
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)

"  6011070041  นายนิธิพัฒน1 2.93ทานะมัย ธบ.130282/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6141210019  นางสาวจิรัฐติกาล1 3.76ไทยเขียว ธบ.330132/2565 "ปกติ2561/1

"  6141210027  นายจิตติกร2 3.70เริ่มบุญฤทธิ์ ธบ.330137/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6141210029  นางสาวเกษวดี1 3.43มีเย็น ธบ.330139/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6041210046  นางสาวบุญญาดา1 2.59สกุนะสิงห ธบ.330116/2565 "ปกติ2560/1

"  6141210001  นางสาวธิดารัตน2 2.47คําปลา ธบ.330120/2565 "2561/1

"  6141210003  นางสาวจารุวรรณ 3 2.50ออนศรี ธบ.330121/2565 "2561/1

"  6141210004  นางสาวอารีรัตน4 3.08วงษไตรรัตน ธบ.330122/2565 "2561/1

"  6141210005  นางสาวปาณิสรา5 3.04ดิเรกโชติพงษ ธบ.330123/2565 "2561/1

"  6141210006  นางสาวธิดารัตน6 3.01สุวที ธบ.330124/2565 "2561/1

"  6141210007  นางสาวพิยะดา7 2.32เจียงกุล ธบ.330125/2565 "2561/1

"  6141210010  นางสาวทิพยกมล8 3.02มิ่งโสดา ธบ.330126/2565 "2561/1

"  6141210011  นางสาวรริศรา9 3.49จุลคณานุกิจ ธบ.330127/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141210014  นางสาวกัญญารัตน10 2.66ชัยบุรีโอภาส ธบ.330128/2565 "2561/1

"  6141210016  นางสาวลลนา11 2.87ยางงาม ธบ.330129/2565 "2561/1

"  6141210017  นางสาวฐนิดา12 2.96หาญเสมอ ธบ.330130/2565 "2561/1

"  6141210018  นายจักรภัทร13 2.84ดุริยางคพันธุ ธบ.330131/2565 "2561/1

"  6141210020  นางสาวสิรินาถ14 2.47จางวาง ธบ.330133/2565 "2561/1

"  6141210021  นางสาวจารุวรรณ15 2.97ศรีสุข ธบ.330134/2565 "2561/1

"  6141210024  นางสาวจิราพร16 2.47ยืนหาญ ธบ.330135/2565 "2561/1

"  6141210025  นางสาวรวิวรรณ17 3.52ลาดบัวขาว ธบ.330136/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141210028  นางสาวภัทรีญา18 2.51เริงรื่น ธบ.330138/2565 "2561/1

"  6141210031  นางสาวพิชญสินี19 3.16จั่นเพ็ชร ธบ.330140/2565 "2561/1

"  6141210032  นายสหธนพล20 2.94สหกิจชัชวาล ธบ.330141/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)

"  6042263022  นายพชร21 2.39เนขุนทด ธบ.330119/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6041320025  นายวีรวิชญ22 3.10กรเจริญพิสุทธิ์ ธบ.330117/2565 "ปกติ2560/1

26/08/65



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6041340008  นางสาวโสรยา23 2.70โจนรัมย ธบ.330118/2565 "ปกติ2560/1

"  6141340003  นางสาวกาญจนา24 3.04สอนราช ธบ.330142/2565 "2561/1

"  6141340004  นางสาวณัฏฐิดา25 3.39เพ็งศิริ ธบ.330143/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141340006  นางสาวสุธีมนต26 3.68ชาญวิรวงศ ธบ.330144/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141340009  นางสาวชีวาพร27 3.62จันทรเปรียง ธบ.330145/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5743430061  นายวิศรุต1 2.79การบรรจง ธบ.230128/2565 "ปกติ2557/1

"  5743430062  นายกวิน2 2.27บุญยังทองอินทร ธบ.230129/2565 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5843470019  นางสาวเกวลิน3 2.36มูลเจริญ ธบ.230130/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711031  นายศรัญู4 3.05วิจิตรวงศไพศาล ธบ.230131/2565 "ปกติ2558/1

"  5843711033  นายอภินันท5 2.63นานอม ธบ.230132/2565 "2558/1

"  5843711038  นายพรทวี6 2.66จิตตกระจายแสง ธบ.230133/2565 "2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5943430045  นางสาวเกศรา7 2.68ลีเลิศวงศภักดี ธบ.230142/2565 "ปกติ2559/1

"  6041430055  นายนนทกรานต8 2.26ปราโมทย ธบ.230145/2565 "2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

"  6141501002  นางสาวซรีนา9 3.12จิริดี ธบ.230146/2565 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  5943710003  นางสาวชุติมา10 3.07นามวงษ ธบ.230143/2565 "ปกติ2559/1

"  5943710012  นางสาวพิชาริกา11 2.73เอี่ยมจรูญ ธบ.230144/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)

"  6041276010  นางสาวพีรยา1 2.71แซนา ธบ.730338/2565 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6041280006  นางสาวนุชจรี2 2.56ฮงทอง ธบ.730341/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6041277010  นายทิคัมพร3 2.10บุญปลื้ม ธบ.730339/2565 "ปกติ2560/1

"  6041277015  นายชลชัย4 2.19ประสมทรัพย ธบ.730340/2565 "2560/1

"  6141277019  นายวุฒิชัย5 3.03ชัยวิรัตนนุกูล ธบ.730358/2565 "2561/1

"  6142277002  นางสาวปลายฟา 6 3.64ลัดกลาง ธบ.730366/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6142277006  นายกิตติศักดิ์7 2.78พงษพันธ ธบ.730367/2565 "2561/1

"  6142277013  นายพิพัฒน8 3.08ลืมขํา ธบ.730368/2565 "2561/1

"  6142277016  นางสาววนัสนันท9 3.23บุญริ้ว ธบ.730369/2565 "2561/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6143277001  นายสหรัฐ10 2.11หิริโอตัปปะ ธบ.730371/2565 "ปกติ2561/1

"  6143277016  นายชวนันท11 2.47กรุดมินบุรี ธบ.730372/2565 "2561/1

"  6143277027  นายณัฐปพน12 2.27ชูรัศมี ธบ.730373/2565 "2561/1

"  6143277032  นางสาวธนัญญา13 2.71อัฏฐะวิบูลยกุล ธบ.730374/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6141271001  นางสาวรัตนากร14 2.21ดานจาก ธบ.730353/2565 "ปกติ2561/1

"  6141271003  นางสาวนัจนันท15 2.75ธัญญเจริญ ธบ.730354/2565 "2561/1

"  6141271007  นายฐิติพงศ16 2.33ประสิทธิวงศ ธบ.730355/2565 "2561/1

"  6141271010  นางสาวบุศรากร17 3.26รัตนศักดิ์ ธบ.730356/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141271011  นางสาวสาวิตรี18 2.45พลังอุสาห ธบ.730357/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6142272003  นางสาวนริชา19 2.68ทรัพยสถิตคุณ ธบ.730365/2565 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

26/08/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6141280001  นางสาวรุงอรุณ20 2.24โพธิ์ทา ธบ.730359/2565 "ปกติ2561/1

"  6141280005  นายนพดล21 2.52พุมรัก ธบ.730360/2565 "2561/1

"  6141280014  นายพลกฤต22 2.29งามกมลรัตน ธบ.730361/2565 "2561/1

"  6141280032  นายอนุพงค23 2.33แกวดี ธบ.730362/2565 "2561/1

"  6141280033  นายภูรินทร24 2.39วิลา ธบ.730363/2565 "2561/1

"  6141280034  นายนฤทธิ์25 2.59ศรีสวัสดิ์ ธบ.730364/2565 "2561/1

"  6142280005  นายพัฒนา26 2.49หงษสีจันทร ธบ.730370/2565 "2561/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6244280001  นางสาวขวัญนภา27 2.62ตลับทอง ธบ.730375/2565 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  5945273124  นางสาวยลรดี1 2.03แซโคว ธบ.830025/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6041530053  นายณัฐพล1 2.32ศรีบุญ ธบ.430070/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  6141254005  นางสาวมนัสนันท1 2.94พิศาลชัยชนะกุล ธบ.530019/2565 "ปกติ2561/1

"  6141254009  นายชานน2 3.24เกียรติ์ศักดาวงศ ธบ.530020/2565 "2561/1

"  6141254010  นายณัฐพงศ3 2.81ดวงสุวรรณ ธบ.530021/2565 "2561/1

"  6141254012  นางสาวณัฐพร4 2.75แสงสาร ธบ.530022/2565 "2561/1

"  6141254018  นางสาวปุญชยา5 2.98เลิศศิลปชัย ธบ.530023/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)

"  5948304016  นายภานุวัฒน1 2.70จิตรครบุรี ธบ.930021/2565 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  5942291065  นางสาวฉัตรชฎา1 2.40ดวงสงค ธบ.1130056/2565 "ปกติ2559/1

"  6041291058  นายสุทธิพจน2 2.30สโรภาส ธบ.1130057/2565 "2560/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6141298005  นางสาวเฟองฟา3 3.09พันธจันทร ธบ.1130058/2565 "ปกติ2561/1

"  6141298019  นางสาวรสรินทร4 3.13รัตนประทุม ธบ.1130059/2565 "2561/1

"  6141298026  นางสาวเพ็ญกวิน5 2.47ฮวดวิจิตร ธบ.1130060/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5433711015  นายสุรักษ1 2.69อินทโฉม ธบ.230124/2565 "พิเศษ2554/1

"  5433711016  นางสาวรัญชิดา2 2.86อิ่นมะโน ธบ.230125/2565 "2554/1

"  5433711027  เรือตรีจาฏวัจน3 3.32รุดเครือ ธบ.230126/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา
"2554/1

"  5433711056  นางสาวอังคณา4 2.57พื้นดอนเค็ง ธบ.230127/2565 "2554/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5933470004  สิบเอกพงษศักดิ์5 2.92เทาทอง ธบ.230134/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933470012  นายกฤษฎา6 3.06จิตหาญ ธบ.230135/2565 "2559/1

"  5933470013  พันจาตรีปกรณเกียรติ7 3.45มงคลประภากร ธบ.230136/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

"  5933470014  นางสาวเฟองลดา8 3.14ยิ้มโกทักษ ธบ.230137/2565 "2559/1

"  5933470021  พระประทีป9 2.52ศรีจันทอง ธบ.230138/2565 "2559/1

"  5933470029  นายสิทธิพันธ10 3.81นาวีชลนิยม ธบ.230139/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา
"2559/1

"  5933470032  นางสาวณัฐพร11 3.31จงจิตต ธบ.230140/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5933482038  นางสาวทราย12 2.76พุกรอด ธบ.230141/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277022  นางสาวสมประสงค1 3.61จัตุชัย ธบ.730331/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934277064  นางสาวกานดา2 3.66ทองทับ ธบ.730335/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5734280338  นายชยเศรษฐ1 2.23ตุละยากรณ ธบ.730326/2565 "พิเศษ2557/1

"  5734280339  นายณัฐพล2 2.06ดีมาก ธบ.730327/2565 "2557/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277005  นายกฤษดา3 3.11บุญอ่ํา ธบ.730328/2565 "พิเศษ2559/1

"  5934277018  นายจักรพันธ4 3.20นอยทิม ธบ.730329/2565 "2559/1

"  5934277019  นางสาวรุงนภา5 3.02สบายใจ ธบ.730330/2565 "2559/1

"  5934277027  สิบเอกคณิต6 3.27สืบพันธุ ธบ.730332/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

"  5934277030  พันจาตรียุทธนา7 2.58การด ธบ.730333/2565 "2559/1

"  5934277047  นางสาวณัฐชุตาพร8 2.81พลทํา ธบ.730334/2565 "2559/1

"  5934277081  นายธนกร9 3.33โชติวีระกุล ธบ.730336/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6033277023  นางสาวณัฐสิมา10 2.37กลิ่นหอม ธบ.730337/2565 "พิเศษ2560/1

"  6133277011  นายฉัตร11 2.38วงศฉัตร ธบ.730343/2565 "2561/2

"  6133277025  นายสุภาพงศ12 3.43สงสังข ธบ.730344/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/2

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6133272045  นายปรานต13 3.05คําขันธ ธบ.730342/2565 "พิเศษ2561/2

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6133280014  นางสาวนฤวรรณ14 3.14วงศแกนคํา ธบ.730345/2565 "พิเศษ2561/2

"  6134280003  นางสาวครองขวัญ15 3.52วงศแกนจันทร ธบ.730346/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134280014  นางสาวยุวารีย16 2.77ณ หนองคาย ธบ.730347/2565 "2561/1

"  6134280019  นางสาวเกษศริน17 2.90แวนประโคน ธบ.730348/2565 "2561/1

"  6134280030  นางสาวธารทิพย18 2.23พลเยี้ยม ธบ.730349/2565 "2561/1

"  6134280037  นางสาวกรกมล19 2.81เทศนดี ธบ.730350/2565 "2561/1

"  6134280038  นางสาวดิษยธิดา20 2.75เรียงศักดิ์ ธบ.730351/2565 "2561/1

26/08/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6134280049  นางสาวนะลิน21 3.26ทับทิมสุข ธบ.730352/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"พิเศษ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

"  6034273034  นางสาวสุวรรณา1 2.23นิมนต ธบ.830026/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5936530072  นางสาวดวงกมล1 2.44โกมลวิทย ธบ.430069/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5937254002  นายพีรพงษ1 2.62วงคแสนสุข ธบ.530017/2565 "พิเศษ2559/1

"  5937254007  จาสิบตรีพรศักดิ์2 2.78ศรีอุดร ธบ.530018/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  5932294007  นางสาวจิรัฏฐ1 2.44นอยสุขยิ่ง ธบ.1130055/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

26/08/65


