
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

"  6012101007  นางสาวศิริลักษณ1 3.62โกศล ธบ.130048/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

"  6011010011  นางสาวกนกพิชญ2 3.84แสงแกว ธบ.130005/2565 "ปกติ2560/1

"  6011010012  นางสาวสุภาภรณ3 3.62คงสมจรูญ ธบ.130006/2565 "2560/1

"  6011010017  นางสาวสุทธิกมล4 3.72วุฒิสนิท ธบ.130007/2565 "2560/1

"  6011010021  นางสาวภาวินี5 3.77ชิณโฮง ธบ.130008/2565 "2560/1

"  6011010022  นางสาวเกศรา6 3.61อเนกธนสาร ธบ.130009/2565 "2560/1

"  6011010023  นางสาวปยธิดา7 3.72ภูวรานนท ธบ.130010/2565 "2560/1

"  6011010024  นางสาวสุปราณี8 3.84ขอดไธสง ธบ.130011/2565 "2560/1

"  6011010026  นายอรรถชัย9 3.72เข็มทอง ธบ.130012/2565 "2560/1

"  6011010030  นางสาวสุวิมล10 3.67วรเนตร ธบ.130013/2565 "2560/1

"  6011010035  นางสาวปานชีวา11 3.80ดีไร ธบ.130014/2565 "2560/1

"  6011010038  นางสาวณัตยา12 3.76เกตุภูงา ธบ.130015/2565 "2560/1

"  6011010044  นางสาวดารุณี13 3.75เกตุภูงา ธบ.130016/2565 "2560/1

"  6011010051  นางสาววรรณฤดี14 3.65อาจไพรินทร ธบ.130017/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ค.บ.)

"  6011020003  นางสาวทิพรัตน15 3.60ชุมบันดิษฐ ธบ.130018/2565 "ปกติ2560/1

"  6011020007  นายอัสนี16 3.65จันทรดี ธบ.130019/2565 "2560/1

"  6011020010  นางสาวสุภาวดี17 3.85พงษเสน ธบ.130020/2565 "2560/1

"  6011020012  นายมงคล18 3.78ยอดโพธิ์ ธบ.130021/2565 "2560/1

"  6011020016  นายภูมิทัศน19 3.64พุทธวงค ธบ.130022/2565 "2560/1

"  6011020050  นางสาวปาณิศา20 3.96ชวยเกิด ธบ.130023/2565 "2560/1

"  6011020052  นางสาวปวีณา21 3.68ขามสมุทร ธบ.130024/2565 "2560/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  6011030007  นางสาวณัฐริกา22 3.72เจรจา ธบ.130025/2565 "ปกติ2560/1

"  6011030013  นางสาวกรรภิรมย23 3.61นุมเรือง ธบ.130026/2565 "2560/1

"  6011030014  นางสาวชฎาพร24 3.85ตันเอ๋ียม ธบ.130027/2565 "2560/1

"  6011030025  นางสาวทัศณียา25 3.86มหานิล ธบ.130028/2565 "2560/1

"  6011030029  นางสาวณภาวดี26 3.65ลีศรี ธบ.130029/2565 "2560/1

"  6011030034  นายธีรภัทร27 3.71คงคลาย ธบ.130030/2565 "2560/1

"  6011030036  นางสาวกัญทิมา28 3.62ยศบุญถึง ธบ.130031/2565 "2560/1

"  6011030057  นายธรรมรงค29 3.78ใจกลา ธบ.130032/2565 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป (ค.บ.)

"  6011060020  นายศุภกรณ30 3.78วัฒนศรี ธบ.130033/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060038  นายวิทยา31 3.79พันธศรี ธบ.130034/2565 "2560/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)

"  6011070004  นายฉัตรชัย32 3.72ดําคลาย ธบ.130035/2565 "ปกติ2560/1

"  6011070010  นางสาวสุทธิดา33 3.83เจะเด็ง ธบ.130036/2565 "2560/1

"  6011070029  นางสาวธนิตา34 3.73แดงชวง ธบ.130037/2565 "2560/1

"  6011070048  นางสาวรัตนากร35 3.64อรุณรัมย ธบ.130038/2565 "2560/1

"  6011070049  นางสาวสวรรยา36 3.73สําราญสุข ธบ.130039/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  6011120019  นางสาวธนัชชา37 3.68วงคทําเนียบ ธบ.130040/2565 "ปกติ2560/1

"  6011120039  นางสาวสุพัตรา38 3.91คงคาสี ธบ.130041/2565 "2560/1

"  6011120041  นางสาวศรัญญา39 3.67อัคมาตร ธบ.130042/2565 "2560/1

"  6011120049  นายปยะพงศ40 3.70ไชยชะนะ ธบ.130043/2565 "2560/1

"  6011120058  นายธีรยุทธ41 3.68พลมั่น ธบ.130044/2565 "2560/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

12/04/65
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

"  6011522009  นายเบญจพล42 3.72จันทิพย ธบ.130045/2565 "ปกติ2560/1

"  6011522027  นางสาวเสาวลักษณ43 3.76นูมหันต ธบ.130046/2565 "2560/1

"  6011522028  นายเสกสรร44 3.75ฐิติวรวุธ ธบ.130047/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกยีรตินิยมอนัดับสอง

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

"  6011010008  นางสาวญาธิดา1 3.56จันทรรัตน ธบ.130049/2565 "ปกติ2560/1

"  6011010020  นางสาวปยะรัตน2 3.45ชางสาร ธบ.130050/2565 "2560/1

"  6011010048  นายกิตติภพ3 3.57นิทาน ธบ.130051/2565 "2560/1

"  6011010049  นางสาวอริยา4 3.46ชมเทียม ธบ.130052/2565 "2560/1

"  6011010059  นางสาวดุจดาว5 3.36ทุมกลาง ธบ.130053/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ค.บ.)

"  6011020008  นางสาวอังคณา6 3.55ศรีวิทัศน ธบ.130054/2565 "ปกติ2560/1

"  6011020027  นายณัฐชนน7 3.34เสลาคุณ ธบ.130055/2565 "2560/1

"  6011020041  นางสาวนภัสวรรณ8 3.40สมแกว ธบ.130056/2565 "2560/1

"  6011020046  นางสาวมณีเนตร9 3.33ทินอยูวงษ ธบ.130057/2565 "2560/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  6011030020  นางสาวกรรณิการ10 3.48พายุพัด ธบ.130058/2565 "ปกติ2560/1

"  6011030021  นายอนาวิล11 3.53เรืองศรี ธบ.130059/2565 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป (ค.บ.)

"  6011060014  นางสาวสุภาวิตา12 3.58กองลําเจียก ธบ.130060/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060017  นางสาวปนัดดา13 3.52ขอรอง ธบ.130061/2565 "2560/1

"  6011060039  นางสาวนฤมล14 3.38แซหวอง ธบ.130062/2565 "2560/1

"  6011060041  นางสาวสวรรยา15 3.35คลองดี ธบ.130063/2565 "2560/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)

"  6011070009  นางสาวทิพยสุดา16 3.56ทองเสริม ธบ.130064/2565 "ปกติ2560/1

"  6011070017  นางสาวศศิธร17 3.46ชํานาญกุล ธบ.130065/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  6011120031  นางสาวอารดา18 3.32ภิรมยเนตร ธบ.130066/2565 "ปกติ2560/1

"  6011120048  นางสาวนุชวรา19 3.50ขอบคํา ธบ.130067/2565 "2560/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

12/04/65



- 2 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

"  6011522002  นายศุภณัฐ20 3.56อินทรกลัด ธบ.130068/2565 "ปกติ2560/1

"  6011522019  นางสาวพัชราภรณ21 3.48โคตะวงษ ธบ.130069/2565 "2560/1

"  6011522022  นางสาวพีรนุช22 3.37ทองรอด ธบ.130070/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

"  5941101007  นางสาวเสาวลักษณ1 3.31ไชยธงรัตน ธบ.130073/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา
"ปกติ2559/1

"  6012101002  นางสาวจิราวรรณ2 2.98สมหลง ธบ.130263/2565 "2560/1

"  6012101003  นางสาวณัฐมล3 3.70พิมพเสนา ธบ.130264/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6012101008  นางสาวศิรินภา4 3.39กั้วพิจิต ธบ.130265/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6012101011  นางสาวกัญญพัชร5 3.67ผาวันดี ธบ.130266/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6012101012  นางสาวกุลประภัสสร6 3.37สิงหศรี ธบ.130267/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6012101016  นางสาวจีรภา7 3.11ออนศรี ธบ.130268/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

"  5941010043  นายทรงฉัตร8 2.11คนเจน ธบ.130071/2565 "ปกติ2559/1

"  6011010001  นายฐากูร9 3.08คาโค ธบ.130074/2565 "2560/1

"  6011010002  นางสาวภาวิณี10 3.18อินทรเดช ธบ.130075/2565 "2560/1

"  6011010004  นางสาวสุภาวดี11 3.36พิมศรี ธบ.130076/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010005  นางสาวกชวรรณ12 3.00พันธะไชย ธบ.130077/2565 "2560/1

"  6011010006  นางสาววราภรณ13 3.04ลิ่งไธสง ธบ.130078/2565 "2560/1

"  6011010007  นางสาวณัฏฐธิดา14 3.38ยาคํา ธบ.130079/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010010  นางสาวจุฑามาศ15 3.52ดําดา ธบ.130080/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010013  นางสาวชุดา16 3.24แหวนเงิน ธบ.130081/2565 "2560/1

"  6011010014  นางสาวนิรมล17 3.18คําวงค ธบ.130082/2565 "2560/1

"  6011010015  นางสาวเสาวรินทร18 3.57ระยับศรี ธบ.130083/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010018  นางสาวณัฐญา19 3.36รัตมะโน ธบ.130084/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010019  นางสาวณัฐธิดา20 3.35เอสระ ธบ.130085/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010025  นางสาวธนภรณ21 3.34ดวงสวี ธบ.130086/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด F"2560/1

"  6011010027  นางสาวดวงกมล22 3.15พิละมาตย ธบ.130087/2565 "2560/1

"  6011010028  นางสาวกมลพรรณ23 3.02ทึงขํา ธบ.130088/2565 "2560/1

12/04/65
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

"  6011010031  นายรชตะ24 2.90อินทรเอี่ยม ธบ.130089/2565 "ปกติ2560/1

"  6011010033  นางสาวสุนิษา25 3.73บุญเสริม ธบ.130090/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010034  นางสาวกัญญารัตน26 3.41ศรีเมืองแกว ธบ.130091/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010036  นางสาวอารียา27 3.26คุมสีไว ธบ.130092/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010039  นายภูวดล28 3.04สุขสันตสิริวงศ ธบ.130093/2565 "2560/1

"  6011010041  นางสาวกมลชนก29 3.56ผลโพธิ์ ธบ.130094/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010042  นางสาวจารุวรรณ30 3.14สุวรรณกลอม ธบ.130095/2565 "2560/1

"  6011010043  นางสาวธิติมา31 3.57งามจันทร ธบ.130096/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010045  นางสาวผกาทิพย32 3.22ริยาพันธ ธบ.130097/2565 "2560/1

"  6011010046  นางสาวพัทริดา33 3.55ใจงาม ธบ.130098/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010047  นางสาวจุฬาทิพย34 2.93วิสูตรทอง ธบ.130099/2565 "2560/1

"  6011010050  นางสาวรัตนา35 3.23ผานชมภู ธบ.130100/2565 "2560/1

"  6011010053  นางสาวกัญญาณัฐ36 2.70เถื่อนรอด ธบ.130101/2565 "2560/1

"  6011010054  นางสาวกนกวรรณ37 2.88คําผง ธบ.130102/2565 "2560/1

"  6011010055  นางสาวจิราพร38 3.18กอนสิน ธบ.130103/2565 "2560/1

"  6011010057  นางสาวหนึ่งฤทัย39 3.01ศรีสุวรรณ ธบ.130104/2565 "2560/1

"  6011010058  นางสาวชนินาถ40 2.84ถิระบุตร ธบ.130105/2565 "2560/1

"  6011010060  นางสาวรุงทิวา41 3.47นาควิเชียร ธบ.130106/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010061  นายชนะพล42 3.43กอนดวง ธบ.130107/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011010062  นางสาวศศิวิมล43 3.15ปรังประโคน ธบ.130108/2565 "2560/1

"  6011010063  นางสาวมัทนา44 3.59คงสงค ธบ.130109/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ค.บ.)

"  6011020001  นางสาวจิราภรณ45 3.53ขันดี ธบ.130110/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011020002  นางสาวปนกมล46 3.01ศรีเปารยะ ธบ.130111/2565 "2560/1
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"  6011020004  นางสาวกัลยา47 3.36พลเยี่ยม ธบ.130112/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011020009  นางสาวกรรณิกา48 3.53กลอมกลาง ธบ.130113/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020011  นางสาวพัชริดา49 3.54แวนประทุม ธบ.130114/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020015  นางสาวกวินนาฎ50 3.46รมบุญทวี ธบ.130115/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020018  นางสาววริศรา51 3.42สัมฤทธิ์ ธบ.130116/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020020  นางสาวศลินญา52 3.36วิรุณ ธบ.130117/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020021  นางสาวนฤนาถ53 3.17ชูขันธ ธบ.130118/2565 "2560/1

"  6011020023  นางสาวกฤษณา54 3.21สายสุข ธบ.130119/2565 "2560/1

"  6011020024  นางสาวสุนีย55 3.59พวงมาก ธบ.130120/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020026  นางสาววธูสิริ56 3.57ชื่นตา ธบ.130121/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020030  นายธนพัฒน57 3.07งามแสง ธบ.130122/2565 "2560/1

"  6011020031  นางสาวประภัสสร58 3.26งอนสวัน ธบ.130123/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020032  นางสาวพิมธิดา59 3.10บุญมี ธบ.130124/2565 "2560/1

"  6011020033  นางสาวหนึ่งฤดี60 2.93ศรีสุวรรณ ธบ.130125/2565 "2560/1

"  6011020035  นางสาวชาลิสา61 2.88เคหะสุวรรณ ธบ.130126/2565 "2560/1

"  6011020038  นางสาวรัตติกรณ62 3.50สิทธิศรี ธบ.130127/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020045  นางสาวรอซีดะห63 3.02แมฮอ ธบ.130128/2565 "2560/1

"  6011020047  นางสาววิรัตธาดา64 3.59จิตรากูล ธบ.130129/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020048  นายณรงคศักดิ์65 3.47สรวยล้ํา ธบ.130130/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020049  นางสาววันแรม66 3.30ชาติเดช ธบ.130131/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020051  นางสาวชลธิฌา67 3.45โอเรือง ธบ.130132/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020053  นางสาวธันยนันทน68 3.30จิธนกรกาญจน ธบ.130133/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020055  นางสาวนภัสภรณ69 3.32เสือเขียวกรภัช ธบ.130134/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011020057  นางสาวกุลสฏรี70 3.15ไพเราะ ธบ.130135/2565 "2560/1
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"  6011020059  นางสาวพิยดา71 3.41จํามี ธบ.130136/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011020062  นางสาวเนตรนภิส72 3.37เพชรพิมล ธบ.130137/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  6011030002  นางสาวดาราวดี73 2.75แขวงกลา ธบ.130138/2565 "ปกติ2560/1

"  6011030004  นางสาวมินตรา74 3.16กนนอก ธบ.130139/2565 "2560/1

"  6011030006  นายศรายุทธ75 3.00วิริยะบําเพ็ญกุล ธบ.130140/2565 "2560/1

"  6011030008  นางสาวดวงกมล76 2.78สิทธิศร ธบ.130141/2565 "2560/1

"  6011030011  นางสาวไอริณ77 3.18ศรีเรือง ธบ.130142/2565 "2560/1

"  6011030012  นายธนาเทพ78 2.82แผลงศาสตรา ธบ.130143/2565 "2560/1

"  6011030016  นางสาวศิริประภา79 3.42แกวดี ธบ.130144/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030017  นางสาวพรสุดา80 3.71ศิริเทศ ธบ.130145/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030019  นางสาวสิรินภา81 3.49แสงทอง ธบ.130146/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030022  นางสาวกานตธิดา82 3.43ศรีสุภักดิ์ ธบ.130147/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030028  นางสาวชอผกา83 3.09วรางกรู ธบ.130148/2565 "2560/1

"  6011030033  นางสาววิชชลลดา84 3.11ชุมปกษ ธบ.130149/2565 "2560/1

"  6011030035  นายนิกรณ85 3.50ชีรัมย ธบ.130150/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030037  นางสาวอทิติยา86 2.76ขยายแกว ธบ.130151/2565 "2560/1

"  6011030038  นายวิฑูรย87 3.41จันทรศิริ ธบ.130152/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030039  นางสาวชนัญธิดา88 3.48กลาหาญ ธบ.130153/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030040  นางสาวศิริรัตน89 2.75นามบุดดี ธบ.130154/2565 "2560/1

"  6011030041  นางสาวสรุตา90 2.48ถานอาจนา ธบ.130155/2565 "2560/1

"  6011030042  นางสาวรุงนภา91 3.41หนุมประดิษฐ ธบ.130156/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030043  นางสาวสุมินทรา92 2.94มงคลสุภา ธบ.130157/2565 "2560/1

"  6011030049  นางสาวศิริพร93 3.13ศรีไพร ธบ.130158/2565 "2560/1

12/04/65



- 5 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

"  6011030050  นายกิติพงษ94 3.26มวลคําลา ธบ.130159/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011030051  นายอลงกรณ95 3.38ชวยทอง ธบ.130160/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030052  นางสาวอนุตรา96 3.37ลือชา ธบ.130161/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030053  นายชัยติพงษ97 3.32บุญระคาน ธบ.130162/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030054  นางสาวภัทราภรณ98 3.73แกวจันทร ธบ.130163/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011030055  นางสาวปรัชญา99 3.19จันทรพุม ธบ.130164/2565 "2560/1

"  6011030058  นายกฤษณัฏฐ100 2.96กุลธรวัลลภ ธบ.130165/2565 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป (ค.บ.)

"  6011060001  นางสาวอัมพร101 3.01อินทรแสง ธบ.130166/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060004  นายปฐมพงษ102 2.81เจริญเตีย ธบ.130167/2565 "2560/1

"  6011060006  นางสาวณัฐธิดา103 3.32สุระพล ธบ.130168/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011060007  นางสาวประกายแกว104 3.72ปนจันทร ธบ.130169/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011060012  นายสราวุธ105 3.06โสดาวิชิต ธบ.130170/2565 "2560/1

"  6011060013  นางสาวพิยะดา106 3.12จันทะคัด ธบ.130171/2565 "2560/1

"  6011060015  นางสาวฐิติมา107 2.98แกวระวัง ธบ.130172/2565 "2560/1

"  6011060016  นางสาวธนัญชนก108 3.17บุญทูล ธบ.130173/2565 "2560/1

"  6011060018  นายวิชัย109 2.93ปาทาน ธบ.130174/2565 "2560/1

"  6011060019  นายปุณญณภัทร110 2.77พัดทอง ธบ.130175/2565 "2560/1

"  6011060021  นางสาวชณัญญา111 3.00มุกดาดี ธบ.130176/2565 "2560/1

"  6011060025  นางสาวพิกุลทอง112 3.30หาญชัยภูมิ ธบ.130177/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011060027  นางสาววิจิตรา113 3.10ฉายเลิศโฉม ธบ.130178/2565 "2560/1

"  6011060029  นายกฤษณะ114 2.70สุโขทัย ธบ.130179/2565 "2560/1

"  6011060031  นางสาวพีรพัฒน115 2.27ทองปลิว ธบ.130180/2565 "2560/1

"  6011060033  นางสาวสุปราณี116 3.40ใยสอด ธบ.130181/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

12/04/65



- 6 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป (ค.บ.)

"  6011060034  นางสาวชนาทิพย117 3.38อักษรนํา ธบ.130182/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011060035  นางสาวรุงทิพย118 2.88แสงทานั่ง ธบ.130183/2565 "2560/1

"  6011060037  นางสาวพัชราภรณ119 3.38จีวพงษ ธบ.130184/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011060040  นางสาวณัฐฐา120 2.81สิงหเส ธบ.130185/2565 "2560/1

"  6011060042  นางสาวสุกัญญา121 2.88วงศอินตา ธบ.130186/2565 "2560/1

"  6011060047  นางสาวปรียาพร122 3.02ลาดรองชัย ธบ.130187/2565 "2560/1

"  6011060053  นางสาวปนมณี123 3.40อุนแกว ธบ.130188/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011060055  นางสาวสุธาสินี124 2.97ชมเมือง ธบ.130189/2565 "2560/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)

"  5941070013  นางสาวสาวิตรี125 3.01ลีสี ธบ.130072/2565 "ปกติ2559/1

"  6011070001  นางสาวอรวรรณ126 2.94พันศรีภูมิ ธบ.130190/2565 "2560/1

"  6011070002  นางสาวกมลชนก127 3.37ตะเภาพงษ ธบ.130191/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070005  นางสาวมานัสยา128 3.07สังขทอง ธบ.130192/2565 "2560/1

"  6011070006  นางสาววรรณา129 2.70เพชรบํารุง ธบ.130193/2565 "2560/1

"  6011070007  นางสาวกุลสุดา130 3.23ศรีสวย ธบ.130194/2565 "2560/1

"  6011070008  นางสาวมินทตรา131 3.20เจริญธง ธบ.130195/2565 "2560/1

"  6011070011  นางสาวบุษยา132 2.95บุญรักษ ธบ.130196/2565 "2560/1

"  6011070013  นางสาวโซเฟย133 2.84มาหะมะ ธบ.130197/2565 "2560/1

"  6011070020  นางสาวจิราพร134 3.05บุญมี ธบ.130198/2565 "2560/1

"  6011070021  นางสาวอุไรทิพย135 3.57กุมชาติ ธบ.130199/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070024  นางสาวศศิภา136 3.06กลัดขวัญ ธบ.130200/2565 "2560/1

"  6011070030  นายนครินทร137 3.31สุขเรือง ธบ.130201/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070031  นางสาวนันทิชา138 3.02เอกพจน ธบ.130202/2565 "2560/1

"  6011070035  นายภิรเดช139 2.88ศรีเฉลิม ธบ.130203/2565 "2560/1
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"  6011070039  นางสาววรรณวิภา140 3.33พรมธรรม ธบ.130204/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

"  6011070040  นายธนชิต141 3.79กุไธสง ธบ.130205/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070043  นางสาวกรรณิการ142 2.98สุดชารี ธบ.130206/2565 "2560/1

"  6011070044  นางสาวพรรณศิริพร143 3.29แทนรอด ธบ.130207/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070045  นางสาวณัฐพร144 2.85พูลสุข ธบ.130208/2565 "2560/1

"  6011070046  นางสาววิลาวัณย145 2.97พุงธิราช ธบ.130209/2565 "2560/1

"  6011070050  นางสาวอรัญญา146 2.88กลิ่นษร ธบ.130210/2565 "2560/1

"  6011070053  นางสาวกนกวรรณ147 2.64บุญทวี ธบ.130211/2565 "2560/1

"  6011070055  นางสาวนฤมล148 3.54แซวาง ธบ.130212/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070056  นางสาวนริศรา149 2.77ผันพลี ธบ.130213/2565 "2560/1

"  6011070057  นางสาวกฤติกา150 3.28โชคอํานวย ธบ.130214/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011070058  นางสาวณัฐกานท151 2.74เตงชู ธบ.130215/2565 "2560/1

"  6011070059  นางสาวสุวิมล152 2.89พั่วไธสง ธบ.130216/2565 "2560/1

"  6011070060  นางสาวศศิธร153 3.12คลองแคลว ธบ.130217/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  6011120002  นายศุภชัย154 2.49เกาะเพชร ธบ.130218/2565 "ปกติ2560/1

"  6011120004  นางสาวกัญญาภัค155 2.87พูวณิชย ธบ.130219/2565 "2560/1

"  6011120005  นางสาวณัฐมน156 2.83บินซารดี ธบ.130220/2565 "2560/1

"  6011120006  นายณัฐพงศ157 2.34รัตนภรณ ธบ.130221/2565 "2560/1

"  6011120007  นายพิรุฬทิพย158 3.29พงเฟยม ธบ.130222/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120011  นายพัทธดนย159 3.23พรมขุนทอง ธบ.130223/2565 "2560/1

"  6011120012  นางสาวอาริญา160 2.43พรมสีทา ธบ.130224/2565 "2560/1

"  6011120013  นางสาวพิมพนารา161 2.72มั่นคง ธบ.130225/2565 "2560/1

"  6011120014  นายปฏิภาณ162 3.25ศรีชูชาติ ธบ.130226/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

12/04/65



- 8 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  6011120017  นางสาวสุภาพร163 2.97ครุฑจันทร ธบ.130227/2565 "ปกติ2560/1

"  6011120018  นางสาวกิตติมา164 3.21ชางทองมะดัน ธบ.130228/2565 "2560/1

"  6011120021  นายเขมทัศน165 3.11คงชุม ธบ.130229/2565 "2560/1

"  6011120026  นางสาววรัญญา166 3.52ผลฤทธิ์ ธบ.130230/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120027  นางสาวจารุวรรณ167 2.90ทะรงคอาจ ธบ.130231/2565 "2560/1

"  6011120028  นางสาวศินีนาถ168 2.74ปญญา ธบ.130232/2565 "2560/1

"  6011120030  นางสาวมลาตี169 3.07สกีแพทย ธบ.130233/2565 "2560/1

"  6011120032  นายภาคภูมิ170 3.09ภูธรมิตร ธบ.130234/2565 "2560/1

"  6011120034  นายจิณณวัตร171 2.90สุวรรณการ ธบ.130235/2565 "2560/1

"  6011120035  นายขจรวิทย172 3.03ลาภยงยศ ธบ.130236/2565 "2560/1

"  6011120036  นางสาวกัญญารัตน173 3.57สังขศิริ ธบ.130237/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120037  นายธีรวุฒิ174 3.49ชูเกิด ธบ.130238/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120043  นายศิวพลพัฒณ175 2.73ปนสุวรรณ ธบ.130239/2565 "2560/1

"  6011120044  นางสาวสุพรรษา176 3.30วงคศรีชา ธบ.130240/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120046  นางสาววรรณี177 3.12สุขประเสริฐศิลป ธบ.130241/2565 "2560/1

"  6011120050  นางสาวปารวี178 3.28เพ็งรัตนา ธบ.130242/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120051  นางสาวพรชนิตว179 3.27เมฆดี ธบ.130243/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120052  นายกิตติธัช180 3.13ปดทา ธบ.130244/2565 "2560/1

"  6011120054  นายณัฐิวุฒิ181 3.25วิชิตแยม ธบ.130245/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011120056  นางสาวศุภรดา182 2.75มะรินทร ธบ.130246/2565 "2560/1

"  6011120057  นางสาววนิชญา183 3.22กิ่งชัยเกิด ธบ.130247/2565 "2560/1

"  6011120059  นางสาวพาตีเมาะห184 2.84ยูโซะ ธบ.130248/2565 "2560/1

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

"  6011522003  นายอธิวัตร185 3.60เงินยวง ธบ.130249/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2560/1

12/04/65



- 9 -

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

"  6011522007  นางสาวสุธารัตน186 3.20คุณสมบัติ ธบ.130250/2565 "ปกติ2560/1

"  6011522008  นางสาวกนกพิชญ187 3.27ดวงบุญชู ธบ.130251/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011522011  นางสาวนิตยา188 3.21เอื้อเฟอ ธบ.130252/2565 "2560/1

"  6011522013  นายปยศักดิ์189 3.13เวชสุวรรณชัย ธบ.130253/2565 "2560/1

"  6011522016  นางสาวชนาภา190 3.11ขําวงค ธบ.130254/2565 "2560/1

"  6011522017  นางสาวสุพิชฌาย191 3.46โพธิ์จําเริญ ธบ.130255/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011522018  นางสาวชลิดา192 3.41เพ็งแจมศรี ธบ.130256/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011522020  นางสาวพฤกษา193 3.44ผองใส ธบ.130257/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011522021  นางสาวอภิญญา194 3.25ศรีละบุตร ธบ.130258/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6011522023  นางสาวพุธิดา195 3.15พงษสมบูรณ ธบ.130259/2565 "2560/1

"  6011522024  นางสาวกาญมณี196 3.22นวมบุใหญ ธบ.130260/2565 "2560/1

"  6011522025  นางสาววิภาดา197 3.20ผันทอง ธบ.130261/2565 "2560/1

"  6011522026  นางสาวจันทรจิรา198 3.07ทองมาก ธบ.130262/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาการจดัการชุมชน (ศศ.บ.)

"  6141251002  นายทีปกร1 3.75กลั่นมาลี ธบ.330063/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาการจดัการชุมชน (ศศ.บ.)

"  6141251003  นายนภัส1 3.31สายเมฆ ธบ.330069/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6141251004  นายณัฐกิตติ์ 2 3.33เจนวิถี ธบ.330070/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141251006  นายลาภวัต3 3.28เตาทองคํา ธบ.330071/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141251011  นายพัฒนชาติ4 3.00พิทักษเจริญนนท ธบ.330072/2565 "2561/1

สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการและการทองเทีย่ว(ธรุกจินําเทีย่ว) (ศศ.บ.)

"  6041260015  นางสาวเกวลี5 2.37เอื้อประสิทธิ์พร ธบ.330065/2565 "ปกติ2560/1

"  6041260022  นางสาวจิตรลดา6 2.45นนทะภา ธบ.330066/2565 "2560/1

สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการและการทองเทีย่ว(ธรุกจิการโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  5942261047  นางสาวธันยา7 2.19โนนทิง ธบ.330064/2565 "ปกติ2559/1

"  6041261018  นางสาวดลพร8 2.08ปุจฉาการ ธบ.330067/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6041320060  นางสาวกานตพิชชา9 2.63จันทีนอก ธบ.330068/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (วท.บ.)

"  5843710006  นางสาวจุฑาภรณ1 2.03ปนทอง ธบ.230071/2565 "ปกติ2558/1

"  5843710007  นางสาวพิตตินันท2 2.39ผาสุข ธบ.230072/2565 "2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5643470029  นายอภิวัฒน3 2.53สังขพาลี ธบ.230068/2565 "ปกติ2556/1

"  5843470020  นายศุภฤกษ4 2.21ภักดีวงษ ธบ.230070/2565 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711021  นายธนกร5 2.27โอภาสกิตติวัฒน ธบ.230073/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6041430042  นายปพนสรรค6 2.71จงเจริญ ธบ.230082/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5943470018  นายบุณวัทน7 2.53จันทรเทพ ธบ.230078/2565 "ปกติ2559/1

"  5943470043  นายอรรณพ8 3.07นิติรักษ ธบ.230079/2565 "2559/1

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม (วท.บ.)

"  6041482015  นายนิธิพีร9 2.21เลิศนภาวงศ ธบ.230083/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.)

"  5943711014  นายสุวิทย10 2.46โพธิ์ทอง ธบ.230080/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

วิชาเอกการจดัการ (บธ.บ.)

"  5744280056  นายอภิสิทธิ์1 2.50นาสุรินทร ธบ.730159/2565 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจดัการโลจสิติกส (บธ.บ.)

"  5844283226  นายชาเกน2 2.42ธรรมจิตร ธบ.730161/2565 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6042272011  นางสาวลักษณนารา3 2.21สมบัติหลาย ธบ.730178/2565 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจดัการโลจสิติกส (บธ.บ.)

"  6041283019  นายธนวัฒน4 2.35อรรคบุตร ธบ.730177/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ (บธ.บ.)

"  6041277006  นางสาวมณิวรา5 2.80หาจัก ธบ.730174/2565 "ปกติ2560/1

"  6041277016  นายปกรณ6 2.08บุญพิทักษ ธบ.730175/2565 "2560/1

"  6041277037  นายธันยพร7 2.21เซี่ยงเจ็น ธบ.730176/2565 "2560/1

"  6042277002  นายรัฐศาสตร8 2.73ชาติโย ธบ.730179/2565 "2560/1

"  6042277008  นายฤทธิชัย9 2.24โคตรแกว ธบ.730180/2565 "2560/1

"  6042277012  นายสิทธิพงษ10 3.09พลอยงาม ธบ.730181/2565 "2560/1

"  6042277013  นายกัมปนาท11 2.81วันทา ธบ.730182/2565 "2560/1

"  6141277001  นางสาววริศรา12 2.80วงษศรีแกว ธบ.730194/2565 "2561/1

"  6141277005  นางสาวมณิศรา13 2.78หาจัก ธบ.730195/2565 "2561/1

"  6141277006  นางสาวสุชาดา14 2.85คณะวาป ธบ.730196/2565 "2561/1

"  6141277007  นางสาวนิลาวัลย15 2.88ภูเขาใหญ ธบ.730197/2565 "2561/1

"  6141277012  นางสาวจุฑามาศ16 2.48ผิวเหลือง ธบ.730198/2565 "2561/1

"  6141277018  นายสุภชัย17 2.83แซตั้ง ธบ.730199/2565 "2561/1

"  6141277021  นางสาวอุทุมพร18 2.91แสงรัมย ธบ.730200/2565 "2561/1

"  6141277022  นายกรกวิน19 3.47แซตั้ง ธบ.730201/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141277023  นายทักษดนัย20 2.71จรรยากรณ ธบ.730202/2565 "2561/1

วิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

12/04/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6142271001  นางสาวนุชจรี21 2.44จูนิยม ธบ.730204/2565 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจดัการโลจสิติกส (บธ.บ.)

"  6141283018  นางสาวณัฏฐณิชา22 2.47เจริญสุข ธบ.730203/2565 "ปกติ2561/1

"  6142283017  วาที่รอยตรีหญิงภัทรวดี23 3.35มีสุวรรณ ธบ.730205/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6244272001  นางสาวจุรีรัตน24 2.33โพธิ์สุวรรณ ธบ.730206/2565 "ปกติ2562/1

"  6244272002  นางสาวกชกร25 2.93ปลื้มจิตต ธบ.730207/2565 "2562/1

"  6244272003  นางสาวพริ้มพักตร26 2.80ไสยบูรณ ธบ.730208/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5946530034  นายพงศธร1 2.48สพเสถียร ธบ.430054/2565 "ปกติ2559/1

"  5946530132  นายวรรณชัย2 2.11ธงริ้ว ธบ.430055/2565 "2559/1

"  6041530069  นางสาวชมพูนุช3 2.54แสงนอย ธบ.430056/2565 "2560/1

"  6041530074  นายธัญวัฒน4 2.33ซงเปก ธบ.430057/2565 "2560/1

"  6041530091  นางสาวจันทรา5 2.53กุณรินทร ธบ.430058/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)

"  6041254035  นางสาวลลิตา1 2.62ปานจันทร ธบ.530014/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5748301079  นายธิปก1 2.03สันติวีรยุทธ ธบ.930008/2565 "ปกติ2557/1

"  5748301080  นายวีรยุทธ2 2.67ทรัพยสิน ธบ.930009/2565 "2557/1

"  5748301091  นายศรัณย3 2.31ธรรมกาย ธบ.930010/2565 "2557/1

สาขาวิชาออกแบบทศันศิลป (ศป.บ.)

"  5748302020  นายวีระชาติ4 2.65ไตรสัจจกุล ธบ.930011/2565 "ปกติ2557/1

"  5848302009  นายชิตชัย5 2.53ยศพล ธบ.930012/2565 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5948301034  นายกฤษดา6 2.37รื่นฤดี ธบ.930013/2565 "ปกติ2559/1

"  5948301065  นางสาวอุไรวรรณ7 2.86ทิพมะณี ธบ.930014/2565 "2559/1

"  6042301011  นางสาวปณฑารีย8 3.43ฉิมวัย ธบ.930015/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6042301019  นายวิชชากร9 3.10แกวจารนัย ธบ.930016/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

วิชาเอกวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน (นศ.บ.)

"  5942291022  นางสาวจุฑามาศ1 2.46แซลิ้ม ธบ.1130041/2565 "ปกติ2559/1

"  6042291011  นายพงศกร2 2.25แจมมินท ธบ.1130042/2565 "2560/1

"  6042291012  นายคณาสิทธิ์3 2.37ตนตะภา ธบ.1130043/2565 "2560/1

"  6042291017  นายสันติ4 2.40ศรีมารัตน ธบ.1130044/2565 "2560/1

"  6042291028  นายนันทวัฒน5 2.26ดงแกว ธบ.1130045/2565 "2560/1

"  6042291035  นายดนัย6 2.30ชัยพิมพา ธบ.1130046/2565 "2560/1

"  6042291036  นายธีรพล7 2.18มหาบุญ ธบ.1130047/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5533470005  นางสาวสุภาพร1 2.42วะนาพันธ ธบ.230061/2565 "พิเศษ2555/1

"  5533470006  นายเมฆสิทธิ์2 2.53หรั่งเล็ก ธบ.230062/2565 "2555/1

"  5533470007  นายณัฐวรรธน3 3.06พันพระวงค ธบ.230063/2565 "2555/1

"  5533470016  พันจาเอกทศพร4 3.08หนูไพร ธบ.230064/2565 "2555/1

"  5533470017  พันจาเอกโกวิท5 2.24รสหอม ธบ.230065/2565 "2555/1

"  5633470013  นายภาคิน6 3.19จํานงคนอก ธบ.230066/2565 "2556/1

"  5633470065  นายจักรรินทร7 2.51บุญรวมบุญ ธบ.230067/2565 "2556/1

"  5833470013  นางสาวสุวนันท8 2.90นคะรังสุ ธบ.230069/2565 "2558/1

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม (วท.บ.)

"  5933482005  นายนนทวัฒน9 2.67นาคนิยม ธบ.230074/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933482006  นายอนุพงษ10 2.77ชางแกว ธบ.230075/2565 "2559/1

"  5933482012  นายณรงคฤทธิ์11 2.64สุภัทรวรคุณ ธบ.230076/2565 "2559/1

"  5933482014  นายธเนศ12 2.60ติเยาว ธบ.230077/2565 "2559/1

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม (วท.บ.)

"  6034482051  นายพงศกร13 2.75พิทักษวศิน ธบ.230081/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

วิชาเอกการจดัการ (บธ.บ.)

"  5634280259  นายธาวิน1 2.76กนกวาทกุล ธบ.730158/2565 "พิเศษ2556/1

"  5834280197  นายสุวิจักขณ2 2.52วิเศษณสําราญ ธบ.730160/2565 "2558/1

วิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  5934271002  นางสาวพิมพวิไล3 2.60ไชยทองสี ธบ.730162/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934271006  นางสาวพรประภา4 2.68ภาโสภะ ธบ.730163/2565 "2559/1

"  5934271032  นายอนุพันธ5 2.44ชัยนุวัฒนาพล ธบ.730164/2565 "2559/1

"  5934271044  นางสาวชญานี6 2.42ถีรพันธุ ธบ.730165/2565 "2559/1

วิชาเอกการจดัการ (บธ.บ.)

"  5934280022  นางสาวธิดารัตน7 2.98แพงศรีลคร ธบ.730166/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934280128  นางสาวเบญจมาภรณ8 2.88วรรณชัย ธบ.730167/2565 "2559/1

"  5934280157  นางสาวปรางทิพย9 2.97นาคอก ธบ.730168/2565 "2559/1

"  5934280158  นางสาวนัฐนันท10 2.65วุฒิอุทัยลักษณ ธบ.730169/2565 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ (บธ.บ.)

"  5954277152  นายศักดิ์ศิริ11 2.99โสภณรัตนโภคิน ธบ.730170/2565 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจดัการ (บธ.บ.)

"  6033280064  นายอภิชาติ12 2.27ประกอบบุญ ธบ.730173/2565 "พิเศษ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ (บธ.บ.)

"  6033277005  นางสาวชลธิชา13 2.49อวมดวง ธบ.730171/2565 "พิเศษ2560/1

"  6033277082  นางสาวจิตรกัญญา14 3.05รูปศรี ธบ.730172/2565 "2560/1

"  6133277046  นางสุภัคชญา 15 3.21พงษนุช ธบ.730183/2565 "2561/2

"  6133277049  นางสาวศิริพร16 2.57ภักดีสอน ธบ.730184/2565 "2561/2

"  6133277053  นางสาววาสนา17 2.90ปภาอัศวโภคิณ ธบ.730185/2565 "2561/2

"  6133277059  นายภูกิจ18 2.75เพิ่มดี ธบ.730186/2565 "2561/2

"  6133277060  นางสาวอรณิชชา 19 3.09สืบบุตร ธบ.730187/2565 "2561/2

"  6133277061  นางสาวนิภาดา  20 2.96นอยจันทร ธบ.730188/2565 "2561/2

12/04/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ (บธ.บ.)

"  6133277063  นางสาวประภาพร21 3.21สิงหไกร ธบ.730189/2565 "พิเศษ2561/2

"  6134277014  นางสาวกานตรวี22 3.03กองมา ธบ.730191/2565 "2561/1

"  6134277015  นายอภิวิชญ23 3.14อิศวเรศตระกูล ธบ.730192/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6134272006  วาที่รอยตรีหญิงลินนภา24 3.22ณ รังษี ธบ.730190/2565 "พิเศษ2561/1

วิชาเอกการจดัการ (บธ.บ.)

"  6134280041  นางสาวธัญญา25 2.90ศรีศักดิ์ ธบ.730193/2565 "พิเศษ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  5735273045  จาเอกธนู1 3.26แชมอุษา ธบ.830017/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา
"พิเศษ2557/1

สาขาวิชาการบญัชี (บช.บ.)

"  5935273043  นายณัฐพล2 3.06หมื่นศรี ธบ.830018/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5936530082  พระสุชิน1 2.56เขตจํานันท ธบ.430052/2565 "พิเศษ2559/1

"  5936530093  นางสาวณัฐนิชา2 3.24สายประเสริฐ ธบ.430053/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกยีรตินิยมอนัดับสอง

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5937254001  นายชัยวัสส1 3.31ศรีกนก ธบ.530004/2565 "พิเศษ2559/1

"  5937254010  นางสาวอุทุมพร2 3.38ประเสริฐ ธบ.530005/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5937254006  นายศิริวัฒน1 2.97ประทุมขัน ธบ.530006/2565 "พิเศษ2559/1

"  5937254012  สิบตํารวจเอกสุธี2 2.66เบาคํา ธบ.530007/2565 "2559/1

"  5937254013  สิบเอกเจตพล3 2.84ศรีวงศ ธบ.530008/2565 "2559/1

"  5937254017  สิบตํารวจเอกกฤษฎากร4 2.81แซงโคตร ธบ.530009/2565 "2559/1

"  5937254021  นางสาววันทนา5 2.81นามวิชา ธบ.530010/2565 "2559/1

"  5937254025  นายสุรชาติ6 2.97แสงทับทิม ธบ.530011/2565 "2559/1

"  5937254031  สิบตํารวจตรีธนวัฒน7 3.04คํากองแกว ธบ.530012/2565 "2559/1

"  5937254037  นายอินทปน8 2.93ดงปญจา ธบ.530013/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5739600047  นายกัมปนาท1 2.43ไชยศิลป ธบ.1030006/2565 "พิเศษ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  5932294004  นางสาวเบญจวรรณ1 2.42ติ่งทอง ธบ.1130037/2565 "พิเศษ2559/1

"  5932294014  นายณวริษฐ2 2.77วรรณหิรัณยเดช ธบ.1130038/2565 "2559/1

"  5932294039  นายปฐมพงษ3 2.97คําคัน ธบ.1130039/2565 "2559/1

"  5932294044  นายธนภัทร4 2.29ดํารงคโภคิน ธบ.1130040/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บญัชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลัน่กรองผลการศึกษา วันที ่17 มนีาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลีย่

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมติัการใหปริญญาบตัร วันที ่23 มนีาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมติัผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบตัร วันที ่21 มนีาคม 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา (ทล.บ.)

"  6133480010  นายสลางพล 1 3.06สวัสดิ์อําไพรักษ ธบ.1230015/2565 "พิเศษ2561/1

"  6133480011  นายชาญชัย2 2.96พุมจันทร ธบ.1230016/2565 "2561/1

"  6133480012  นายจิตรกร3 2.82ชุมชื่น ธบ.1230017/2565 "2561/1

"  6133480017  นายดนุพล4 2.76ปอมเมือง ธบ.1230018/2565 "2561/1

"  6133480019  นายภควัต5 2.78เนียมประเสริฐ ธบ.1230019/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงชื่อ) .............................................................นายทะเบียน

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

12/04/65


