตรีสาร ธบ.730237/2565 "2561/1

"  6134280026  นางสาวณัฐวดี27 2.60สุขสุมิตร ธบ.730238/2565 "2561/1

"  6134280031  นางสาวจิราภรณ28 2.53สมคณะ ธบ.730239/2565 "2561/1

"  6134280035  นายอนันตชา 29 2.66ทรงศิริ ธบ.730240/2565 "2561/1

"  6134280039  นางสาวศิรินภา30 2.87เพียพล ธบ.730241/2565 "2561/1

"  6134280042  นางกวนิตรา31 3.29สีมันตะ ธบ.730242/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134280046  นายชนะชัย32 2.72จันทาทอง ธบ.730243/2565 "2561/1

"  6134280051  นางสาวศิริอร33 3.36เสริมศรี ธบ.730244/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134280058  นางสาวปราณี34 3.04แซเซียว ธบ.730245/2565 "2561/1

"  6134280066  นางสาวชุตมิา35 3.22แสงตน ธบ.730246/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
03/05/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 4 เมษายน 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัตกิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 เมษายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 7 เมษายน 2565

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
"  5935273022  นางสาวณัฐธิดา1 2.51บุรวงค ธบ.830019/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278109  นางสาวศิรินทรา2 2.53เกาสันเทียะ ธบ.830021/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

03/05/65


