
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.)

"  6011060030  นางสาวสุณิศร1 2.78กอนไชย ธบ.130275/2565 "ปกติ2560/1

"  6011060057  นางสาวพิจิตรา2 2.52สวางโสดา ธบ.130276/2565 "2560/1

"  6011060058  นางสาวศศิวิมล3 2.85อักษรเสือ ธบ.130277/2565 "2560/1

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)

"  6011070033  นางสาวนัฐมน4 2.70ถานบํารุง ธบ.130278/2565 "ปกติ2560/1

"  6011070037  นางสาวปาลิตา5 2.71ดีชู ธบ.130279/2565 "2560/1

"  6011070051  นายอธิชา6 2.66ราชูพิมล ธบ.130280/2565 "2560/1

"  6011070052  นายรัติศัย7 2.37ประวัติกลาง ธบ.130281/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6141216005  นางสาวหยิน1 3.84หยิง ธบ.330093/2565 "ปกติ2561/2

"  6141216007  นายออซวิน นีล2 3.61วาน ธบ.330094/2565 "2561/3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216002  นายเหวยหาง1 3.40หวง ธบ.330110/2565 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  5642260022  นางสาวฐานิตา1 2.15พิชัยอุดมพร ธบ.330077/2565 "ปกติ2556/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6041210037  นางสาวสุกัญญา2 2.54ใจธรรม ธบ.330082/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)

"  6041251003  นางสาวพิมลรัชต3 3.01สุดกุศล ธบ.330083/2565 "ปกติ2560/1

"  6041251006  นางสาวศศิวรวรรณ4 3.06บุญสุวรรณ ธบ.330084/2565 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  6041260014  นางสาวบัวทอง5 2.12ฉ่ําวงศ ธบ.330085/2565 "ปกติ2560/1

"  6041260016  นายคุณภัทร6 2.88ชินพงศพาณิชย ธบ.330086/2565 "2560/1

"  6041260019  นายสุรชัย7 3.17งามเพ็ญ ธบ.330087/2565 "2560/1

"  6041260029  นายณัฐพนธ8 2.15ปนจงมีสุข ธบ.330088/2565 "2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  5942261114  นายชวเมธ9 2.08ราชีวะวุฒิกุล ธบ.330079/2565 "ปกติ2559/1

"  6041261021  นางสาวสุภาดา10 3.04ปดถาวะโร ธบ.330089/2565 "2560/1

"  6041261036  นางสาวเจนจิรา11 2.12บูรณประดิษฐกุล ธบ.330090/2565 "2560/1

"  6041261037  นางสาวศศิวิมล12 2.31คําบุญเรือง ธบ.330091/2565 "2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  5942320012  นางสาววิพา13 3.09กรรมจันทร ธบ.330080/2565 "ปกติ2559/1

"  5942320013  นางสาวทัศติญา14 2.29อะเวลา ธบ.330081/2565 "2559/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6241320003  นางสาวสือ15 2.97ซวน ธบ.330113/2565 "ปกติ2562/1

"  6241320005  นายสง16 2.50ยูเสี่ยว ธบ.330114/2565 "2562/1

"  6241320006  นางสาวรุยจิน17 3.00เฉิน ธบ.330115/2565 "2562/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  6142260001  นางสาวศิริพร18 3.06แจมจันทร ธบ.330095/2565 "ปกติ2561/1

03/08/65



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  6142260006  นายธีระศักด์ิ 19 2.70เรืองออน ธบ.330096/2565 "ปกติ2561/1

"  6142260007  นายณัฐโชติ20 2.38โพธิ์โสด ธบ.330097/2565 "2561/1

"  6142260011  นางสาวรัศม์ีวรินท21 3.26วัฒนาภัทรพิศุทธ ธบ.330098/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  6142261003  นางสาวชลาลัย22 2.70รัตนวงษ ธบ.330099/2565 "ปกติ2561/1

"  6142261024  นางสาวไพรลิน23 2.31ลาหนองแคน ธบ.330100/2565 "2561/1

"  6142261025  นางสาวพรหมพร24 2.33แพสุพัต ธบ.330101/2565 "2561/1

"  6142261031  นางสาวปณฑารีย 25 2.38ผิวขํา ธบ.330102/2565 "2561/1

"  6142261033  นางสาววารุณี26 2.75ประสานศักด์ิ ธบ.330103/2565 "2561/1

"  6142261034  นางสาวสุคนธา27 2.43โมลา ธบ.330104/2565 "2561/1

"  6142261035  นางสาวทิพยอักษร 28 3.00ออนภา ธบ.330105/2565 "2561/1

"  6142261037  นางสาวเกวลิน29 3.01คลังทอง ธบ.330106/2565 "2561/1

"  6142261040  นางสาววิไลลักษณ30 2.78เจริญชนม ธบ.330107/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) (ศศ.บ.)

"  6142262010  นางสาวจณิสตา31 3.34รอดปญญา ธบ.330108/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(รานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)

"  6142263002  นางสาวชุตินธร32 2.44พันชนะ ธบ.330109/2565 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216003  Mr.Yi33 2.80Yong ธบ.330111/2565 "ปกติ2562/1

"  6241216005  นายหรงหยง34 2.32ถาน ธบ.330112/2565 "2562/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6141216004  นายจาย35 2.84หรงเคอ ธบ.330092/2565 "ปกติ2561/2

03/08/65



- 3 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  6141711002  นายณัฐชพงศธร1 3.35ทับเนียม ธบ.230122/2565 "ปกติ2561/1

"  6141711003  นายพีรณัฐ2 3.41บรรเจิดเชิดชู ธบ.230123/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5743711029  นายศุภารมภ 1 2.42ปะทะรัมย ธบ.230097/2565 "ปกติ2557/1

"  5743711050  นายสมานชัย2 2.50พรบุญ ธบ.230098/2565 "2557/1

"  5743711078  นายยุทธนา3 2.15ทะพิงคแก ธบ.230099/2565 "2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5943430103  นายมารวย4 2.67ปอกพรายแกว ธบ.230113/2565 "ปกติ2559/1

"  6041430053  นายอธิวัฒน5 2.28ทองกันทม ธบ.230117/2565 "2560/1

"  6041430079  นายพลเชษฐ6 2.55เหลืองงามดี ธบ.230118/2565 "2560/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5943470023  นายเจษฎา7 3.11สุภาพสุนทร ธบ.230114/2565 "ปกติ2559/1

"  5943470040  นายสิริชัย8 2.15เจริญสุข ธบ.230115/2565 "2559/1

"  5943470051  นายบริรักษ9 2.58อิ่มแยม ธบ.230116/2565 "2559/1

"  6041470022  นายนทีธร10 2.76บุญทรัพย ธบ.230119/2565 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6042482005  นายธนิศร11 2.89ยอดสาร ธบ.230120/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  6141711001  นายอภิสิทธิ์12 3.01ศรีตองออน ธบ.230121/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5744277094  นายสถิตพงษ1 2.54ทับอ่ํา ธบ.730269/2565 "ปกติ2557/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6042280026  นายยุทธนา2 2.13เกาะสูงเนิน ธบ.730286/2565 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6041283029  นายปรวรรตน3 2.26เกิดสวัสด์ิ ธบ.730284/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6042277004  นายเฉลิมศักด์ิ4 2.72กิจสมัคร ธบ.730285/2565 "ปกติ2560/1

"  6141277004  นางสาวศุภิสรา5 2.53มันธุภา ธบ.730295/2565 "2561/1

"  6141277010  นางสาวกัลยา6 2.55ยูงรัมย ธบ.730296/2565 "2561/1

"  6141277016  นางสาวจิราภรณ7 2.58โรจนประสงค ธบ.730297/2565 "2561/1

"  6141277024  นายคเณศ8 2.60ทองพยงค ธบ.730298/2565 "2561/1

"  6142277003  นายปุณยวัจน9 2.90จันทา ธบ.730306/2565 "2561/1

"  6142277020  นายวชิรวิทย10 2.37รักษาคดี ธบ.730307/2565 "2561/1

"  6142277025  นายอภิสิทธิ์11 2.43พิหุสูตร ธบ.730308/2565 "2561/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6143277008  นายศุภสิทธิ์12 2.53สมบูรณเหลือ ธบ.730313/2565 "ปกติ2561/1

"  6143277026  นายพงศธร13 2.29รุงแสง ธบ.730314/2565 "2561/1

"  6243277006  นางสาวอทิตยา14 2.62ปริสุทธิ์ ธบ.730316/2565 "2562/1

"  6243277008  นายจิรัฎฐ15 2.75สิริมงคลทัพทวี ธบ.730317/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6141271009  นางสาวรัชนีกร16 2.63จักขุลี ธบ.730293/2565 "ปกติ2561/1

"  6142271008  นางสาวสุนียพร17 2.29สังขพันธ ธบ.730304/2565 "2561/1

"  6142271009  นางสาวปยะดา18 2.69อําไพ ธบ.730305/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6141272023  นายปยวัฒน19 2.61ชัยปรีชา ธบ.730294/2565 "ปกติ2561/1

03/08/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6141280009  นางสาวฐิติรัตน20 2.45ไชยยะ ธบ.730299/2565 "ปกติ2561/1

"  6141280019  นายวุฒิภัทร21 2.73หุนนอย ธบ.730300/2565 "2561/1

"  6141280029  นางสาวสิริกานต22 3.03ประเมลัย ธบ.730301/2565 "2561/1

"  6141280036  นายกิติกร23 2.57หงษขาว ธบ.730302/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6141283053  นายศิลปกร24 2.37สีเหน่ียง ธบ.730303/2565 "ปกติ2561/1

"  6142283021  นายอธิป25 2.50เจะมูซอ ธบ.730309/2565 "2561/1

"  6142283047  นายสมพร26 2.28เหลาประชา ธบ.730310/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6143272004  นายจิรายุ 27 2.34กระแสโสม ธบ.730311/2565 "ปกติ2561/1

"  6143272015  นายอิทธิฤทธิ์28 2.68ถ่ินเกิด ธบ.730312/2565 "2561/1

"  6243272009  นางสาวบุญทอง29 2.51สระทองเรือน ธบ.730315/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6243280003  นายพีระพัฒน30 2.26คงทอง ธบ.730318/2565 "ปกติ2562/1

"  6243280005  นางสาวศศิพร31 2.28เทาดี ธบ.730319/2565 "2562/1

"  6243280008  นางสาวพวงเพชร32 3.01หาสูญโม ธบ.730320/2565 "2562/1

"  6243280009  นางสาวธนัญญา33 2.67สัชฌุกร ธบ.730321/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6243283003  นายศักดินนท34 2.40เสมอวิโรจน ธบ.730322/2565 "ปกติ2562/1

"  6243283005  นางสาวศิวพร35 2.62ปุณบุดดา ธบ.730323/2565 "2562/1

"  6243283006  นายเสริมศักดิ์36 2.29เสืออ่ิม ธบ.730324/2565 "2562/1

"  6243283007  นายเสฎฐวุฒิ37 2.80ภูมิพันธ ธบ.730325/2565 "2562/1

03/08/65



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6141273014  นางสาววิไลพร 1 2.63สงชุมแสง ธบ.830024/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6041530023  นายภัทรภน1 2.12รอบคอบ ธบ.430061/2565 "ปกติ2560/1

"  6041530068  นายภาคภูมิ2 2.40ไชยะ ธบ.430062/2565 "2560/1

"  6041530072  นายอรรถพล3 2.60ปนประดิษฐ ธบ.430063/2565 "2560/1

"  6141530003  นางสาวอักษรสวรรค4 2.61นอยหวา ธบ.430064/2565 "2561/1

"  6141530011  นายพชรพล5 2.82พวงราช ธบ.430065/2565 "2561/1

"  6141530014  นายชรินทรชัย6 2.37โพธิ ธบ.430066/2565 "2561/1

"  6141530034  นายพัฒนพงษ7 2.64ไชยรักษ ธบ.430067/2565 "2561/1

"  6141530041  นายธนากร 8 2.63พรมมะรัตน ธบ.430068/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5948301039  นายทินภัทร1 2.66แซต้ัง ธบ.930019/2565 "ปกติ2559/1

"  6042301006  นายธนาวัฒน2 2.43ศรีษะคํา ธบ.930020/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5849600002  นายธนัท1 2.14วิชาธิ ธบ.1030010/2565 "ปกติ2558/1

"  5849600014  นายกิตติกร2 2.88ก่ิงพุฒิ ธบ.1030011/2565 "2558/1

"  5849600015  นายนิธาน3 2.28เย็นสมุทร ธบ.1030012/2565 "2558/1

"  5849600020  นางสาวสายฝน4 2.04เกตุแกว ธบ.1030013/2565 "2558/1

"  5849600023  นางสาวนฤมล5 2.23เทพยาพระณรงค ธบ.1030014/2565 "2558/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5949600016  นายภาณุเดช6 2.57ภูมิเมฆ ธบ.1030020/2565 "ปกติ2559/1

"  5949600018  นายธีรพงศ7 2.48สองศรี ธบ.1030021/2565 "2559/1

"  5949600028  นายเจษฎา8 2.10ชางเงิน ธบ.1030022/2565 "2559/1

"  6042600012  นายศิริพงษ9 2.60นาคประเสริฐ ธบ.1030023/2565 "2560/1

"  6042600013  นายสหรัตน10 2.00เน่ืองอน ธบ.1030024/2565 "2560/1

"  6042600014  นายเจษฎาภรณ11 2.45บุญรามณรงค ธบ.1030025/2565 "2560/1

"  6042600018  นายนวัต12 2.30คงม่ัน ธบ.1030026/2565 "2560/1

"  6142600014  นายอรรถพล13 2.59วงศกลาง ธบ.1030027/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6141294008  นางสาววทันยา1 2.87ดนตรี ธบ.1130049/2565 "ปกติ2561/1

"  6141294016  นายรุงโรจน2 3.62ชาลีชาติ ธบ.1130050/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2561/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6141298010  นางสาวปริชาติ3 2.81ย้ิมถิน ธบ.1130051/2565 "ปกติ2561/1

"  6141298030  นายธนกร4 2.54ทวีกิจสุริยา ธบ.1130052/2565 "2561/1

"  6141298037  นายธนัท5 2.44กุลจรัส ธบ.1130053/2565 "2561/1

"  6142298011  นางสาวพิราวรรณ6 2.83ทายสงค ธบ.1130054/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6142482001  นายนราธิป1 3.19ปกขาว ธบ.1230105/2565 "ปกติ2561/1

"  6142482002  นายกฤษณศักดา2 2.42หนูแสน ธบ.1230106/2565 "2561/1

"  6142482003  นายเกษมสันต3 2.56บูรพนิมิตพงษ ธบ.1230107/2565 "2561/1

"  6142482004  นายศุภากร4 2.52ศรีภิรมย ธบ.1230108/2565 "2561/1

"  6142482006  นายวรินทร5 3.18แตงแกว ธบ.1230109/2565 "2561/1

"  6142482007  นายภูษณ 6 2.96นาคแสง ธบ.1230110/2565 "2561/1

"  6142482009  นายพงศธร7 2.30พลอยงาม ธบ.1230111/2565 "2561/1

"  6142482010  นายเจษฎา8 2.46สวนกระจาง ธบ.1230112/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  5932210027  นางสาวจุฑามณี1 2.52สิงหใหญ ธบ.330078/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5933470005  นายณัฐกรณ1 3.81แมนยํา ธบ.230101/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5633470021  นายอํานาจ1 3.40วรวงศ ธบ.230092/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2556/1

"  5633470044  นายจาตุรนต2 2.66เจริญสุข ธบ.230093/2565 "2556/1

"  5633470057  นายสุริยา3 2.98วรรณวงษ ธบ.230094/2565 "2556/1

"  5633470086  นายวีระวัฒน4 2.23สุขสรรเสริญ ธบ.230095/2565 "2556/1

"  5633470122  นางสาวปภัสรา5 2.66มัดดอเลาะ ธบ.230096/2565 "2556/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5533711008  นายไชยภาพ6 3.00เผือกผอง ธบ.230090/2565 "พิเศษ2555/1

"  5533711044  นายพิชัย7 2.54คําว่ิง ธบ.230091/2565 "2555/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5933470001  จาเอกหญิงสวรรยา8 3.40โลหากาศ ธบ.230100/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2559/1

"  5933470008  นายทศพล9 3.18ลาวัลย ธบ.230102/2565 "2559/1

"  5933470015  นายพิเชฐ10 2.65โลกวิรุฬห ธบ.230103/2565 "2559/1

"  5933470017  พันจาตรีปฏิวัติ11 3.37พละวงศ ธบ.230104/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5933470027  นายณัทฐพงษ12 2.90หนูทอง ธบ.230105/2565 "2559/1

"  5933470038  นายนรินทร13 3.52กระตายเพ็ชร ธบ.230106/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5933470040  นางสาวอรชพร14 2.79อิงประวัฒน ธบ.230107/2565 "2559/1

"  5933470044  พันจาโทรัฐนันท15 3.18มีลาภ ธบ.230108/2565 "2559/1

"  5933470049  นายวัชระ16 3.44ละเอียด ธบ.230109/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5933470051  นายทวีป17 3.05โปราหา ธบ.230110/2565 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5933482022  นางสาวพัฒนันท18 3.53อยูเลิศ ธบ.230111/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"พิเศษ2559/1

"  5933482034  นางสาวอรพิน19 2.27เจริญทรัพย ธบ.230112/2565 "2559/1

03/08/65



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277043  นายจุลทิศ1 3.76สหัสนา ธบ.730275/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934277049  นายธรรมนูญ2 3.61จตุราวิยสัจ ธบ.730277/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277037  นายฉันททัศน1 3.38รักกิจ ธบ.730272/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5534277050  นายณัฐวุฒิ1 2.47ผางนุย ธบ.730264/2565 "พิเศษ2555/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5634280275  นางสาวทัศวรรณ2 2.56จันทวงค ธบ.730265/2565 "พิเศษ2556/1

"  5734280004  นางสาวเบญจมาศ3 2.54หมื่นสีพรม ธบ.730267/2565 "2556/3

"  5734280477  นางสาววิยะดา4 2.41นามวงษา ธบ.730268/2565 "2557/1

"  5834280096  นางสาวสุพัตรา5 2.32สิงหวงคษา ธบ.730270/2565 "2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5634283008  นายสุนทร6 2.28กาละพัฒน ธบ.730266/2565 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  5934271039  นางสาวเกวรินทร7 2.46นึกธรรม ธบ.730271/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277039  นายธีระจักร8 3.04ติ๊บโคตร ธบ.730273/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934277040  นางสาวรัตนาภรณ9 2.73พอคา ธบ.730274/2565 "2559/1

"  5934277046  นางสาวกนกวรรณ10 3.51ไหลประสิทธิ์พร ธบ.730276/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2559/1

"  5934277058  นายอาลี11 2.88คลายวิจิตร ธบ.730278/2565 "2559/1

"  5934277061  สิบตํารวจเอกหญิงอุไรวรรณ12 2.40เขื่อนธนะ ธบ.730279/2565 "2559/1

"  5934277072  นางสาวสุกัญญา13 3.10มะเดื่อ ธบ.730280/2565 "2559/1

"  5934277075  นางสาวชิดชนก14 2.99กันอริ ธบ.730281/2565 "2559/1

"  5934277078  นายศักราช15 2.73หลักหาญ ธบ.730282/2565 "2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5954277059  นายอัศจรรย16 2.44จองสวาง ธบ.730283/2565 "พิเศษ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6133277018  นางสาวทิพยรัตน17 2.64สุทธิพิพัฒนผล ธบ.730287/2565 "พิเศษ2561/2

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6134280027  นางสาวรุงตะวัน18 2.91ฟกเกิดผล ธบ.730288/2565 "พิเศษ2561/1

03/08/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6134280048  นางสาวสุพัชชา19 2.74ประทุมไชย ธบ.730289/2565 "พิเศษ2561/1

"  6134280053  นางสาวภัทรวรรณ20 3.09จันเพ็ง ธบ.730290/2565 "2561/1

"  6134280061  นางสาวจุรีรัตน21 2.46จีนโน ธบ.730291/2565 "2561/1

"  6134280069  นางสาวนํ้าฝน22 2.71เพ็ชรประไพ ธบ.730292/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  5955273120  นายนาคินทร1 2.03คาเนกาเอะ ธบ.830022/2565 "พิเศษ2559/1

"  5955273127  นายรัตนะ2 2.03เมฆวัน ธบ.830023/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  6031254001  นางสาวศรีรัตน1 2.34ดิษราธร ธบ.530015/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031254016  สิบตํารวจโทพัฒนศักดิ์2 2.73ดวงแกว ธบ.530016/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5939600025  นายรณรงค1 3.65ศิริวงษ ธบ.1030019/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5939600001  นายสุวิจักขณ1 3.43จันสะอะดี ธบ.1030015/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5839600004  นายจิรวัฒน1 2.77อนันตกูล ธบ.1030007/2565 "พิเศษ2558/1

"  5839600007  นางสาวมารยาท2 2.70ภูนุช ธบ.1030008/2565 "2558/1

"  5839600019  นายวรรณวัฒน3 2.83นุชนา ธบ.1030009/2565 "2558/1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5939600002  นายอดิศักด์ิ4 3.32แกวสาร ธบ.1030016/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2559/1

"  5939600015  นายฐานันด5 3.05วิชัยดิษฐ ธบ.1030017/2565 "2559/1

"  5939600016  นายธิณพันธ6 2.65กัณเรศ ธบ.1030018/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  5932294029  นายอัคริน1 2.50คชเดช ธบ.1130048/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/08/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)

"  6133480002  นายศริพล1 3.40ธนพิเชษฐ ธบ.1230020/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/1

"  6133480008  นายณัทนที2 3.37มหาพรหม ธบ.1230021/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133480009  นายทรงศักด์ิ3 3.55อมรดิษฐ ธบ.1230022/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133480020  นายจักรรินทร4 3.50ไหมศรี ธบ.1230023/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133480024  นายสมิทธ5 3.45มาลีพันธุ ธบ.1230024/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133480025  นายพงศกร6 2.98พรหมบุตร ธบ.1230025/2565 "2561/1

"  6134480002  นายพัชระ7 3.26กิตติดํารงชัย ธบ.1230043/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134480006  นายสุรียรัตน8 2.61เกียนประโคน ธบ.1230044/2565 "2561/1

"  6134480011  นายธนายุทธิ์9 3.18คูณมี ธบ.1230045/2565 "2561/1

"  6134480012  นายกวีวัฒน10 2.59ชวยพัฒน ธบ.1230046/2565 "2561/1

"  6134480013  นายอดุลย11 3.21บุญอิน ธบ.1230047/2565 "2561/1

"  6134480023  นายนัธทวัฒน12 3.05ชางแตง ธบ.1230048/2565 "2561/1

"  6134480026  นายวัชรพงศ13 2.76เพลียหาญ ธบ.1230049/2565 "2561/1

"  6134480028  นายสมัคร14 3.13วอนเกานอย ธบ.1230050/2565 "2561/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6133482001  นายถาวร15 3.39โตทิพย ธบ.1230026/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/1

"  6133482002  นายเอกราช16 3.66สายสรอย ธบ.1230027/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482003  นายธวัชชัย17 3.82จิ๋วสกุล ธบ.1230028/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482004  นายอภิวัฒน18 3.38พิริยะมาโนชญ ธบ.1230029/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482007  นางสาวสุดาพร19 3.33พรหมศิริ ธบ.1230030/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482010  นายสันติภาพ20 2.88จันทรังษี ธบ.1230031/2565 "2561/1

"  6133482011  วาที่รอยตรีจิรภาสปาณัสม21 3.16เจริญศรี ธบ.1230032/2565 "2561/1

"  6133482015  นายชัชวาลย22 3.40จันทรเพ็ญ ธบ.1230033/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482016  นายวัชรพล23 3.18สวัสด์ิปรุ ธบ.1230034/2565 "2561/1
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6133482017  นายรัฐพล24 2.74พื้นผา ธบ.1230035/2565 "พิเศษ2561/1

"  6133482018  จาอากาศเอกคุณาวุธ25 3.12สรอยทอง ธบ.1230036/2565 "2561/1

"  6133482019  นายวสันต26 2.87สังขทอง ธบ.1230037/2565 "2561/1

"  6133482020  นายจิรพันธ27 3.18สุขมวง ธบ.1230038/2565 "2561/1

"  6133482021  นายวัชร28 3.00สวางประจิม ธบ.1230039/2565 "2561/1

"  6133482022  นายเจษฎา29 3.19ทับประทุม ธบ.1230040/2565 "2561/1

"  6133482023  นายสนธยา30 3.42มุกดาเกษม ธบ.1230041/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6133482026  นายปฏิพล31 3.53บัวศรี ธบ.1230042/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482001  นายณัฐพล32 3.29ศุภสุข ธบ.1230051/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482002  นายศุภถิตต์ิ33 3.35โพธิ์ชัยรัตน ธบ.1230052/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482003  นายธีรศักด์ิ34 3.79สมเมืองมา ธบ.1230053/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482004  นายนาวิน35 3.50พรมชะนะ ธบ.1230054/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482005  นายชํานิ36 3.68หลําชาวนา ธบ.1230055/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482007  นายวิโรจน37 3.55แปนโคตร ธบ.1230056/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482008  นายศิริศักดิ์38 3.63ฟุงสุข ธบ.1230057/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482009  นายณัฐพงษ39 3.08พันหนองแสน ธบ.1230058/2565 "2561/1

"  6134482010  นายนิคม40 3.80วงษทอง ธบ.1230059/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482011  นายมารุต41 3.26ตรีชิต ธบ.1230060/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482012  นายจารุเดช 42 3.37ปุภาษี ธบ.1230061/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482013  นายธีรภัทร43 3.14สีนวล ธบ.1230062/2565 "2561/1

"  6134482014  นายธีรนัย44 3.09รักแควน ธบ.1230063/2565 "2561/1

"  6134482015  นางสาวเสาวนีย45 3.23งามพริ้ง ธบ.1230064/2565 "2561/1

"  6134482016  นายภาคินัย46 3.00บุญเทียม ธบ.1230065/2565 "2561/1

"  6134482017  นายเดชานันท47 3.14บัวลอย ธบ.1230066/2565 "2561/1
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"  6134482018  นายสิทธิพร48 3.26คํามีภา ธบ.1230067/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/1

"  6134482022  นายธนาภัสสร49 3.33เจริญพร ธบ.1230068/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482023  นางสาวปยวรรณ50 3.36พลอยงาม ธบ.1230069/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482024  นายกฤชพล51 3.05เกอะมา ธบ.1230070/2565 "2561/1

"  6134482025  นายพงศกร52 3.17สระทองเยาว ธบ.1230071/2565 "2561/1

"  6134482026  นายธีรวัช53 3.44นิวงษา ธบ.1230072/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482027  นางสาวทรรศนีย54 3.60อินถาขาว ธบ.1230073/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482028  นายพัทธดนย55 3.27เพ็งสวรรค ธบ.1230074/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482029  นายนลธวัช56 3.51บุราณ ธบ.1230075/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482030  นายณัฐโชค57 3.22อมรอรรถกุล ธบ.1230076/2565 "2561/1

"  6134482031  นายกิตติพร58 3.38พลดี ธบ.1230077/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482032  นายบรรพต59 2.94ชัยบุญตา ธบ.1230078/2565 "2561/1

"  6134482033  นายเมธี60 3.27ดิษฐอารีย ธบ.1230079/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482035  นายอํานาจ61 3.60สิงหดี ธบ.1230080/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482036  นายภากร62 3.79ขจรกล่ิน ธบ.1230081/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482037  นางสาวศิริพันธ63 3.55บุญมา ธบ.1230082/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482038  นายปรีชา64 3.21เหลาไธสง ธบ.1230083/2565 "2561/1

"  6134482039  นายไพบูลย65 3.53ศรีโชค ธบ.1230084/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482043  นายชานนท66 3.35อยูเจริญ ธบ.1230085/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482044  นายเจษฎา67 2.81อิ่มละออ ธบ.1230086/2565 "2561/1

"  6134482045  นายอภิสิทธิ์ 68 3.07ไชยสุริย ธบ.1230087/2565 "2561/1

"  6134482046  นายกิตติศักด์ิ69 3.15แกวพะลัก ธบ.1230088/2565 "2561/1

"  6134482048  นายสถาพร70 3.27พุมโพธิ์ทอง ธบ.1230089/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482049  นายอัคเดช 71 3.19บรรดาสุข ธบ.1230090/2565 "2561/1
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"  6134482052  นายธนายง72 3.23ลุนจักร ธบ.1230091/2565 "พิเศษ2561/1

"  6134482053  นางสาวสุวดี73 3.22ขวัญกลับ ธบ.1230092/2565 "2561/1

"  6134482055  นายพยัคฆ74 3.76สมเพชร ธบ.1230093/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482057  นายชคัทพล 75 3.44ชัยวรณ ธบ.1230094/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482059  นายวัฒนพงษ 76 3.30ชุติวัฒนเศรษฐ ธบ.1230095/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482060  นายยุทธนา77 3.00ฝนดี ธบ.1230096/2565 "2561/1

"  6134482061  นายนัฐพล78 3.26มีความสุข ธบ.1230097/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482062  นายเสกสรรค79 3.22ทองแทง ธบ.1230098/2565 "2561/1

"  6134482063  นายสุขพัฒน80 3.42วงษา ธบ.1230099/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482064  นางสาวแพรไหม81 3.03กองใจ ธบ.1230100/2565 "2561/1

"  6134482065  นายชลิต82 3.42กมลธเนศ ธบ.1230101/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482066  นายสุรชัย83 3.23รัตนบุรมย ธบ.1230102/2565 "2561/1

"  6134482069  นายออด84 3.48ศิริ ธบ.1230103/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134482070  นายเอกพิสิทธิ์85 3.48แดงสีสุข ธบ.1230104/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบียน

(ลงช่ือ) .............................................................อธิการบดี

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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