
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  6142262004  นายชาญชยั 1 3.64เดนวงศ ธบ.330057/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6042261005  นางสาวศศิธร1 2.55ทองเรือนสม ธบ.330045/2565 "ปกติ2560/1

"  6042261009  นางสาวปยะธิดา2 2.19พงษโสภา ธบ.330046/2565 "2560/1

"  6042261012  นางสาวพิทยาภรณ3 3.01เก้ือเสง ธบ.330047/2565 "2560/1

"  6042261013  นางสาวอัญชลี4 2.93เข็มพันธุ ธบ.330048/2565 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6042263013  นางสาวธิดารัตน5 2.51กันเท้ียม ธบ.330049/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
"  6142320003  นางสาวอรญา6 3.63มาเอ่ียม ธบ.330062/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การทองเท่ียว) (ศศ.บ.)
"  6142260017  นางสาวนภศร7 2.83มงคลการ ธบ.330050/2565 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)
"  6142261007  นางสาวสุนิสา 8 2.93โลประภยั ธบ.330051/2565 "ปกติ2561/1

"  6142261012  นางสาวฐิตพิร9 3.12ศรีภริมย ธบ.330052/2565 "2561/1

"  6142261041  นางสาวสุกัญญา10 3.15พุมมะเด่ือ ธบ.330053/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)
"  6142262001  นายปริญญา11 3.66สูงสูงเนิน ธบ.330054/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142262002  นายนิตพินธ12 3.37พาพินิจ ธบ.330055/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142262003  นางสาววนัสนันต13 2.70จรัสชนบรรเจิด ธบ.330056/2565 "2561/1

"  6142262007  นางสาวเจนจิรา14 2.60ศรีสุข ธบ.330058/2565 "2561/1

"  6142262008  นางสาวภทัรวรินทร15 3.58เรืองสุขสุด ธบ.330059/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142262009  นางสาวกรรวี16 2.48สนสกุล ธบ.330060/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(รานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)
"  6142263001  นายสิทธิเดช17 3.50สังเกตกิจ ธบ.330061/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

28/03/65



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5643470021  นายบูรพา1 2.53พุมชะเอม ธบ.230022/2565 "ปกติ2556/1

"  5643470039  นายบุรินทร2 3.13อยูคงธรรม ธบ.230023/2565 "2556/1

"  5643470045  นายวราวธุ3 2.21วนิิจผล ธบ.230024/2565 "2556/1

"  5643470054  นายสุทธินันท4 2.43กระอาจ ธบ.230025/2565 "2556/1

"  5743470001  นายธนชยั5 2.25ชวงฤทธิ์ ธบ.230028/2565 "2557/1

"  5743470005  นายวชิพล6 2.32เย็นสบาย ธบ.230029/2565 "2557/1

"  5743470103  นายนัฐวฒุิ7 2.69พลอยทรัพย ธบ.230030/2565 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  6042470005  นางสาวนริศรา8 3.48ชยัคง ธบ.230052/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา"ปกติ2560/1

"  6042470008  นายพชร9 3.22กริชฉกาจ ธบ.230053/2565 "2560/1

"  6042470013  นายสิทธิพงษ10 3.18นักรอง ธบ.230054/2565 "2560/1

"  6042470015  นายธนกฤต11 2.47สัตยซื่อ ธบ.230055/2565 "2560/1

"  6042470016  นายณฐักิจ12 3.08ขันแกลว ธบ.230056/2565 "2560/1

"  6042470018  นางสาวภาวณิี13 2.98ปททุม ธบ.230057/2565 "2560/1

"  6042470019  นายพงศธร14 3.56บุญชู ธบ.230058/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2560/1

"  6042470021  นายศรีสุข15 2.74เน่ืองบุรี ธบ.230059/2565 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  6041482003  นายอนุชิต16 2.23ดีโต ธบ.230045/2565 "ปกติ2560/1

"  6042482002  นายณฐัดนัย17 3.19ไหมสีทอง ธบ.230060/2565 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5943711009  นายอภิสิทธิ์18 2.44จิตรผดุง ธบ.230042/2565 "ปกติ2559/1

"  5943711010  นางสาวอารยา19 2.47แกวจินดา ธบ.230043/2565 "2559/1

28/03/65



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5943711020  นายณฐัวฒุิ20 3.63ชะลอธรรมนิตย ธบ.230044/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา"ปกติ2559/1

"  6041711001  นายชยากร21 2.68ไช ธบ.230046/2565 "2560/1

"  6041711005  นางสาวสุวมิล22 2.96คงแสง ธบ.230047/2565 "2560/1

"  6041711007  นางสาวกนกวรรณ23 3.09โพธิ์ศรี ธบ.230048/2565 "2560/1

"  6041711009  นายจามร24 2.40สอนวริิยะ ธบ.230049/2565 "2560/1

"  6041711012  นายเกียรตนัินท25 2.37บุญนันท ธบ.230050/2565 "2560/1

"  6041711018  นางสาวภทัรสุดา26 2.77สอนถึง ธบ.230051/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6041272007  นายกรวฒุิ1 2.17คําแอด ธบ.730141/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6142277001  นายศักรินทร2 3.61จาดทองคํา ธบ.730154/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142277008  นางสาวชนกนันท3 2.70สังขศิริ ธบ.730155/2565 "2561/1

"  6142277012  นายเทวนิทร4 3.06ยอดอินทร ธบ.730156/2565 "2561/1

"  6142277019  นางสาววกิานดา5 3.16มดทอง ธบ.730157/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  6141272019  นายวชัรพงศ6 2.59จึงเปรมปรี ธบ.730151/2565 "ปกติ2561/1

"  6141272020  นางสาวนารถลดา7 2.99แซฟุง ธบ.730152/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6141280027  นางสาวมนทิยา8 2.54ศรีมุข ธบ.730153/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6243273002  นายณฐัดนัย 1 2.74ใจดีเฉย ธบ.830013/2565 "ปกติ2562/1

"  6244273001  นางสาวเกวลิน2 3.23เรืองฤทธิ์ ธบ.830014/2565 "2562/1

"  6244273002  นางสาวธิดารัตน3 3.44พุฒพันธุ ธบ.830015/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6244273003  นางสาวศิริลักษณ4 3.28ดวงศิริ ธบ.830016/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5846530108  นายสุรพงษ1 2.79จันทรเมา ธบ.430040/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  6041530020  นายณภทัร2 2.60รุงเรือง ธบ.430049/2565 "ปกติ2560/1

"  6141530021  นายชษิณชุา3 2.53เพ็ญบุญรอด ธบ.430050/2565 "2561/1

"  6141530026  นางสาวอังคณา4 2.42นุรักษ ธบ.430051/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชานิตศิาสตร (น.บ.)
"  6041254009  นางสาวกุลสตรี1 2.64เฟองฟูนวกิจ ธบ.530002/2565 "ปกติ2560/1

"  6041254011  นางสาวมัทนียา2 2.12นบนอบ ธบ.530003/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  5748301023  นายวฒันา1 2.29โตบุญ ธบ.930004/2565 "ปกติ2557/1

"  5748301070  นายดนัยภทัร2 2.21สินสุวรรณ ธบ.930005/2565 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)
"  6042301021  นายวศินทรัพย3 2.35เตยีนมีผล ธบ.930007/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)
"  5948302016  นางสาวพรพรรณ4 2.62ทาทอง ธบ.930006/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5749600005  นายกิตตธิัช1 2.00กล่ันวารี ธบ.1030003/2565 "ปกติ2557/1

"  5749600043  นางสาวจิรัชญา2 2.20กาพแกว ธบ.1030004/2565 "2557/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
"  5949600004  นางสาวนฤมล3 2.57กงมีประเสริฐ ธบ.1030005/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  6142294001  นางสาวกมลวรรณ1 2.23ใสน่ิมนวล ธบ.1130026/2565 "ปกติ2561/1

"  6142294002  นางสาวศิริวรรณ2 2.73เเสงวงษ ธบ.1130027/2565 "2561/1

"  6142294008  นางสาวเมธาวี3 2.81นวมภกัดี ธบ.1130028/2565 "2561/1

"  6142294009  นางสาวเพชรลดา4 2.83ตุนแสน ธบ.1130029/2565 "2561/1

"  6142294010  นางสาวอริสรา5 2.50ศรีไตรเรือง ธบ.1130030/2565 "2561/1

"  6142294012  นางสาวชลธิชา6 2.98นอยสงางาม ธบ.1130031/2565 "2561/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)
"  6142298002  นายรัชชานนท7 2.62อินตาสี ธบ.1130032/2565 "ปกติ2561/1

"  6142298005  นายภาณเุมศวร8 2.82ศุภลักษณวจันะ ธบ.1130033/2565 "2561/1

"  6142298010  นายจตพุร9 2.91คลํ้าจิตร ธบ.1130034/2565 "2561/1

"  6142298012  นางสาวณิชภาพัตร10 3.12เผือกขาว ธบ.1130035/2565 "2561/1

"  6142298014  นายศรัณย11 2.54จิตรตัง้ประเสริฐ ธบ.1130036/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
"  5932210004  นางสาวธัญญาศิริ1 2.37ทองอาจ ธบ.330043/2565 "พิเศษ2559/1

"  5932210045  นายอริยเดช2 2.54ไชยบุรี ธบ.330044/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5433470018  พันจาโทสมนึก1 3.27แลตอง ธบ.230016/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2554/1

"  5433470028  นางสาวพรปวณี2 3.18อิศรางกูร ณ อยุธยา ธบ.230017/2565 "2554/1

"  5433470042  นายกฤษฎา3 2.44บุฝาย ธบ.230018/2565 "2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
"  5633470022  นายธีรชยั4 2.76บุญประสพ ธบ.230021/2565 "พิเศษ2556/1

"  5733470010  นายธีระพงษ5 3.50บัวจูม ธบ.230026/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2557/1

"  5733470015  นายเกียรตชิัย6 2.59ราชวงค ธบ.230027/2565 "2557/1

"  5833470007  นางสาววริิยา7 2.96แสวงหา ธบ.230031/2565 "2558/1

"  5833470011  นางสาวเจษฎาภรณ8 3.11บุญเจือ ธบ.230032/2565 "2558/1

"  5833470012  นางสาวพัชรีภรณ9 3.30เขียววงศ ธบ.230033/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2558/1

"  5833470019  นางสาวณัฐพิชญ10 3.08พิบูลยศิลปดล ธบ.230034/2565 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
"  5533711022  นางสาวปรารถนา11 2.27ใจซื่อ ธบ.230019/2565 "พิเศษ2555/1

"  5533711033  นางสาววณชิชา12 3.07สีดา ธบ.230020/2565 "2555/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)
"  5933482008  นายธนชาต13 2.98โพธิ์ชยั ธบ.230035/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933482010  นางสาวปนัดดา14 2.96ขันธและ ธบ.230036/2565 "2559/1

"  5933482024  นายสุวทิย15 3.05แดงดี ธบ.230037/2565 "2559/1

"  5933482033  นายชยธร16 2.76เรืองไทย ธบ.230038/2565 "2559/1

"  5933482037  นางสาวปวยีธิดา17 2.77ภทัรพงศพัชร ธบ.230039/2565 "2559/1

"  5933482039  นายสรวชิญ18 2.68ศุภวรรณชยักุล ธบ.230040/2565 "2559/1

"  5933482040  นายปฏิภาณ19 2.92ทับทิมดง ธบ.230041/2565 "2559/1

28/03/65



- 2 -

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  5854277053  นางสาวชลาลัย1 2.27ดวงวงษ ธบ.730127/2565 "พิเศษ2558/1

"  5854277058  นายศุภเดช2 3.04คุณภัทรดํารงกุล ธบ.730128/2565 "2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5734280345  นางสาวบางออน3 3.08โคตะมะ ธบ.730125/2565 "พิเศษ2557/1

"  5834280037  นางสาววรินดา4 2.40คงปล้ืม ธบ.730126/2565 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5634283021  นายคมสัน5 2.18โตนุช ธบ.730124/2565 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
"  5934271010  นายนนทวฒัน6 3.59คนผักแวน ธบ.730129/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา"พิเศษ2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)
"  5934272026  นายชยัพิชติ7 2.53เศษโฐ ธบ.730130/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934272032  นางสาวโสณัฐชญาณ8 2.89นอยจันทร ธบ.730131/2565 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5934283106  นายฐานันดร9 2.76บวบเอม ธบ.730136/2565 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสตกิส (บธ.บ.)
"  5934283013  นางสาวอัจฉรา10 2.25โนจา ธบ.730132/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934283031  นายสรวศิ11 3.35ตาลอิสาร ธบ.730133/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283048  นางสาวชญาจิต12 3.32โคแข็ง ธบ.730134/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934283063  นายพงศกร13 2.15อัลมาตย ธบ.730135/2565 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  5954280071  นางสาวไอลดา14 2.46เส็งนา ธบ.730137/2565 "พิเศษ2559/1

"  6033280021  นางสาวกมลรัตน15 2.60ชดิประทุม ธบ.730140/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

28/03/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
"  6033277114  นายฐาปนกร16 2.48เขียวขํา ธบ.730138/2565 "พิเศษ2560/1

"  6033277117  นางสาวขนิษฐา17 2.66งอกงาม ธบ.730139/2565 "2560/1

"  6134277006  นางสาวนภัสษร18 2.61อนุชาตสิันติ ธบ.730147/2565 "2561/1

"  6134277009  นางสาวดวงกมล19 2.71สุขเกษม ธบ.730148/2565 "2561/1

"  6134277019  นายขจรศักดิ์ 20 3.16สุดาเทพ ธบ.730149/2565 "2561/1

"  6134277020  นางสาวรุงทิวา21 3.15ทอนพุทรา ธบ.730150/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)
"  6133280004  นางสาววรรณา22 3.38หมัดหมาน ธบ.730142/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/2

"  6133280009  นางสาวลภัสรดา23 3.48บริวตัรบุณรดา ธบ.730143/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133280015  นางสาวปณิศกาญจน24 2.63ภทัรศิลปโสภา ธบ.730144/2565 "2561/2

"  6133280020  นางสาวตติพร25 2.89สืบพันธ ธบ.730145/2565 "2561/2

"  6133280021  นายกัญณภัทร26 3.19วงคสม ธบ.730146/2565 "2561/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5835273079  นางสาวสรวยี1 3.34อภญิญาพลกุล ธบ.830010/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2558/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  5935273020  นางสาวปยะธิดา2 2.37ชะศรี ธบ.830011/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)
"  6034273052  นางสาวญาณศิา3 2.57ขํานํ้าคู ธบ.830012/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
"  5936530029  สิบเอกณัฐชนน1 3.00วงศวทิยสงค ธบ.430041/2565 "พิเศษ2559/1

"  5936530033  นายบุญเย่ียม2 3.01คงเพ่ิม ธบ.430042/2565 "2559/1

"  5936530052  นางสาวธัญญาธร3 3.34เมธาเดชสกุล ธบ.430043/2565 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2559/1

"  5936530055  นางสาวมนัสนันท4 3.18ประเสริฐมงคล ธบ.430044/2565 "2559/1

"  5936530064  นายมนัส5 2.22ธนาวฒิุวร ธบ.430045/2565 "2559/1

"  5936530073  นายสุรเชษฐ6 3.07รื่นกล่ิน ธบ.430046/2565 "2559/1

"  5936530103  นางสาวสุภาพร7 2.69อวมมีเพียร ธบ.430047/2565 "2559/1

"  5936530104  นายอนุพล8 2.48ทิมเงนิ ธบ.430048/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)
"  5932294018  นายทรงกลด1 2.64รมโพธิ์ ธบ.1130024/2565 "พิเศษ2559/1

"  5932294025  นางสาวจิรากร2 3.04พันธุบัว ธบ.1130025/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

ลําดับ
ท่ี

ชือ่  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมตักิารใหปริญญาบัตร วันท่ี 14 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมตัผิลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)
"  6133480013  นายฉัตรชยั1 3.59พูพาน ธบ.1230012/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/1

"  6133480014  นายเกียรตศัิกด์ิ2 3.17เขตขาม ธบ.1230013/2565 "2561/1

"  6134480025  นายไพทูรย3 2.98โพธิ์งาม ธบ.1230014/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวทิยาขลัง )

28/03/65


