
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

"  5941101032  นางสาวนิตยา1 3.38ล้ิมนิยม ธบ.130001/2566 เรียนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6241210013  นางสาวทิพยอักษร1 3.81แจมสอาด ธบ.330028/2566 "ปกติ2562/1

"  6241210014  นางสาวสุมินตรา2 3.71เลขกลาง ธบ.330029/2566 "2562/1

"  6241210018  นางสาวขนิษฐา  3 3.71กาลปลูก ธบ.330031/2566 "2562/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6241320002  นางสาวหทัยกานต4 3.87บุญธรรม ธบ.330039/2566 "ปกติ2562/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216021  นางสาวเว่ิน5 3.72ชินชิง ธบ.330038/2566 "ปกติ2562/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6241210016  นางสาวลลิษา1 3.37มงคลทอง ธบ.330030/2566 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  5842261057  นางสาวนาตยา1 2.40สุพรวารี ธบ.330001/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  5842320073  นางสาวธีราพร2 3.06ธรรมวิเศษ ธบ.330002/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6142210006  นางสาวกรชนก3 2.53สรอยสุวรรณ ธบ.330025/2566 "ปกติ2561/1

"  6241210001  นางสาวพิมพา4 2.94สีสุข ธบ.330026/2566 "2562/1

"  6241210012  นางสาวสุวภัทร5 3.28สุขแกว ธบ.330027/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241210019  นางสาววีระพร6 2.85สุคนธทรัพย ธบ.330032/2566 "2562/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)

"  6141251007  นายชวกร7 2.72เกติพันธ ธบ.330022/2566 "ปกติ2561/1

"  6141251008  นายอัษฎาวุธ8 3.05โชติบุญ ธบ.330023/2566 "2561/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6241320007  นางสาวเพชรมณี9 3.67ทิพยแสง ธบ.330041/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2562/1

"  6241320008  นายสุรชัย10 3.10มัจฉาวัง ธบ.330042/2566 "2562/1

"  6241320009  นางสาวบิณตา11 2.99โพรงมณี ธบ.330043/2566 "2562/1

"  6241320010  นางสาวมาซีเตาะ12 2.76ดือราอิง ธบ.330044/2566 "2562/1

"  6241320011  นางสาวอามีเนาะ13 2.58มะแซ ธบ.330045/2566 "2562/1

"  6241320013  นางสาววริสรา14 3.50ผลจันทร ธบ.330046/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  6241320004  นางสาวหลี15 3.51ซิ่วเยียะ ธบ.330040/2566 มียกเวนบางรายวิชา"ปกติ2562/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6141340007  นายระพีพัฒน16 3.40คนยงค ธบ.330024/2566 เรียนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"ปกติ2561/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216007  นางสาวชาน17 3.33เชียวอี้ ธบ.330033/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2562/2

"  6241216008  นางสาวเจิง18 3.20เย่ีย ธบ.330034/2566 "2562/2

03/03/66



- 2 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216010  นายซื่อ19 2.44ถิงฮาน ธบ.330035/2566 "ปกติ2562/2

"  6241216012  นายจาง20 2.95หยาง ธบ.330036/2566 "2562/2

"  6241216018  นายซวน21 3.00เสี่ยวเจียะ ธบ.330037/2566 "2562/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711035  นายเมธา1 2.52มาลา ธบ.230002/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5943470010  นายวรุตม2 2.70แซต้ัง ธบ.230003/2566 "ปกติ2559/1

"  5943470039  นายเกียรติศักด์ิ3 2.06มีพรหม ธบ.230004/2566 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6042482017  นายมนตรี4 2.90สังขทัศไนย ธบ.230005/2566 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5844277083  นายสมาน1 2.59จิรัมย ธบ.730003/2566 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  5944272012  นางสาวสกาวใจ2 2.02กาวิละ ธบ.730005/2566 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5944277013  นายอําพล3 2.40งามขํา ธบ.730006/2566 "ปกติ2559/1

"  5944277062  นายจักรกฤช4 2.02สิทธิชาติ ธบ.730007/2566 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6141280004  นายภานุพงศ5 2.27ไชโย ธบ.730037/2566 "ปกติ2561/1

"  6141280011  นายขวัญชัย6 2.56เพชรตีบ ธบ.730038/2566 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6241273002  นางสาวจิดาภา1 2.39ฉัตรจอหอ ธบ.830010/2566 "ปกติ2562/1

"  6241273021  นางสาวภัคธีมา2 2.07กาญจนกําเหนิด ธบ.830011/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5947254019  นางสาววชิราภรณ1 2.51ไชยธงรัตน ธบ.530001/2566 "ปกติ2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5848301048  นางสาวญาตาวี1 2.43ไลดี ธบ.930001/2566 "ปกติ2558/1

"  5848301080  นางสาววราภรณ2 2.15อรุณเพชรประทีป ธบ.930002/2566 "2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5948301002  นางสาวธนาวรรณ3 2.86โปรณะ ธบ.930003/2566 "ปกติ2559/1

"  5948301050  นายรัฐศาสตร4 2.61บุญมาก ธบ.930004/2566 "2559/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)

"  5948302029  นายศกรรณ5 2.29จันทรผุย ธบ.930005/2566 "ปกติ2559/1

"  6041302024  นางสาวรัชนีกร6 3.02มิตรพระพันธ ธบ.930006/2566 "2560/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล(ออกแบบนิเทศศิลป) (ศป.บ.)

"  6141305002  นางสาวธิดามาศ7 3.24สุทธิศักดิ์เมธี ธบ.930007/2566 "ปกติ2561/1

"  6141305005  นายนัดทพล8 2.43หงษวงศ ธบ.930008/2566 "2561/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล(ออกแบบดิจิทัล) (ศป.บ.)

"  6141306003  นางสาวนันทัชพร9 2.72พุฒอินทนา ธบ.930009/2566 "ปกติ2561/1

"  6141306014  นางสาวปรารถนา10 3.51ใจกลา ธบ.930010/2566 เรียนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5849600016  นางสาววราภรณ1 2.13วงษชอุม ธบ.1030001/2566 "ปกติ2558/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  5942291013  นางสาววรรพรรณ1 2.79สวัสดี ธบ.1130001/2566 "ปกติ2559/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6141294015  นางสาวเกสรา2 3.55หิรัญออน ธบ.1130002/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6031210008  นางสาวภิญญดา1 3.74เสรีกุล ธบ.330004/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031210016  นางสาวธันยาภรณ2 3.71สุดงาม ธบ.330008/2566 "2560/1

"  6031210028  นางสาวเมทินี3 3.62ศรีบุญชวย ธบ.330014/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6031210007  นางสาวจุฑามาศ1 2.91อุดมชัย ธบ.330003/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031210012  นายปฏิภาณ2 3.36เปรมปรุงวิทย ธบ.330005/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031210013  นางสาวภัคนันท3 3.32เสรีกุล ธบ.330006/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031210015  นางสาววีระยา4 3.24เทพโยธี ธบ.330007/2566 "2560/1

"  6031210019  นายไกรศร5 2.80เสาคํา ธบ.330009/2566 "2560/1

"  6031210021  นางสาวเล็ก6 3.43มาเยอะ ธบ.330010/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031210022  นางสาวจันจิรา7 3.07จะเหมา ธบ.330011/2566 "2560/1

"  6031210025  นางสาวธุวพร8 2.87โตสุนัน ธบ.330012/2566 "2560/1

"  6031210027  นางสาวอุรารัตน9 2.32แสงชนะ ธบ.330013/2566 "2560/1

"  6031210030  นางสาวจุไรลักษณ10 3.07ปองเกษม ธบ.330015/2566 "2560/1

"  6031210031  นางสาวบุษบา11 2.85ลานนท ธบ.330016/2566 "2560/1

"  6031210032  นางสาวคําแกว12 3.38งามตา ธบ.330017/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031210035  นางสาวกฤษณา13 2.74สาธุ ธบ.330018/2566 "2560/1

"  6031210036  นางสาวภาวิดา14 2.88วิไล ธบ.330019/2566 "2560/1

"  6031210042  นางสาวจริญา15 3.54วัชราธํารงกุล ธบ.330020/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031210046  นางสาวศิริพร16 3.21แซศิล ธบ.330021/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5433470036  นางสาวสายใจ1 2.71นามจันดา ธบ.230001/2566 "พิเศษ2554/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6031271018  นางสาวรสสุคนธ1 3.52จันทรกระจาง ธบ.730015/2566 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6032280020  นายกรเศวตุ2 3.47จันทรสุข ธบ.730024/2566 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  5534271039  นายอภิวิชญ1 2.00สุขสถิตสมบูรณ ธบ.730001/2566 "พิเศษ2555/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5834280173  นายบุญฤทธิ์2 2.29แกวนารี ธบ.730002/2566 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6031271002  นางสาวกนกพร3 2.95เปรมปรี ธบ.730008/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031271004  นางสาวขนิษฐา4 2.97สิงหเรือง ธบ.730009/2566 "2560/1

"  6031271005  นางสาวกมลวรรณ5 2.58เจริญรัตน ธบ.730010/2566 "2560/1

"  6031271008  นางสาวอําพาพร6 3.26ทาสิมมา ธบ.730011/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031271011  นางสาวจุฑาทิพย7 3.03ใจบุญ ธบ.730012/2566 "2560/1

"  6031271014  นางสาวสุพัตรา8 2.78สีลาโชติ ธบ.730013/2566 "2560/1

"  6031271015  นางสาวรัตนา9 2.71ปนะถา ธบ.730014/2566 "2560/1

"  6031271031  นายจิตรทิวัส10 3.20โสภณาภรณ ธบ.730016/2566 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6031272035  นางสาวรุงทิวา11 3.00อันทปญญา ธบ.730017/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031272040  นายพิชิต12 2.92ชื่นชมนอย ธบ.730018/2566 "2560/1

"  6031272042  นายธีรศักด์ิ13 2.36ธรรมาวุฒิกุล ธบ.730019/2566 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277055  นายกิตติกวิน14 2.33จันทรศร ธบ.730004/2566 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6031280031  นางสาวใหญ15 3.19มาเยอะ ธบ.730020/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031280067  นางสาวธนิกา16 3.21พุฒวันดี ธบ.730021/2566 "2560/1

"  6031280074  นางสาวอรพิน17 3.36ชัยสิทธิ์ ธบ.730022/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด F"2560/1

"  6032280016  นางสาวสุวนันท18 3.62จันทรมะณี ธบ.730023/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280058  นายอดิศักด์ิ19 2.73พลายเพ็ชร ธบ.730025/2566 "2560/1

"  6032280060  นางสาววารุณี20 2.95จันสํารวม ธบ.730026/2566 "2560/1

03/03/66



- 2 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6032280080  นายอภิรัตน21 2.73ชินโคตร ธบ.730027/2566 "พิเศษ2560/1

"  6032280087  นายนพปกรณ22 3.37ยอดใจดี ธบ.730028/2566 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280089  นางสาวปยนุช23 3.14บุญยุภู ธบ.730029/2566 "2560/1

"  6032280097  นายชวลิต24 2.88เริงเกษตรวิทย ธบ.730030/2566 "2560/1

"  6032280104  นายภัทรพล25 2.63คุมไขนํ้า ธบ.730031/2566 "2560/1

"  6032280113  นายศราวุฒิ26 2.51เผือกสี ธบ.730032/2566 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6032283008  นางสาวอรนุช27 2.72ศรีลําไพ ธบ.730033/2566 "พิเศษ2560/1

"  6032283024  นายพิทักษ28 3.14จันทรดีแกว ธบ.730034/2566 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6133277031  นายภาคิน29 3.01อัศวพรธนา ธบ.730035/2566 "พิเศษ2561/2

"  6233277013  นายรัฐธิพงษ30 2.80ออนทอง ธบ.730040/2566 "2561/3

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6233272016  นายศุภกิจ31 2.46กุศลนําพา ธบ.730039/2566 "พิเศษ2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6134280028  นางสาวนาถฤดี32 2.42นุมแนบ ธบ.730036/2566 "พิเศษ2561/1

"  6234280002  นางสาวบุศรินทร  33 3.05ธนานันท ธบ.730041/2566 "2562/1

"  6234280029  นายชัยณรงค34 3.11จันทรสวาง ธบ.730042/2566 "2562/1

"  6234280053  นายเทิดศักด์ิ35 2.92ทองมา ธบ.730043/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  5935273007  นางสาวปราณี1 2.43ราชชื่น ธบ.830001/2566 "พิเศษ2559/1

"  6032273017  นางสาวศศิธร2 2.90ผลพานิช ธบ.830002/2566 "2560/1

"  6032273032  นางสุนันท3 3.06ภูทอง ธบ.830003/2566 "2560/1

"  6032273043  นางสาวอารีญา4 2.84ประทาน ธบ.830004/2566 "2560/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6134273001  นางสาววราภรณ5 2.42ศุภนาม ธบ.830005/2566 "พิเศษ2561/1

"  6134273009  นางสาวปทมาภรณ6 2.68แสงจันทร ธบ.830006/2566 "2561/1

"  6134273024  นางสาววราภรณ7 2.78อุทธารนิช ธบ.830007/2566 "2561/1

"  6134273065  นางสาวพรรณภา8 3.16ชนะดี ธบ.830008/2566 "2561/1

"  6134273066  นางสาวณทิตา9 3.37นิลาโพธิ์ ธบ.830009/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6032530010  นายเสฎฐวุฒิ1 2.65พรมงาม ธบ.430001/2566 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 19 ธันวาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 11 มกราคม 2566

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5939600010  นายสมชาย1 2.70จันมลตรี ธบ.1030002/2566 "พิเศษ2559/1

"  5939600019  นายวรวุฒิ2 2.79แสนสี ธบ.1030003/2566 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66


