
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
"  5841120004  นางสาวสิริเนตร1 3.15ศรเดช ธบ.130001/2565 "ปกติ2558/1

"  5841120008  นางสาวพงษลัดดา2 2.89ศรีโย ธบ.130002/2565 "2558/1

"  5841120027  นางสาวอรปรียา3 3.20แซใช ธบ.130003/2565 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)
"  5941060009  นายอมรเกียรติ์4 2.55ขุนทอง ธบ.130004/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6141320001  นางสาวสิริวมิล1 3.71พูลสงค ธบ.330014/2565 "ปกติ2561/1

"  6141320012  นายธีรเดช2 3.89รอดเทไภย ธบ.330020/2565 "2561/1

"  6141320032  นายธนภมิู3 3.69ตั้งปณธิานนท ธบ.330031/2565 "2561/1

"  6142320001  นางสาวรัฐธิดา4 3.83เทศซอน ธบ.330036/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6141320009  นางสาวพัชรา1 3.48หงสะตน ธบ.330017/2565 "ปกติ2561/1

"  6141320011  นางสาวจิตสุภา2 3.58ธรรมเนียม ธบ.330019/2565 "2561/1

"  6141320014  นางสาวรัชดาภรณ3 3.42มงคลเคหา ธบ.330022/2565 "2561/1

"  6141320017  นางสาวชุตมิา4 3.36ไชยยศ ธบ.330024/2565 "2561/1

"  6141320029  นางสาวจิราภรณ5 3.39จรแกว ธบ.330029/2565 "2561/1

"  6142320004  นายวรรณธัช6 3.51ตระหงาน ธบ.330038/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)
"  6041260026  นางสาวชนัญญา1 2.65ชวูงศ ธบ.330007/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6041261023  นางสาวปวณีา2 2.15แกวสอนดี ธบ.330008/2565 "ปกติ2560/1

"  6042261006  นางสาวรัตตญิาภรณ3 2.18โมกมัน ธบ.330009/2565 "2560/1

"  6042261007  นางสาวดารารัตน4 2.70แซอึ้ง ธบ.330010/2565 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6042263007  นางสาวพลอย5 2.64ปวรบุตร ธบ.330011/2565 "ปกติ2560/1

"  6042263008  นายธนพล6 2.35สินสังข ธบ.330012/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  5942320103  นางสาวจิราพร7 3.34ดานขุนทด ธบ.330006/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2559/1

"  6141320005  นายกฤตพรต8 3.13วฒุริาชา ธบ.330015/2565 "2561/1

"  6141320006  นางสาวชนัญธิดา9 3.00ปนโตนด ธบ.330016/2565 "2561/1

"  6141320010  นางสาวสิริกานตดา10 3.48มณรีัตนวรกุล ธบ.330018/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141320013  นางสาวพลอยไพลิน11 3.26โรจนอัศวชยั ธบ.330021/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141320015  นายศิวกรณ12 3.16แซเบ ธบ.330023/2565 "2561/1

"  6141320024  นางสาวชิงชนุ13 2.62ดิง ธบ.330025/2565 "2561/1

"  6141320025  นางสาวเกวลิน14 3.14ไชยเนตร ธบ.330026/2565 "2561/1

"  6141320027  นางสาวธีรภรณ15 2.98เทพวงศ ธบ.330027/2565 "2561/1

"  6141320028  นางสาวคณสันันท16 3.35พุมตะโก ธบ.330028/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141320030  นางสาวสุดารัตน17 3.33รุงเรือง ธบ.330030/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141320033  นายอนันต18 3.51คําเขียน ธบ.330032/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

04/03/65



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6142320002  นางสาวพัชราพรรณ19 3.27ภทัรพันธวเิชียร ธบ.330037/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142320005  นางสาวเจวรินทร20 3.22ลินทอง ธบ.330039/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6142261002  นางสาวภาวณิี21 3.03แพไธสง ธบ.330033/2565 "ปกติ2561/1

"  6142261009  นางสาวเปมิกา22 3.40มหาศรานนท ธบ.330034/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142261044  นางสาวอัญชษิฐา23 3.11วงัคะฮาด ธบ.330035/2565 "2561/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)
"  6141216003  นายเชา24 2.72เฟงม๋ิง ธบ.330013/2565 "ปกติ2561/2

"  6241216013  นายฮาน25 2.56จิงกุย ธบ.330040/2565 "2562/2

"  6241216014  นายจาง26 2.34ไนเหวนิ ธบ.330041/2565 "2562/2

"  6241216015  นายซาง27 3.60ซีเจียน ธบ.330042/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2562/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470041  นายณฐัพล1 2.12เชาวสังเกตุ ธบ.230004/2565 "ปกติ2556/1

"  5643470049  นายมนัส2 2.66อุนนผลิน ธบ.230005/2565 "2556/1

"  5743470067  นายณฐัพล3 2.54ฤทธิศักด์ิ ธบ.230006/2565 "2557/1

"  5743470102  นางสาวชลธิชา4 2.68โดงดัง ธบ.230007/2565 "2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)
"  5943430092  นายณฐัพล5 2.17สีมี ธบ.230013/2565 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5943711008  นายศรุต6 2.55ตุลยะธํารงค ธบ.230014/2565 "ปกติ2559/1

"  5943711019  นายไชยา7 2.52รายะกุญชร ธบ.230015/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6142271007  นายเอกชยั1 3.85ปญคิวจณาณ ธบ.730075/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6141283021  นายอภิวชิญ1 3.43สรอยระยา ธบ.730063/2565 "ปกติ2561/1

"  6141283056  นางสาวธนัชชา2 3.57ชากอง ธบ.730070/2565 "2561/1

"  6142283011  นางสาวจุฬารัตน3 3.39วานุนาม ธบ.730092/2565 "2561/1

"  6142283043  นายธนทัต4 3.42ดานวจิิตร ธบ.730105/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6042272033  นายศรัณย1 2.27สุขเกษม ธบ.730015/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5944277038  นายกานเพชร2 2.99ปาลภาษี ธบ.730007/2565 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6041280057  นายพุทธชาติ3 2.18สถาพรธนาสิน ธบ.730012/2565 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6041283025  นางสาวมณฑกานต4 2.30ทองในเมือง ธบ.730013/2565 "ปกติ2560/1

"  6041283034  นายจีระศักดิ์5 2.06สมรฤทธิ์ ธบ.730014/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6144277008  นางสาวภรภทัร6 2.46อินทโชติ ธบ.730110/2565 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  6141271002  นางสาววรดา7 2.77ไทรเกต ธบ.730047/2565 "ปกติ2561/1

"  6142271002  นางสาววรรณวสิา8 3.12ชมวหิค ธบ.730071/2565 "2561/1

"  6142271003  นายนวทรัพย9 2.80มลกา ธบ.730072/2565 "2561/1

"  6142271004  นางสาวกัญญาณัฐ10 2.57บริบูรณ ธบ.730073/2565 "2561/1

"  6142271005  นายศักครินทร11 3.31ทองเกล้ียง ธบ.730074/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6141272006  นางสาวพรจีรา12 3.19ชชูัย ธบ.730048/2565 "ปกติ2561/1

"  6141272007  นางสาวจุฬารัตน13 3.13อวนเตม็ ธบ.730049/2565 "2561/1

"  6141272008  นางสาวพรพรรณ14 3.09ประวตัโิต ธบ.730050/2565 "2561/1

"  6142272001  นางสาวอรอนงค15 2.48ภกัดี ธบ.730076/2565 "2561/1

"  6142272002  นางสาวกาญจนา16 2.73กานเรือง ธบ.730077/2565 "2561/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6142272004  นางสาวธัญญารักษ17 2.53พวงทอง ธบ.730078/2565 "ปกติ2561/1

"  6142272006  นางสาววรดา18 2.44จะโมง ธบ.730079/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6141280006  นายจิรสิน19 3.05กุลศิริธรรม ธบ.730051/2565 "ปกติ2561/1

"  6141280007  นางสาวสุภัทรา20 3.16โสภณสิทธิกุล ธบ.730052/2565 "2561/1

"  6141280010  นางสาวศิริวรรณ21 2.96ชพูุทธพงศ ธบ.730053/2565 "2561/1

"  6141280012  นางสาวพรพิมล22 2.81อดุลยพิจิตร ธบ.730054/2565 "2561/1

"  6141280013  นางสาวศศกร23 2.65แพรริ้วทอง ธบ.730055/2565 "2561/1

"  6141280020  นายวฒิุธัมม24 2.68สิมมา ธบ.730056/2565 "2561/1

"  6141280021  นายนฤดล25 2.66ชวกิจโชตกุิล ธบ.730057/2565 "2561/1

"  6141280030  นายอนาวลิ26 2.70สาธุ ธบ.730058/2565 "2561/1

"  6141280031  นางสาวสุมาลี27 3.14เรียงทรัพย ธบ.730059/2565 "2561/1

"  6142280002  นางสาวจินหจุฑา28 2.86ชมุดี ธบ.730080/2565 "2561/1

"  6142280003  นายชาญณรงค29 2.67โพธิ์ทอง ธบ.730081/2565 "2561/1

"  6142280006  นายสุธี30 3.15อนุชวลิตวงศ ธบ.730082/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6141283015  นางสาวอัยลดา31 3.25นุชนารถ ธบ.730060/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6141283017  นางสาวสาธิดา32 2.68มานมาลัย ธบ.730061/2565 "2561/1

"  6141283020  นายไกรศร33 2.53สละชัว่ ธบ.730062/2565 "2561/1

"  6141283023  นางสาวพรวภิา34 2.92ไชยเนียม ธบ.730064/2565 "2561/1

"  6141283024  นางสาวปาริชาติ35 2.27แนะแกว ธบ.730065/2565 "2561/1
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- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6141283026  นายธีระ36 2.64แตงเกษม ธบ.730066/2565 "ปกติ2561/1

"  6141283031  นายอนุชา37 2.83รุจิตร ธบ.730067/2565 "2561/1

"  6141283033  นางสาววชัราภรณ38 3.59สายแกวราด ธบ.730068/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141283054  นางสาวขนิษฐา 39 2.55แซหลอ ธบ.730069/2565 "2561/1

"  6142283001  นางสาวพรรณภิา40 3.34ฤทธิ์เดช ธบ.730083/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142283002  นางสาวรุจิรา41 2.99บุญพูนเลิศ ธบ.730084/2565 "2561/1

"  6142283003  นางสาวภาริดา42 2.55กิตยิะ ธบ.730085/2565 "2561/1

"  6142283004  นางสาวปยะฉัตร43 2.83สุดเทศ ธบ.730086/2565 "2561/1

"  6142283006  นางสาวรัศมี44 3.53สะแอ ธบ.730087/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142283007  นายธสนัย45 2.63เส็งสูน ธบ.730088/2565 "2561/1

"  6142283008  นายวรวุฒิ46 3.07ขําทองทับ ธบ.730089/2565 "2561/1

"  6142283009  นางสาวนัดดารินทร47 2.82อาดัม ธบ.730090/2565 "2561/1

"  6142283010  นางสาวณัฐนิชา48 2.65อาดัม ธบ.730091/2565 "2561/1

"  6142283013  นางสาวสุปาณี49 2.81บัวไสว ธบ.730093/2565 "2561/1

"  6142283014  นายฐานะศักด์ิ 50 2.40ทองหอ ธบ.730094/2565 "2561/1

"  6142283015  นางสาวฉันชนี51 2.87รักเปยม ธบ.730095/2565 "2561/1

"  6142283019  นางสาวศิริลักษณ52 2.61ธูปสุวรรณ ธบ.730096/2565 "2561/1

"  6142283024  นางสาวชนิสา53 3.58เหมือนเพ็ชร ธบ.730097/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142283025  นายรณชยั54 2.12เรืองศรี ธบ.730098/2565 "2561/1

"  6142283026  นางสาวนารีรัตน55 3.51สีเขียว ธบ.730099/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142283028  นางสาวณัฐริกา56 2.55นอยจันทร ธบ.730100/2565 "2561/1

04/03/65



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  6142283033  นางสาวสิรินดา57 2.89บุญชวย ธบ.730101/2565 "ปกติ2561/1

"  6142283034  นายจิรกิตติ์58 2.82โสมาสี ธบ.730102/2565 "2561/1

"  6142283035  นายธวชัชยั59 2.37บางเทศธรรม ธบ.730103/2565 "2561/1

"  6142283039  นางสาวสายธาร60 2.97แดงแกว ธบ.730104/2565 "2561/1

"  6142283044  นายวศิรุต61 2.58มากสกุล ธบ.730106/2565 "2561/1

"  6142283048  นางสาวจตพุร62 2.88บินสันเทียะ ธบ.730107/2565 "2561/1

"  6142283055  นางสาวอริสา63 2.95มะโนรา ธบ.730108/2565 "2561/1

"  6142283057  นางสาวธัญสินี64 3.28ดีสันเทียะ ธบ.730109/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6243272001  นางสาวกชพร65 3.60สุดสิงห ธบ.730111/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"ปกติ2562/1

"  6243272003  นางสาวดวงกมล66 3.05พูนศิริ ธบ.730112/2565 "2562/1

"  6243272004  นายธนมงคล67 3.09คะเณกิจ ธบ.730113/2565 "2562/1

"  6243272006  นางสาวกนกวรรณ68 2.99สวสัด์ิโยธิน ธบ.730114/2565 "2562/1

"  6243272007  นางสาวศิริกานต69 3.26โฉมพูดดี ธบ.730115/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2562/1

"  6243272010  นายชยากร70 2.22ทัดสงค ธบ.730116/2565 "2562/1

"  6243272011  นางสาวกุลยา71 3.09คงผ้ึง ธบ.730117/2565 "2562/1

"  6243272012  นายปริญญา72 2.38มุงพันกลาง ธบ.730118/2565 "2562/1

"  6243272013  นางสาวคริษฐา73 3.68อักษรพันธุ ธบ.730119/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2562/1

"  6243272014  นางสาวณัฐธิดา74 2.65บุตรพรม ธบ.730120/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6243280001  นายสิทธิพร75 2.37รอดระวงัภัย ธบ.730121/2565 "ปกติ2562/1
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- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6243280004  นางสาวโศรยา76 2.53อยูพวง ธบ.730122/2565 "ปกติ2562/1

"  6244280002  วาท่ีรอยตรีหญิงกัญญารัตน77 2.52ยูฮนัเงาะ ธบ.730123/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5845273146  นางสาวนภาพร1 2.60จันทะโร ธบ.830002/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6243273001  นางสาวเกษแกว2 3.11พลเสนา ธบ.830008/2565 "ปกติ2562/1

"  6243273003  นางสาวชลลดา3 3.01ปานสวน ธบ.830009/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6141530039  นายนิรันดร1 3.85จันแดง ธบ.430022/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6141530045  นายรวโีรจน1 3.55แกวปราณี ธบ.430025/2565 "ปกติ2561/1

"  6142530021  นางสาวปทมวรรณ2 3.51แกวหนองเสม็ด ธบ.430039/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6141530001  นางสาวลักษมน1 3.22สิกขากุล ธบ.430005/2565 "ปกติ2561/1

"  6141530004  นางสาวสัจจาภร2 2.93มหาเมฆ ธบ.430006/2565 "2561/1

"  6141530005  นางสาวกชกร3 3.15บุญแสง ธบ.430007/2565 "2561/1

"  6141530007  นายวรเมธ4 2.93แซโงว ธบ.430008/2565 "2561/1

"  6141530012  นายกิตตพิศ5 3.29อุบลศิลป ธบ.430009/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141530013  นายกิตตนัินท6 3.08อุบลศิลป ธบ.430010/2565 "2561/1

"  6141530015  นางสาวปตมิา7 2.85ชางทํา ธบ.430011/2565 "2561/1

"  6141530016  นางสาวภารดี8 3.10สังขอราม ธบ.430012/2565 "2561/1

"  6141530020  นายพงษพัฒน9 2.81อินทสิน ธบ.430013/2565 "2561/1

"  6141530022  นางสาวกรรติมา10 2.66แถลงเพราะ ธบ.430014/2565 "2561/1

"  6141530024  นางสาวศรารัตร11 2.68สายงาม ธบ.430015/2565 "2561/1

"  6141530029  นางสาวณัฐริกา12 3.03นอยตา ธบ.430016/2565 "2561/1

"  6141530030  นายพิทวสั13 2.27เลงคํา ธบ.430017/2565 "2561/1

"  6141530032  นางสาววยิะดา14 3.26จันธิราช ธบ.430018/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141530033  นางสาวศรีสมร15 3.02คูณแกว ธบ.430019/2565 "2561/1

"  6141530035  นางสาวทัศนีย16 3.31สุนันท ธบ.430020/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141530036  นางสาวกัญจนพร17 3.07เขมเอี่ยม ธบ.430021/2565 "2561/1

"  6141530040  นายอนุชา18 2.83เครือทอง ธบ.430023/2565 "2561/1

"  6141530042  นางสาวเบญจพร19 3.23ชะเอม ธบ.430024/2565 "2561/1

"  6142530001  นางสาวเพชรา20 3.81ศรีคุม ธบ.430026/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142530002  นางสาวจุฑามณี21 2.60นักสอน ธบ.430027/2565 "2561/1

04/03/65



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6142530003  นางสาวกนกวรรณ22 3.03เชื้อแถว ธบ.430028/2565 "ปกติ2561/1

"  6142530005  นางสาวกัญญาณัฐ23 3.26คําทอง ธบ.430029/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142530006  นายพิทักษ24 2.75ภญิโญ ธบ.430030/2565 "2561/1

"  6142530007  นายบุญพิทักษ25 2.69แตงวฒันไพบูลย ธบ.430031/2565 "2561/1

"  6142530008  นายกีรติ26 3.10เซาะมัน ธบ.430032/2565 "2561/1

"  6142530009  นางสาวนัทตะวัน 27 2.66มีพันธ ธบ.430033/2565 "2561/1

"  6142530010  นายศักดิเทพ28 2.51จันทรสุวรรณ ธบ.430034/2565 "2561/1

"  6142530012  นายภมิูนทร29 3.04ธนยาชตุิกุล ธบ.430035/2565 "2561/1

"  6142530013  นางสาวกรรณิกา30 2.64แกวอุดม ธบ.430036/2565 "2561/1

"  6142530014  นางสาวผกาวรรณ31 3.11เรืองวลัิย ธบ.430037/2565 "2561/1

"  6142530015  นางสาวปยะธิดา 32 2.56วทิยะโอชะ ธบ.430038/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (น.บ.)
"  6041254023  นางสาวดวงหทัย1 2.41พูลออน ธบ.530001/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301044  นายอิทธิศักด์ิ1 2.57โปษกานนท ธบ.930001/2565 "ปกติ2557/1

"  5748301064  นายธนาธิป2 2.73ศรีสุข ธบ.930002/2565 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5848302006  นางสาวเบญจมาศ3 2.33นุนประดิษฐ ธบ.930003/2565 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5949600011  นางสาวธัญลักษณ1 2.26ไพโรจนวทิยาพร ธบ.1030002/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6141294010  นายอนุสรณ1 3.69หิรัญรัตนนาคิน ธบ.1130005/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6141298016  นายรุงภากร1 3.45ชาลาชยันันท ธบ.1130012/2565 "ปกติ2561/1

"  6141298042  นางสาวดวงพร 2 3.54สมยืน ธบ.1130018/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5842294102  นายพันธกานต1 2.42บุญเล่ือน ธบ.1130001/2565 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6141294002  นางสาวมยุรินทร2 3.40ดีเลิศ ธบ.1130004/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142294006  นางสาววลีพร3 2.44เกตชุาญ ธบ.1130020/2565 "2561/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6141298002  นางสาวขนิษฐา4 3.05พัฒนศรี ธบ.1130006/2565 "ปกติ2561/1

"  6141298003  นายตรีทิพยนิภา5 2.88อุมสุข ธบ.1130007/2565 "2561/1

"  6141298004  นางสาวปยะวรรณ6 2.68มาหาร ธบ.1130008/2565 "2561/1

"  6141298006  นางสาวเกศกนก7 3.27เสาวงั ธบ.1130009/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141298009  นางสาวกุลจิรา8 3.30จารุสภา ธบ.1130010/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6141298012  นางสาวปยธิดา9 2.65เวฬุวนารักษ ธบ.1130011/2565 "2561/1

"  6141298023  นายพงศนรินทร10 2.69สืบถ่ิน ธบ.1130013/2565 "2561/1

"  6141298024  นายธนศิลป11 2.63เรืองแสงอนันต ธบ.1130014/2565 "2561/1

"  6141298025  นางสาวอรุณี12 2.77รักษาดี ธบ.1130015/2565 "2561/1

"  6141298031  นายธนพล13 2.68ฉัตรมณรีัตน ธบ.1130016/2565 "2561/1

"  6141298040  นางสาวภคัภร14 2.74จิรทีปสิริฉัตร ธบ.1130017/2565 "2561/1

"  6141298044  นายพลวรรธน15 3.06หอมศิล ธบ.1130019/2565 "2561/1

"  6142298001  นายปฏิกานต16 2.62ปญญา ธบ.1130021/2565 "2561/1

"  6142298006  นายเก้ือกูล17 2.83ภนุูช ธบ.1130022/2565 "2561/1

"  6142298007  นายเมธัส18 2.58คงเมฆา ธบ.1130023/2565 "2561/1

04/03/65



- 2 -

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5932210008  นายชตุิเดช1 3.39จันทจรสกุล ธบ.330001/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2559/1

"  5932210009  นางสาวจิรดา2 2.48แซอึ้ง ธบ.330002/2565 "2559/1

"  5932210017  นางสาวอมราพร3 2.40ศรีสารากร ธบ.330003/2565 "2559/1

"  5932210031  นางสาวจิราพร4 2.32อํารุงสิงขร ธบ.330004/2565 "2559/1

"  5932210033  นางสาวจามรี5 2.30กริชชเูกียรติ ธบ.330005/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5933482020  นางสาวกัลยาณี1 3.76เพียปลัด ธบ.230011/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470011  นายชโลธร1 2.57ซิ้มพิทักษ ธบ.230001/2565 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470024  นายจิณนวชัร2 3.18รัชตตะนาวนิ ธบ.230002/2565 "พิเศษ2556/1

"  5633470033  นายประวทิย3 2.61ภสูงา ธบ.230003/2565 "2556/1

"  5833470023  นางสาวอรุณี4 2.75คงสาลี ธบ.230008/2565 "2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5933482001  นายปกรณ5 2.78สมศรี ธบ.230009/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933482011  นางสาวเนตรนภา6 2.87ดีสัตถา ธบ.230010/2565 "2559/1

"  5933482023  นายอนุชา7 3.02แยมฤดี ธบ.230012/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5834272016  นางสาวชลิตา1 2.80ศรีชาคํา ธบ.730001/2565 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934280004  นายตอสกุล2 2.22หลงรัก ธบ.730002/2565 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283010  นางสาวฐานิสร3 2.60คําแสง ธบ.730003/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934283062  นายภานุวฒัน4 2.10สอนสวาท ธบ.730004/2565 "2559/1

"  5934283069  นายจิรายุ5 2.43เอี่ยมสิริปรีดา ธบ.730005/2565 "2559/1

"  5934283082  นางสาววลัยพร6 2.57บํารุงศรี ธบ.730006/2565 "2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6033272064  นางสาววาสนา7 2.22เนียมสวสัด์ิ ธบ.730008/2565 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6033280011  นางสาวณัฐวรา8 2.72ดําดี ธบ.730010/2565 "พิเศษ2560/1

"  6033280034  นางสาวราณี9 3.05อาดัม ธบ.730011/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277007  นางสาวธันยา10 2.54สถาวรสมิต ธบ.730009/2565 "พิเศษ2560/1

"  6134277026  นายโสภณ11 2.82คําหอมกุล ธบ.730045/2565 "2561/1

"  6134277036  นายจิรยุทธ12 3.32ยันศรีหาญ ธบ.730046/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6133272003  นายพรรณวดี13 3.01เจนวรีะนนท ธบ.730016/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133272004  นางสาวอัญชลี14 2.28เกิดสมบัติ ธบ.730017/2565 "2561/2

"  6133272005  นางสาวสุชาดา15 2.69อวมเกตุ ธบ.730018/2565 "2561/2

"  6133272008  นางสาวสุดารัตน16 2.30อวมเกตุ ธบ.730019/2565 "2561/2

04/03/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6133272009  นายสุกิตพงศ 17 3.50ทองแผน ธบ.730020/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/2

"  6133272011  นางสาวสุรีวลัย18 3.40ทนันชยั ธบ.730021/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272013  นายฐกร19 3.52มณกิีตตโิชติ ธบ.730022/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272014  นางสาวสุภาวดี20 2.63อุณหพันธ ธบ.730023/2565 "2561/2

"  6133272016  นายเอกราช21 2.20โกมลวทิย ธบ.730024/2565 "2561/2

"  6133272018  นางสาวศศิวมิล22 3.17พงษจิวานิช ธบ.730025/2565 "2561/2

"  6133272019  นางสาวนภาพร23 3.13ทําสวน ธบ.730026/2565 "2561/2

"  6133272020  นางสาวสุรางค24 2.69ผดุงลม ธบ.730027/2565 "2561/2

"  6133272022  นายกิตตพิงษ25 3.52สนธิทอง ธบ.730028/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272024  นางสาววไลลักษณ26 2.97ทองมา ธบ.730029/2565 "2561/2

"  6133272026  นายอาทินันท27 3.90รื่นเริง ธบ.730030/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272027  นางสาวพัชรินทร28 3.07ยอยืนยง ธบ.730031/2565 "2561/2

"  6133272029  นางสาวนันทวรรณ29 3.25วมิลพักตร ธบ.730032/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272031  นายเอกพันธ30 3.05สูตวิราพันธ ธบ.730033/2565 "2561/2

"  6133272036  นายธวชัชยั31 2.83อนุไวยา ธบ.730034/2565 "2561/2

"  6133272038  นางสาวอภิสรา32 2.97ดวงจันทร ธบ.730035/2565 "2561/2

"  6133272039  นางสาวสิริพร33 2.48เทียมทองหลาง ธบ.730036/2565 "2561/2

"  6133272040  นางสาวกรกมล34 3.50แซล้ิม ธบ.730037/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/2

"  6133272041  นางสาวชื่นทิพย35 2.65กริมเครือมาศ ธบ.730038/2565 "2561/2

"  6133272042  นายศิวกร36 2.32หอมกล่ินเทียน ธบ.730039/2565 "2561/2

"  6133272044  นางสาวชมพูนุช37 2.99สินธุสนธ ธบ.730040/2565 "2561/2

04/03/65



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6133272046  นางสาวธมลวรรณ 38 2.50เปล่ียนแกว ธบ.730041/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133272050  นายณฐัพล39 3.03มงคลทิพย ธบ.730042/2565 "2561/2

"  6133272051  นางสาววราภรณ40 2.76สามเรือนทอง ธบ.730043/2565 "2561/1

"  6134272025  นางสาวธนภรณ41 2.76จุยมณี ธบ.730044/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5735273085  นางสาวนิรารัตน1 2.21ลาดดี ธบ.830001/2565 "พิเศษ2557/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5935273004  นางสาวอรัญญา2 2.22บุญเรือง ธบ.830003/2565 "พิเศษ2559/1

"  5935273019  นางสาวณัฐณชิา3 2.57ศิโรรัตนรัตน ธบ.830004/2565 "2559/1

"  5935273025  นางสาวภาณี4 2.72ออนละมูล ธบ.830005/2565 "2559/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6033278016  นางสาวมุกสุดา5 2.55เพ็งเผดิม ธบ.830006/2565 "พิเศษ2560/1

"  6033278045  นายพุทธชาติ6 2.73สาสตรนอก ธบ.830007/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5836530065  สิบเอกนพดล1 2.66จันประนต ธบ.430001/2565 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530039  จาสิบเอกจีรวทิย2 2.73อุฤทธิ์ ธบ.430002/2565 "พิเศษ2559/1

"  5936530065  พระมหาตระการ3 2.75พิลาวนั ธบ.430003/2565 "2559/1

"  5936530069  นางสาวศิริพร4 2.96นิกพิมพ ธบ.430004/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5739600028  นายธีรวชัร1 2.28เส็งสัน ธบ.1030001/2565 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5932294005  นางสาวณิชา1 2.44มาเอ่ียม ธบ.1130002/2565 "พิเศษ2559/1

"  5932294040  นางสาวชลธิชา2 3.26ตระกูลบุญนํากิจ ธบ.1130003/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
บางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

04/03/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันท่ีนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วันที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565
วันท่ีสภาวิชาการ พิจารณาเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 มกราคม 2565

ผูรับผดิชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะไดกล่ันกรองผลการศึกษาแลวจึงไดนําเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)
"  6133480005  นายสมเจตน1 3.58ลือจิตเกษมสุข ธบ.1230001/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี

ยกเวนบางรายวิชา"พิเศษ2561/1

"  6133480006  นายสุทธิพงษ2 3.52พุมพ่ึงพุทธ ธบ.1230002/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6133480016  นายสุรศักด์ิ3 2.91อุดมประมวล ธบ.1230003/2565 "2561/1

"  6133480022  นายพิพัฒน4 3.21สุเนตตรี ธบ.1230004/2565 "2561/1

"  6134480014  นายจิรวชิญ5 2.70พวงรอด ธบ.1230005/2565 "2561/1

"  6134480015  นายปกรณ6 2.78เพชรัตน ธบ.1230006/2565 "2561/1

"  6134480016  นายสุทธิชยั7 2.81สกุมา ธบ.1230007/2565 "2561/1

"  6134480017  นายสราวธุ8 2.98เหล็งนุย ธบ.1230008/2565 "2561/1

"  6134480018  นายคุณากร9 2.96สาหรับ ธบ.1230009/2565 "2561/1

"  6134480019  นายนันทิวฒัน 10 3.39วงษสุมาลี ธบ.1230010/2565 ไมไดเกียรตินิยม เพราะมี
ยกเวนบางรายวิชา"2561/1

"  6134480021  นายไมตรี11 2.59โตะอาแว ธบ.1230011/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )
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