
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

"  6012101001  นางสาวอาทิตยา1 2.78คงเจริญ ธบ.130283/2565 "ปกติ2560/1

"  6012101004  นางสาวชุติมา2 2.63อินทรกมล ธบ.130284/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  5842260014  นางสาวจันทรปรียา1 2.32ควรรับผล ธบ.330146/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6142210003  นางสาวศิริวรรณ2 2.65ดวงสวรรค ธบ.330150/2565 "ปกติ2561/1

"  6142210016  นางสาวศีลดาภรณ3 2.73ตายบางกรูด ธบ.330151/2565 "2561/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  5942320086  นายพลวัฒน4 2.77อารีย ธบ.330148/2565 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6141340002  นางสาวเสาวนีย5 2.34มาสวน ธบ.330149/2565 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว) (ศศ.บ.)

"  6142260002  นางสาวปรนุช6 3.58ภูทิวากร ธบ.330152/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"ปกติ2561/1

"  6142260003  นางสาวปยธิดา7 3.31มหธนกุล ธบ.330153/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6142260004  นางสาวศศิวิมล8 2.65แสนสี ธบ.330154/2565 "2561/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  6142261029  นางสาววัสดา9 2.01อุดมพันธ ธบ.330155/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6141430031  นางสาวณัฐทิกานต1 3.91บุญเกิดรัมย ธบ.230175/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  5843710005  นางสาวออรญา1 2.48เชื้อมอญยาว ธบ.230153/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5743430059  นายตฤณ2 2.25ถนอมศรี ธบ.230150/2565 "ปกติ2557/1

"  5743430071  นายตั้งเจริญ3 2.17ภูอมรเลิศ ธบ.230151/2565 "2557/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5643470072  นายรักธิวัฒน4 2.22บุญชวย ธบ.230149/2565 "ปกติ2556/2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711008  นายณฐภัทร5 2.24แสงไชย ธบ.230154/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5743482048  นายสหรัฐ6 2.24ดุลยคง ธบ.230152/2565 "ปกติ2557/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6041430058  นางสาวภัทรอร7 2.18ตั้งธนคุณ ธบ.230159/2565 "ปกติ2560/1

"  6141430001  นางสาวบุษบา8 2.73สุวรรณฤทธิ์ ธบ.230166/2565 "2561/1

"  6141430005  นางสาวมินตรา9 2.76บุญยวุฒิ ธบ.230167/2565 "2561/1

"  6141430009  นางสาวมัลลิกา10 3.09ขวัญพิเชษฐสกุล ธบ.230168/2565 "2561/1

"  6141430010  นางสาวณัฏฐณิชา11 2.42อาจพันธุ ธบ.230169/2565 "2561/1

"  6141430013  นางสาวสุภาพร12 2.96ฟองโภไค ธบ.230170/2565 "2561/1

"  6141430016  นางสาวทิพวรรณ   13 3.13เชื้อจิตร ธบ.230171/2565 "2561/1

"  6141430017  นางสาวอรนุช14 2.96สุขศิริวัฒนโรจน ธบ.230172/2565 "2561/1

"  6141430019  นางสาวบุสราพรรณ15 3.48โสธรบุญ ธบ.230173/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141430021  นายณัฐพงศ16 3.57หาญวารี ธบ.230174/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141430032  นางสาวปวีณนุช17 2.98ออมแกวสกุล ธบ.230176/2565 "2561/1

"  6141430037  นางสาวพิมพทอง18 3.36วงศคํา ธบ.230177/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2561/1

"  6141430039  นางสาวสุภัทรา19 2.87ระงับการ ธบ.230178/2565 "2561/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

28/09/65



- 2 -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  6041470024  นางสาวภาวิณี20 2.63แกวเจริญ ธบ.230160/2565 "ปกติ2560/1

"  6042470012  นายพันธุพีระเทพ21 2.51เมาขุนทด ธบ.230164/2565 "2560/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6042482015  นายพงศศักดิ์22 2.44พลอยใหญ ธบ.230165/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  6041710001  นางสาวกนิษฐา23 2.78วัฒนชัย ธบ.230161/2565 "ปกติ2560/1

"  6041710002  นางสาวลัดดาวัลย24 2.94ประพันธ ธบ.230162/2565 "2560/1

"  6041710005  นายณัฐพงษ25 3.00ลาปะ ธบ.230163/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6042280007  นางสาวไพลิน1 3.05คําดี ธบ.730377/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6042277016  นายธนพล2 2.16ศรีสวัสดิ์ ธบ.730376/2565 "ปกติ2560/1

"  6141277002  นายภูมิ3 2.64ภูปราง ธบ.730383/2565 "2561/1

"  6141277028  นายรัชพล4 2.86ตันติกุล ธบ.730384/2565 "2561/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6243277003  นายมงคล5 2.89นุมจํานงค ธบ.730433/2565 "ปกติ2562/1

"  6244277001  นางสาววีรยา6 2.29นิ่มขาว ธบ.730435/2565 "2562/1

"  6244277002  นางสาวชลิดา 7 2.19ปลอดภัย ธบ.730436/2565 "2562/1

"  6244277007  นางสาวอิงอร8 2.23จันทรแกว ธบ.730437/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6142271006  นายสุธีรวัฒน9 2.30กาญจนวิสิษฐผล ธบ.730385/2565 "ปกติ2561/1

"  6142271014  นางสาวโมณิตา10 2.60ศักดารัตน ธบ.730386/2565 "2561/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6141272011  นางสาวดวงฤทัย11 2.36เซี่ยงฉิน ธบ.730382/2565 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6243283001  นางสาวอทิตยา12 2.25บุญมี ธบ.730434/2565 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6141530006  นางสาวอมิตา1 2.52ขันทองดี ธบ.430108/2565 "ปกติ2561/1

"  6141530027  นางสาวกรรณิการ2 3.21ทับหอม ธบ.430109/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  6141254001  นายราชัน1 2.78ดวงศาลา ธบ.530024/2565 "ปกติ2561/1

"  6141254017  นายปฏิภาณ2 2.44ผิวงาม ธบ.530025/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)

"  5748304010  นายนิธิภัทร1 2.14ถมยา ธบ.930022/2565 "ปกติ2557/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6041291083  นายอนุชา1 2.77รอยแกว ธบ.1130061/2565 "ปกติ2560/1

"  6042291022  นายพรรณฤทธิ์2 2.20ผุยขันธ ธบ.1130064/2565 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6041294025  นายธนพล3 2.43แพทอง ธบ.1130062/2565 "ปกติ2560/1

"  6041294037  นางสาวรัชวิภา4 2.81มูลทา ธบ.1130063/2565 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6142294014  นางสาววราพร5 2.87สงวนสุข ธบ.1130066/2565 "ปกติ2561/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6141298028  นางสาวสุวนัน6 2.76ทองดี ธบ.1130065/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)

"  6141480001  นายสุทธิพงษ1 3.08เชื้อทอง ธบ.1230113/2565 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6142482005  นายธนาวุฒิ2 2.19โมเหล็ก ธบ.1230114/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  5932210024  นายคฑาวุธ1 2.71ยิ้มแยม ธบ.330147/2565 "พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5433711049  นางสาวรุงภิรุณ1 2.59สกุลวา ธบ.230147/2565 "พิเศษ2554/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5533711021  นางสาวเบญจมาศ2 2.44ใจดี ธบ.230148/2565 "พิเศษ2555/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5933470024  นายศรัณย3 2.17ตั้งสกุลวีรกิจ ธบ.230155/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933470042  นางสาวพัณณิตา4 2.39ภูมาลี ธบ.230156/2565 "2559/1

"  5933470043  นายอารวิญญ5 2.20แสงเพชรออน ธบ.230157/2565 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5933482041  นายสิทธิชัย6 3.46จันทะมุด ธบ.230158/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา
"พิเศษ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6133277064  นางสาวจันทรฉาย1 3.12จันทรินทร ธบ.730378/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133277065  นายชินณะ2 3.31อรุณสุขไพศาล ธบ.730379/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/2

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6233272001  นางสาวกนกนิภา3 3.48ปงกันคํา ธบ.730387/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"พิเศษ2562/1

"  6233272002  นางสาวจิรประภา4 3.48ทองดี ธบ.730388/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272003  นางสาวกรรณิกา5 2.79เสนาชวย ธบ.730389/2565 "2562/1

"  6233272004  นางสาวศศิธร6 2.40ใบสะเมาะ ธบ.730390/2565 "2562/1

"  6233272005  นางสาวพรประภา7 2.93ไชยฉลาด ธบ.730391/2565 "2562/1

"  6233272007  นางสาวคนธวัลย8 2.57บุญมา ธบ.730392/2565 "2562/1

"  6233272008  นายพัฒนศักดิ์9 3.32เดชดํารง ธบ.730393/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272009  นายกุลเดช10 3.15อุบลสุวรรณ ธบ.730394/2565 "2562/1

"  6233272011  นายพลากร11 2.67สันดี ธบ.730395/2565 "2562/1

"  6233272013  นางสาวทวินันท12 2.77เกตุไชย ธบ.730396/2565 "2562/1

"  6233272014  นางสาวมะลิ13 2.83ประทุมไชย ธบ.730397/2565 "2562/1

"  6233272015  นางสาวอาทิตญา14 3.50กรมทํามา ธบ.730398/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272018  นางสาวจันทรจิรา15 3.72คําถา ธบ.730399/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272021  นางสาวพิมพลภัส16 3.13ทองอุดม ธบ.730400/2565 "2562/1

"  6233272023  นางสาวอลิษา17 3.01กลอมจิตร ธบ.730401/2565 "2562/1

"  6233272024  นางสาวศิริกานดา18 2.78ศรีษะเนตร ธบ.730402/2565 "2562/1

"  6233272025  นางสาวราชาวดี19 3.19สวัสดิ์สรรค ธบ.730403/2565 "2562/1

"  6233272028  นายวรุตม20 3.27พรรัตน ธบ.730404/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272029  นายสุทธิเกียรติ21 2.90รักษเกียรติคุณ ธบ.730405/2565 "2562/1

"  6233272030  นางสาวศรินยา   22 2.69วันเปะ ธบ.730406/2565 "2562/1

"  6233272031  นางสาวอภิญญา23 3.30เกือบโคกกรวด ธบ.730407/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

28/09/65



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6233272032  นางสาวอภิญญา24 3.40ผาดาบรรณ ธบ.730408/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"พิเศษ2562/1

"  6233272033  นางสาวฐิติชญา25 3.03เอี่ยมสะอาด ธบ.730409/2565 "2562/1

"  6233272034  นางสาวนิศารัตน26 3.03คําจันทร ธบ.730410/2565 "2562/1

"  6233272036  นางสาวลักขณา 27 2.67สุวิทิตกุล ธบ.730411/2565 "2562/1

"  6233272038  นางสาวณิชาภา28 2.77กมลสิทธิสถิต ธบ.730412/2565 "2562/1

"  6233272041  นางสาวมาริสา29 3.19สุนทร ธบ.730413/2565 "2562/1

"  6233272042  นางสาวกัณฐมณี30 2.82ทองขัน ธบ.730414/2565 "2562/1

"  6233272045  นางสาวปาณิศา 31 2.95ศรีแสง ธบ.730415/2565 "2562/1

"  6233272048  นางสาวพรสวรรค32 3.32จันอิน ธบ.730416/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6233272059  นางสาวปุณยนุช33 3.64คะชานันต ธบ.730417/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6133280011  นางสาวปาริชาติ34 2.70มนตมี ธบ.730380/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133280019  นายจักพันธ35 2.49สุขพรหม ธบ.730381/2565 "2561/2

"  6234280006  นางสาวแกวตา36 3.94นาคอุไร ธบ.730418/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6234280009  นางสาวชัญญา37 3.80ธรรมศิริ ธบ.730419/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6234280017  นายกฤษณะ38 2.92สัมมาสัจ ธบ.730420/2565 "2562/1

"  6234280018  นายณัฐธวัช39 2.78วัฒนานุสรณ ธบ.730421/2565 "2562/1

"  6234280020  นางปรัชณีญาภรณ40 2.94ไลไธสง ธบ.730422/2565 "2562/1

"  6234280023  นางสาวนิรชา41 2.73มาลีเมาะ ธบ.730423/2565 "2562/1

"  6234280025  นางสาวจันทนี42 2.93เสวีวัลลภ ธบ.730424/2565 "2562/1

"  6234280027  นางสาวรสสุคนธ43 3.13พุทธวงค ธบ.730425/2565 "2562/1

"  6234280036  นางสาวพรนภา44 3.07สังขอาษา ธบ.730426/2565 "2562/1

"  6234280041  นางสาวธัญญารัตน45 3.38ไตรสืบ ธบ.730427/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

"  6234280042  นางสาววิชชุดา46 3.25สอนโฉม ธบ.730428/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

28/09/65



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6234280043  นายลําปาง47 3.11ไชยนิตย ธบ.730429/2565 "พิเศษ2562/1

"  6234280048  นายนันทชัย48 3.23โกชุม ธบ.730430/2565 "2562/1

"  6234280061  นางสาวจิราพัชร49 3.05พุทภิพักตร ธบ.730431/2565 "2562/1

"  6234280067  นางสาวสิริยากร50 3.52มุขศรี ธบ.730432/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6034273012  นางสาวศุภธิดา1 2.13พนความทุกข ธบ.830027/2565 "พิเศษ2560/1

"  6034273017  นางสาวสุธิมา2 2.51แสงเมือง ธบ.830028/2565 "2560/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6134273003  นางสาวอมรรัตน3 3.37ชาวตระการ ธบ.830029/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"พิเศษ2561/1

"  6134273005  นางศิวพร 4 3.50ยั่งยืน ธบ.830030/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273006  นางสาวเบญญาภา 5 3.37โพธิ์ถาวร ธบ.830031/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273008  นางสาวบุญลักษ6 2.57แสงทอง ธบ.830032/2565 "2561/1

"  6134273011  นางปรัศนีย7 3.62บุญเทศ ธบ.830033/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273013  นางสาวรําพึง8 3.52สิงหชัย ธบ.830034/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273014  นางสาววลัย9 3.59ใจจอมกูร ธบ.830035/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273017  นางกชพร10 3.10เรืองโรจน ธบ.830036/2565 "2561/1

"  6134273019  นางสาวพัศธนัญญา11 3.11จันทดวง ธบ.830037/2565 "2561/1

"  6134273020  นางสาวสลิลทิพย12 3.32อินตะวงค ธบ.830038/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273021  นางสาวลลิตา13 2.86การะเกตุ ธบ.830039/2565 "2561/1

"  6134273023  นางสาวชญานีย14 3.31หมื่นรินทร ธบ.830040/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273026  นางสาวคมนิเรศ15 3.29แนนสุวรรณ ธบ.830041/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273027  นางสาวพิรุฬลักษณ16 2.87คงหาญ ธบ.830042/2565 "2561/1

"  6134273030  นางสาวลําดวน17 3.13สุขสาม ธบ.830043/2565 "2561/1

"  6134273031  นางสาวรุงลาวัลย18 3.10นามไธสง ธบ.830044/2565 "2561/1

"  6134273032  นางสาวขวัญชนก19 3.05เผยศิริ ธบ.830045/2565 "2561/1

"  6134273033  นางสาวกิริยา20 3.70ภูงามนิล ธบ.830046/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273034  นางสาวสิริมา21 2.90นามทองสุข ธบ.830047/2565 "2561/1

"  6134273035  นางสาวมนัสนันท22 3.53ดวงประทุม ธบ.830048/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273037  นางสาวณัฐริณีย23 3.20อันดับหนึ่ง ธบ.830049/2565 "2561/1

28/09/65



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6134273038  นางเพลิน24 3.46จันทพุฒ ธบ.830050/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"พิเศษ2561/1

"  6134273039  นางสาวศิราณี25 3.05คงศัตรา ธบ.830051/2565 "2561/1

"  6134273044  นางสาวนพรัตน26 2.67อุปา ธบ.830052/2565 "2561/1

"  6134273047  นางสาวรพีพรรณ27 2.55อายุวงษ ธบ.830053/2565 "2561/1

"  6134273048  นางสาวฐาปณี28 3.21บุญเพิ่ม ธบ.830054/2565 "2561/1

"  6134273049  นางสาวขวัญฤดี29 3.14ศิริสําราญ ธบ.830055/2565 "2561/1

"  6134273050  นางสาววิไลพร30 3.50เบาเหมือน ธบ.830056/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273052  นางสาววิชุดา31 2.92ดอยลอม ธบ.830057/2565 "2561/1

"  6134273055  นางสาวพิมพาพร32 3.67สามกองงาม ธบ.830058/2565 มียกเวนบางรายวิชา

(หลักสูตรเทียบโอน)
"2561/1

"  6134273056  นางสาวสุปราณี33 3.19คลังชํานาญ ธบ.830059/2565 "2561/1

"  6134273057  นางสาวพรนภา34 2.87แซกัง ธบ.830060/2565 "2561/1

"  6134273058  นางสาววรารัตน35 3.19รุงโรจน ธบ.830061/2565 "2561/1

"  6134273059  นางสาวอัญชลี36 3.02กมลสาร ธบ.830062/2565 "2561/1

"  6134273060  นางสาวอรวรรณ37 2.75เบาคํา ธบ.830063/2565 "2561/1

"  6134273062  นางสาวสุภนันท38 2.74สุขจิต ธบ.830064/2565 "2561/1

"  6134273064  นางสาวทยา39 2.69ศรีผลสมอ ธบ.830065/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6032530013  นางสาวชิงดวง1 3.79ฉิมแฉง ธบ.430097/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032530022  นางสาวชนัดดา2 3.61ซามาตย ธบ.430099/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6031530002  นางสาวนวรัตน1 3.59เมฆมณี ธบ.430072/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031530008  นายเมธี2 3.28กระบวนสงา ธบ.430074/2565 "2560/1

"  6031530026  สิบตํารวจโทหญิงชลิตา3 3.37จํารัมย ธบ.430084/2565 "2560/1

"  6031530028  นางสาวกัญญณพัชญ4 3.43ชาญวิจักษณ ธบ.430086/2565 "2560/1

"  6031530030  นายกรมินทร5 3.41ศิริโกเมนทร ธบ.430088/2565 "2560/1

"  6031530034  นางสาวพรนภา6 3.40แซถั่ง ธบ.430091/2565 "2560/1

"  6031530035  นางสาวกุลัชณา7 3.26คําแกว ธบ.430092/2565 "2560/1

"  6032530007  นางสาวชัชนันทร8 3.38กันหาชิน ธบ.430095/2565 "2560/1

"  6032530012  นางสาวบุญญาพร9 3.36กันหาวัน ธบ.430096/2565 "2560/1

"  6032530023  นายวสันต10 3.37อวมเกษม ธบ.430100/2565 "2560/1

"  6032530034  นางสาวสุธาสินี11 3.42รัชตะบุตร ธบ.430105/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6031530001  นางสาวนิภา1 2.68แสงโสดา ธบ.430071/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031530006  นายณภัทร2 3.10จันทสาร ธบ.430073/2565 "2560/1

"  6031530010  นายสถาพร3 2.98เยี่ยมเวช ธบ.430075/2565 "2560/1

"  6031530014  นายกอพจน4 3.00คลายมุข ธบ.430076/2565 "2560/1

"  6031530015  นายอาทิตย5 2.91อุนจิตร ธบ.430077/2565 "2560/1

"  6031530017  นายพีระวัฒน6 2.48นัยสุภาพ ธบ.430078/2565 "2560/1

"  6031530018  นางสาวดาวรุง7 2.88รื่นเพียร ธบ.430079/2565 "2560/1

"  6031530021  นางสาววิรินทรญา8 2.88รุงเลิศรวีภัทร ธบ.430080/2565 "2560/1

"  6031530022  สิบโทไดลาภ9 2.80ผองภูษา ธบ.430081/2565 "2560/1

"  6031530023  นางสาวมนัสนันท10 3.02มูระคา ธบ.430082/2565 "2560/1

"  6031530025  นายเฉลิม11 3.15เอกประสิทธิ์วัฒนา ธบ.430083/2565 "2560/1

"  6031530027  สิบตํารวจโทหญิงสุธาทิพย12 3.26พงสมบัติ ธบ.430085/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6031530029  สิบตํารวจเอกหญิงเจนจิรา13 3.33สายยืน ธบ.430087/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6031530031  นางสาวนุชสินี14 3.12ละบาเลิศ ธบ.430089/2565 "2560/1

"  6031530032  สิบเอกพชร15 3.03ภูมิแกดํา ธบ.430090/2565 "2560/1

"  6031530038  สิบตํารวจตรีอมรเทพ16 2.88ชวงวิเชียร ธบ.430093/2565 "2560/1

"  6031530039  นายรณรงค17 3.59โทแกว ธบ.430094/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6032530015  นางสาวจิราพร18 3.12บุญเข็ม ธบ.430098/2565 "2560/1

"  6032530024  นางสาวปวีณา19 2.63สิมมา ธบ.430101/2565 "2560/1

"  6032530029  รอยตํารวจโทสุนัน20 2.84วันนู ธบ.430102/2565 "2560/1

"  6032530031  นายคฑาวุฒิ21 2.57หมอมพิบูลย ธบ.430103/2565 "2560/1

"  6032530033  นางสาวนงนุช22 3.31รมแกว ธบ.430104/2565 มีบางรายวิชาที่ไดเกรด D"2560/1

"  6032530036  นายดิษพงษ23 2.71ปนทอง ธบ.430106/2565 "2560/1

"  6032530039  นางสาววนิดา24 2.89รัตนปะสะ ธบ.430107/2565 "2560/1
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกลั่นกรองผลการศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลําดับ

ที่

ชื่อ  -  สกุล คะแนน

เฉลี่ย

ภาคเลขที่

ปริญญาบัตร

     เลขที่    

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันที่ 12 กันยายน 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5839600018  นายอดุล1 2.59รุงเรือง ธบ.1030028/2565 "พิเศษ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางสาวศรีรัตน  กนิษฐนาคะ )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

28/09/65


