
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

"  6011020039  นางสาวนลิน1 3.30มีบรรจง ธบ.130002/2566 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  6242261010  นางสาวนชุนนัท 1 3.76บญุรักษ ธบ.330075/2566 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6242210004  นางสาวณัฐชา1 3.43ศริิวัฒน ธบ.330066/2566 "ปกติ2562/1

"  6242210010  นางสาวมุตตา2 3.43จติตปราณีชัย ธบ.330070/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  5942210015  นางสาวอานิตยา1 2.27ดงทอง ธบ.330047/2566 "ปกติ2559/1

"  5942210040  นางสาวสิริกานต2 2.10วรรณเรศ ธบ.330048/2566 "2559/1

"  6041210045  นายนาวี3 2.07เหมรักษ ธบ.330050/2566 "2560/1

"  6242210002  นางสาวชลธิชา4 3.21บญุรอด ธบ.330065/2566 "2562/1

"  6242210005  นางสาวปวีณา5 3.12สุนารัตน ธบ.330067/2566 "2562/1

"  6242210006  นายปฏพัินธ6 2.79สวัสดี ธบ.330068/2566 "2562/1

"  6242210008  นางสาวภาณุมาศ7 2.57บญุอาจ ธบ.330069/2566 "2562/1

"  6242210011  นายพิทยาธร 8 2.89ตบีไธสง ธบ.330071/2566 "2562/1

"  6242210012  นางสาวพรรณิดา9 3.26โสพันธ ธบ.330072/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ศศ.บ.)

"  6241251001  นายนานฟา10 3.25พานทอง ธบ.330058/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"ปกติ2562/1

"  6241251002  นายอชิรวิชญ11 3.27ธรรมวัตร ธบ.330059/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241251006  นายสหวรรษ12 2.90โมมวน ธบ.330060/2566 "2562/1

"  6241251007  นางสาวชลิตา13 3.05ทะแดง ธบ.330061/2566 "2562/1

"  6241251010  นางสาวนภัสร 14 3.24ใสเเรม ธบ.330062/2566 "2562/1

"  6241251012  นายปฏพัิทธ15 2.93กลีบนิมิตร ธบ.330063/2566 "2562/1

"  6241251013  นายโอภาส16 3.02ตลัิงการ ธบ.330064/2566 "2562/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว(ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร) (ศศ.บ.)

"  6042263011  นายอธิษฐ17 2.42แจมใส ธบ.330052/2566 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

"  5942320121  นางสาวคณิตตา18 2.45ชาวดง ธบ.330049/2566 "ปกติ2559/1

"  6242320009  นางสาวโสภิดา19 3.52มวงอราม ธบ.330076/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6041340013  นางสาวฐาปณี20 3.47วังหนองหวา ธบ.330051/2566 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"ปกติ2560/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

03/03/66



- 2 -

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  6142261013  นางสาวบญุญิสา21 2.46สารสวัสดิ์ ธบ.330053/2566 "ปกติ2561/1

"  6142261014  นางสาวธัญรดา22 2.40แวนแกว ธบ.330054/2566 "2561/1

"  6142261016  นางสาววิภาวดี23 2.58พันธงาม ธบ.330055/2566 "2561/1

"  6142261043  นางสาวณัฐนันท24 2.20วงศปยะบวร ธบ.330056/2566 "2561/1

"  6242261002  นางสาวสุภาภรณ25 3.61บญุรอด ธบ.330073/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242261005  นางสาวณัฐณิชา26 3.21หาวัน ธบ.330074/2566 "2562/1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) (ศศ.บ.)

"  6343261004  นายกษมา 27 2.87คุมทรัพย ธบ.330078/2566 "ปกติ2563/1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.)

"  6241216011  นายจาง28 2.82เวินจี่ ธบ.330057/2566 "ปกติ2562/2

"  6341216003  นางสาวกวาน29 3.60มูเกอ ธบ.330077/2566 มียกเวนบางรายวิชา"2563/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  5843430099  นางสาวรักตบิลู1 2.55หลากํ่า ธบ.230008/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5843470004  นายพีรพัฒน2 2.69บชูา ธบ.230009/2566 "ปกติ2558/1

"  5843470039  นายนพดล3 3.10ทองดี ธบ.230010/2566 "2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711027  นายปฐมพงศ4 2.11บวัใจบญุ ธบ.230011/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

"  6141501001  นางสาวเสาวลักษณ5 2.47วังวงษ ธบ.230016/2566 "ปกติ2561/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  5943710015  นายณัฐวุฒิ6 2.69พูลอนนัต ธบ.230012/2566 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (วท.บ.)

"  6041710010  นางสาวณัฏฐณิกานต7 2.48นอยบาท ธบ.230014/2566 "ปกติ2560/1

"  6041710011  นางสาวกฤตพิร8 3.06วอทอง ธบ.230015/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6241272006  นางสาวปวีณรัตน1 3.79จริพงศวิวัฒน ธบ.730155/2566 "ปกติ2562/1

"  6242272008  นางสาวกมลรัตน2 3.62ตูเจริญ ธบ.730199/2566 "2562/1

"  6242272009  นางสาวรสสุคนธ3 3.81มีอยูสามเสน ธบ.730200/2566 "2562/1

"  6242272010  นางสาวปยะธิดา4 3.70พูนเพ่ิม ธบ.730201/2566 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6242280014  นางสาวกนกกร5 3.63ชุมชูจนัทร ธบ.730210/2566 "ปกติ2562/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6241283002  นายอัรฟน6 3.69เจะและ ธบ.730181/2566 "ปกติ2562/1

"  6241283006  นางสาวจิราวรรณ7 3.68เนียมเอียด ธบ.730184/2566 "2562/1

"  6242283036  นายวัชรพงษ8 3.69นาคขม้ิน ธบ.730225/2566 "2562/1

"  6242283065  นางสาวขวัญจริา9 3.83ชั้นเจริญ ธบ.730237/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6241277015  นายวราเทพ1 3.36สุดทรัพย ธบ.730165/2566 "ปกติ2562/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6242283037  นางสาวลูกปลา2 3.36บงัเกิดผล ธบ.730226/2566 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5844277051  นายสิทธิชัย1 2.45ประคองจติม่ัน ธบ.730045/2566 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5944283084  นายอัษฎา2 2.57กาวี ธบ.730051/2566 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6141277003  นายธนะกฤษฏิ์3 2.67อิทธิศกัดิโ์กศล ธบ.730079/2566 "ปกติ2561/1

"  6142277027  นายเกรียงพัฒน 4 2.53ไกรรอด ธบ.730082/2566 "2561/1

"  6142277028  นางสาวปนกมล5 3.10เกตุประทมุ ธบ.730083/2566 "2561/1

"  6241277002  นายณัฐภัทร6 2.96กระตายจนัทร ธบ.730158/2566 "2562/1

"  6241277004  นายพีระพล7 3.08ไทยเพ่ิมพูล ธบ.730159/2566 "2562/1

"  6241277005  นายสุรสีห8 3.15รุงอภิพนมเนตร ธบ.730160/2566 "2562/1

"  6241277009  นางสาวเพชรรัตน9 3.10จนัทรนภารัตน ธบ.730161/2566 "2562/1

"  6241277010  นายชานน10 2.48พิมลพันธุ ธบ.730162/2566 "2562/1

"  6241277013  นางสาวธิราวรรณ11 3.06ปานแดง ธบ.730163/2566 "2562/1

"  6241277014  นางสาวศศธิร 12 3.20ทองทศ ธบ.730164/2566 "2562/1

"  6241277018  นายภาสกร13 3.43อดพิงศเสถียร ธบ.730166/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241277021  นางสาวสุพรรษา14 3.22เกษกําจร ธบ.730167/2566 "2562/1

"  6241277024  นางสาวพิจติรา 15 3.09เอกะจัมปกะ ธบ.730168/2566 "2562/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6343277001  นางสาวธัญญารัตน16 3.40นชุพันธ ธบ.730240/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"ปกติ2563/1

"  6344277003  นางสาวศศวิิมล17 3.78บญุประเสริฐ ธบ.730243/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2563/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6144280002  นายชญานนท18 2.59ชาญสูงเนิน ธบ.730089/2566 "ปกติ2561/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6141271006  นางสาวอภิสมัย19 2.54นลิสระคู ธบ.730073/2566 "ปกติ2561/1

"  6141271015  นางสาวพิกุลทอง20 2.19ไชยโคตร ธบ.730074/2566 "2561/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6241271001  นายภาสวิชญ21 2.20จงภักดวีงศ ธบ.730152/2566 "ปกติ2562/1

"  6241271005  นางสาวอัมพิกา 22 2.75สิทธิเสนา ธบ.730153/2566 "2562/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6141272009  นายวรวิทย23 2.25ชื่นชูศรี ธบ.730075/2566 "ปกติ2561/1

"  6141272014  นางสาววิชิตา24 2.30หนูสัมฤทธ์ิ ธบ.730076/2566 "2561/1

"  6141272016  นายรัชชานนท25 2.65อ่ํายศ ธบ.730077/2566 "2561/1

"  6141272028  นายจกัรกฤษ26 2.46หม่ันดี ธบ.730078/2566 "2561/1

"  6241272005  นางสาวอรสา27 3.31สุดใจ ธบ.730154/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241272017  นางสาวเวศยิา28 3.26กันหา ธบ.730156/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241272018  นางสาววรรณวิศา29 3.27จตัตามาศ ธบ.730157/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242272001  นางสาวชัชฌา30 3.15อรามอารีรักษ ธบ.730196/2566 "2562/1

"  6242272003  นางสาวนนัทนภัส31 2.56ดาวเรือง ธบ.730197/2566 "2562/1

"  6242272004  นางสาวมุกฟา32 2.83เกตุขวง ธบ.730198/2566 "2562/1

"  6242272011  นางสาวศศปิระภา 33 2.77พิมพกุล ธบ.730202/2566 "2562/1

"  6242272012  นางสาวศรัณยพร34 3.35จนัทร ธบ.730203/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242272014  นางสาวริสา35 3.32ดดีอก ธบ.730204/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242272015  นางสาวรัชนี36 3.12ปญญาคง ธบ.730205/2566 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6142280009  นายชุติเดช37 2.32ธนยาชุติกุล ธบ.730084/2566 "ปกติ2561/1

"  6142280013  นางสาวบษุยากร38 2.49ศรีบญุเพ็ง ธบ.730085/2566 "2561/1

"  6241280004  นายวรินทร39 2.64ถิระประพัฒน ธบ.730169/2566 "2562/1

"  6241280005  นางสาวปทมาภรณ40 3.31ออนจงไกล ธบ.730170/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241280006  นายเศรษฐวุฒิ41 2.19ทศันะบรรจง ธบ.730171/2566 "2562/1

"  6241280008  นางสาวลินดา42 3.18ขตัปญญา ธบ.730172/2566 "2562/1
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ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6241280009  นางสาวกุลธิดา43 3.44ลือไชยวุฒิ ธบ.730173/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"ปกติ2562/1

"  6241280010  นางสาวพิมพลภัส 44 2.80ผสมศรี ธบ.730174/2566 "2562/1

"  6241280011  นางสาวสิริมา45 3.09ฝาชัยภูมิ ธบ.730175/2566 "2562/1

"  6241280012  นางสาวพุธิตา46 2.84นวลสาย ธบ.730176/2566 "2562/1

"  6241280013  นางสาวบษุกร47 2.78แสนกอง ธบ.730177/2566 "2562/1

"  6241280016  นางสาวปภัสรินทร48 2.36นพวัจนสิทธ์ิ ธบ.730178/2566 "2562/1

"  6241280017  นางสาวอุไรวรรณ49 2.46คําจนัทร ธบ.730179/2566 "2562/1

"  6241280026  นางสาวประภากร50 2.60ก่ิงเงนิ ธบ.730180/2566 "2562/1

"  6242280001  นางสาวจิตรา51 3.28สมสวย ธบ.730206/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242280003  นางสาวเจนิตา52 2.92การนา ธบ.730207/2566 "2562/1

"  6242280006  นางสาวเบญจมินทร53 2.91ดวงคําจนัทร ธบ.730208/2566 "2562/1

"  6242280012  นางสาวผกามาศ 54 2.92ทองอินทร ธบ.730209/2566 "2562/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6141283038  นางสาววาศิณี55 2.31จัน่บํารุง ธบ.730080/2566 "ปกติ2561/1

"  6141283050  นายคณุานนต56 2.07ตัง้เจริญธรรม ธบ.730081/2566 "2561/1

"  6142283012  นางสาวศวิพร57 2.36ทพลนสิุทธิ ธบ.730086/2566 "2561/1

"  6142283029  นายกรวิชญ 58 2.18แสงจนัทร ธบ.730087/2566 "2561/1

"  6142283037  นางสาวภาสินี59 2.22พัดทอง ธบ.730088/2566 "2561/1

"  6241283003  นายมนญู60 2.73อินทรบวั ธบ.730182/2566 "2562/1

"  6241283004  นางสาวพัชรนันท61 3.08อธิชัยธนศกัดิ์ ธบ.730183/2566 "2562/1

"  6241283007  นางสาวสุภัทราภรณ62 3.16เพชรริด ธบ.730185/2566 "2562/1

"  6241283008  นางสาวเปรมกมล63 3.17สุขเผอืก ธบ.730186/2566 "2562/1

"  6241283009  นายนภากร64 3.05มนุษย ธบ.730187/2566 "2562/1

"  6241283012  นางสาวรังสิมา65 3.06พูลจนี ธบ.730188/2566 "2562/1
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ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6241283013  นางสาวจันทรธิรา66 3.28สีนวล ธบ.730189/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"ปกติ2562/1

"  6241283014  นางสาวปวีณนชุ67 2.92จติรชวลิตวงศ ธบ.730190/2566 "2562/1

"  6241283016  นางสาวปณิตา68 2.74นวมภักดี ธบ.730191/2566 "2562/1

"  6241283017  นายนธิินันท69 2.42จนัทอง ธบ.730192/2566 "2562/1

"  6241283019  นางสาวธธิดา70 2.72เขยีวงาม ธบ.730193/2566 "2562/1

"  6241283032  นางสาวภัทรวดี71 2.89เจยีรประดิษฐ ธบ.730194/2566 "2562/1

"  6241283034  นางสาวศริินภา72 2.63พรมมา ธบ.730195/2566 "2562/1

"  6242283001  นางสาวบญุจริา73 3.35กลีบบวั ธบ.730211/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242283002  นายเกรียงไกร74 2.64แกวศรี ธบ.730212/2566 "2562/1

"  6242283004  นายศภุกิตต75 2.73ปล้ืมอิ่ม ธบ.730213/2566 "2562/1

"  6242283008  นางสาวญาณภา76 3.07แยมชะยา ธบ.730214/2566 "2562/1

"  6242283014  นายธนา77 3.35จนัทรปลูก ธบ.730215/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242283015  นางสาวธนาภรณ78 2.88ปูอน ธบ.730216/2566 "2562/1

"  6242283016  นางสาวธันยพร79 3.15ขวาขันธ ธบ.730217/2566 "2562/1

"  6242283023  นางสาวฐิตาพร80 2.95ฝอยทอง ธบ.730218/2566 "2562/1

"  6242283024  นางสาวปยะธิดา81 2.91ชาสมบตัิ ธบ.730219/2566 "2562/1

"  6242283025  นางสาวธิชากร82 3.06แกนจนัทร ธบ.730220/2566 "2562/1

"  6242283028  นางสาวสมฤทัย83 2.59เหลือรัก ธบ.730221/2566 "2562/1

"  6242283030  นางสาวเกษฏาภรณ84 2.83จากผา ธบ.730222/2566 "2562/1

"  6242283032  นางสาวพัชนี85 2.72เจริญดาน ธบ.730223/2566 "2562/1

"  6242283034  นางสาวศริิภรณ86 2.86เพียงสกุล ธบ.730224/2566 "2562/1

"  6242283038  นางสาวขวัญตา87 2.95เอ่ียมจํารัส ธบ.730227/2566 "2562/1

"  6242283039  นางสาวหทยัทพิย88 3.00อรรถวิจติร ธบ.730228/2566 "2562/1

"  6242283045  นายณัฐภัทร89 3.10วรรณพฤติ ธบ.730229/2566 "2562/1
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ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6242283046  นางสาวมณีนพรัตน90 3.07กาญจนดษิฐ ธบ.730230/2566 "ปกติ2562/1

"  6242283048  นายสุรศกัดิ์91 2.41กิจรวมกัน ธบ.730231/2566 "2562/1

"  6242283049  นายเจนณรงค92 2.90โตสวัสดิ์ ธบ.730232/2566 "2562/1

"  6242283052  นางสาวธัญญลักษณ 93 2.61พุทธมา ธบ.730233/2566 "2562/1

"  6242283056  นายเรืองฤทธ์ิ94 2.75ย่ิงหาญ ธบ.730234/2566 "2562/1

"  6242283061  นางสาวปรียานชุ 95 3.33บญุสม ธบ.730235/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242283063  นายสราวุธ96 2.93วรรณโณ ธบ.730236/2566 "2562/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6343272006  นางสาวพิมประภา97 3.84สดสรอย ธบ.730238/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"ปกติ2563/1

"  6343272025  นายธนพล98 3.28นชุนิว้จรัส ธบ.730239/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2563/1

"  6344272001  นางสาวธนาภรณ 99 3.09กมลนาวิน ธบ.730241/2566 "2563/1

"  6344272002  นายนนัทกิจน100 2.33นาหมีด ธบ.730242/2566 "2563/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6344283001  นายนาวี101 2.42หองทองแดง ธบ.730244/2566 "ปกติ2563/1

"  6344283003  นางสาวรัตนติการ102 3.33ธงไชย ธบ.730245/2566 มียกเวนบางรายวิชา(หลัก
สุตรเทียบโอน)"2563/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6242530004  นางสาวปทมุพร1 3.76ผดุเผือก ธบ.430018/2566 "ปกติ2562/1

"  6242530019  นายอรุณรัตน2 3.93เกิดมวง ธบ.430029/2566 "2562/1

"  6242530035  นางสาวอภิญญา3 3.78กันหาชาลี ธบ.430038/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6242530005  นางสาวปทติตา1 3.49ชัยประดบัเกียรติ ธบ.430019/2566 "ปกติ2562/1

"  6242530020  นายจริเมธ2 3.36ไชพันธ ธบ.430030/2566 "2562/1

"  6242530023  นายศราวุธ3 3.57ธูปทัพ ธบ.430032/2566 "2562/1

"  6242530024  นางสาวพรทิพย4 3.34เหมทรัพย ธบ.430033/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5846530169  นายธนวัฒน1 2.27มัธยม ธบ.430002/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6141530008  นายวิชาญ2 2.38กุลทา ธบ.430005/2566 "ปกติ2561/1

"  6241530005  นางสาวอรอุมา3 3.45อิ่มบญุสุ ธบ.430006/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241530006  นางสาวเบญญาภา4 3.03กรองทอง ธบ.430007/2566 "2562/1

"  6241530010  นายณรงคชัย5 3.55แสนแกว ธบ.430008/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241530012  นางสาวพรไพศาล6 3.39ลอสกุล ธบ.430009/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241530014  นางสาวนติยา7 3.01ชัยภา ธบ.430010/2566 "2562/1

"  6241530018  นายศภุกร8 3.06มิละถาโก ธบ.430011/2566 "2562/1

"  6241530025  นายจรุงเดช9 3.30เทียนอินทร ธบ.430012/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241530032  นางสาวชนสิรา10 3.43ไทรงาม ธบ.430013/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241530034  นางสาวรุงอรุณ11 2.81ชํานาญยง ธบ.430014/2566 "2562/1

"  6241530035  นายปรินทร12 2.71 จริสัทธรรม ธบ.430015/2566 "2562/1

"  6242530002  นางสาวสุนันทา13 3.49เอ่ียมศรี ธบ.430016/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242530003  นายณัฐชัย14 2.39ยอดหงษ ธบ.430017/2566 "2562/1

"  6242530006  นางสาววริศรา15 3.10อนช่ืน ธบ.430020/2566 "2562/1

"  6242530007  นางสาวรัชฎาภรณ16 3.11ราชมนตรี ธบ.430021/2566 "2562/1

"  6242530010  นายกฤษรา17 2.83แพรเผอืก ธบ.430022/2566 "2562/1

"  6242530012  นางสาวพิมพใจ18 2.46เหลาะหลง ธบ.430023/2566 "2562/1

"  6242530013  นายธนากร19 2.85แกวภู ธบ.430024/2566 "2562/1

"  6242530015  นายโสธร20 2.61สวัสดิน์ะที ธบ.430025/2566 "2562/1

"  6242530016  นายยอดธิชัย21 2.96สมวงค ธบ.430026/2566 "2562/1

"  6242530017  นางสาวพัชชาภา 22 3.22สวยดี ธบ.430027/2566 "2562/1

"  6242530018  นายพงศธร23 2.97เหมันต ธบ.430028/2566 "2562/1

03/03/66



- 2 -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6242530021  นายณัฐกิตติ์24 2.69สุคนัธจนัทร ธบ.430031/2566 "ปกติ2562/1

"  6242530025  นางสาวสุภัทรา25 3.05บวัประเสริฐ ธบ.430034/2566 "2562/1

"  6242530026  นางสาวสุวันทา26 3.15บวัประเสริฐ ธบ.430035/2566 "2562/1

"  6242530028  นายอภิชา27 2.27แสงออน ธบ.430036/2566 "2562/1

"  6242530030  นายสิทธิพันธ28 3.03วันระหสั ธบ.430037/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  5848301106  นายนชันัยน1 2.15สงแกว ธบ.930011/2566 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (ศป.บ.)

"  6042301001  นายสราวุธ2 3.28ฤทธิตา ธบ.930013/2566 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"ปกติ2560/1

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)

"  5948302021  นายปญญากร3 2.91ชนะวิเศษพรดี ธบ.930012/2566 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล(ออกแบบนิเทศศิลป) (ศป.บ.)

"  6141305007  นายนรากร4 2.25เดชเชียร ธบ.930014/2566 "ปกติ2561/1

"  6141305013  นายธณันชัย5 3.41ใชล้ิม ธบ.930015/2566 เรยีนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2561/1

"  6142305006  นางสาวโพศิตา6 3.18วงศสวัสดิ์ ธบ.930016/2566 "2561/1

"  6142305008  นายอรรถพล7 2.73ทบัทมิทอง ธบ.930017/2566 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6241294012  นางสาวปยารัชช1 3.52เปยมสมบูรณ ธบ.1130033/2566 "ปกติ2562/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6241298014  นางสาวเบญญาภา2 3.48ประสานวงษ ธบ.1130040/2566 "ปกติ2562/1

"  6242298017  นายกิตตพัิฒน3 3.39เดชกุลทอง ธบ.1130047/2566 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  5942291158  นายทวีศิลป1 2.31ค้ําจนุ ธบ.1130003/2566 "ปกติ2559/1

"  6041291025  นายวรกร2 2.71แสงแกว ธบ.1130027/2566 "2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6041294045  นายปฏภิณ3 2.17จรูญ ธบ.1130028/2566 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6241294006  นางสาวภิทาพรรณ4 3.04โพธ์ิทอง ธบ.1130029/2566 "ปกติ2562/1

"  6241294007  นายนนัทวัฒน5 3.04เขยีวมี ธบ.1130030/2566 "2562/1

"  6241294008  นายชานนท6 3.02อนสิุ ธบ.1130031/2566 "2562/1

"  6241294009  นายสุทธิพงศ7 3.09ใจผาวัง ธบ.1130032/2566 "2562/1

"  6241294013  นางสาววรญา8 3.41อยูมั่น ธบ.1130034/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241294014  นายอุชุกร 9 3.01โปรดสันเทยีะ ธบ.1130035/2566 "2562/1

"  6241294015  นายซอฟรอน10 2.96หะยีบอืราเฮง ธบ.1130036/2566 "2562/1

"  6241294018  นายณัฐดนัย11 3.47พฤกษาจรีเวโรจน ธบ.1130037/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6241298001  นายณัฐนันท12 3.18ศรีวรนันท ธบ.1130038/2566 "ปกติ2562/1

"  6241298010  นายสุวิจกัขณ13 3.58บญุเพ็ง ธบ.1130039/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241298020  นางสาวนสิากร14 3.19เทวบรุี ธบ.1130041/2566 "2562/1

"  6241298022  นางสาวสุรางคภนา15 2.75ทาเทพ ธบ.1130042/2566 "2562/1

"  6241298024  นางสาวชุตมิา16 2.81พิทกัษนภา ธบ.1130043/2566 "2562/1

"  6242298003  นายวทนัยู17 2.29บนิรามัน ธบ.1130044/2566 "2562/1

"  6242298008  นายธนพร18 3.54สุนทรธนบาล ธบ.1130045/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242298010  นายศริพัชร19 2.31สังขศลิปชัย ธบ.1130046/2566 "2562/1

"  6242298018  นางสาวจิดาภา20 2.82นาชัยธง ธบ.1130048/2566 "2562/1

03/03/66
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  5733482010  นายชลันธร1 2.48สิงหสูง ธบ.230006/2566 "พิเศษ2557/1

"  5733482022  นายนพรัตน2 2.41ดมีาก ธบ.230007/2566 "2557/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6034482056  นายพงษธร3 3.62สิมมาสิมสุ ธบ.230013/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6031277015  นางสาวพัชรี1 3.90รอดแกว ธบ.730053/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031277031  นายพัชรากร2 3.88ขําพลอย ธบ.730057/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6031277025  นางสาวอภิญญา1 3.50มะณีวัน ธบ.730055/2566 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5834280196  นางสาวเบญญาภรณ1 2.22วรรณยศ ธบ.730044/2566 "พิเศษ2558/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  5934271040  นางสาวนารีรัตน2 2.29ปาลกะวงษ ณ อยุธยา ธบ.730046/2566 "พิเศษ2559/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6031272017  นางสาวปาริยา3 2.70หยวกแยม ธบ.730052/2566 "พิเศษ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  5934277006  นางสาวนชุนาถ4 3.01จนัทอง ธบ.730047/2566 "พิเศษ2559/1

"  5934277026  จาอากาศเอกธนาธิป5 2.53ภูวาดสาย ธบ.730048/2566 "2559/1

"  5934277038  นายนพพล6 2.96พงศพันธุ ธบ.730049/2566 "2559/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5934280152  นางสาวกนกอร7 2.42พุกดี ธบ.730050/2566 "พิเศษ2559/1

"  6031280046  นายพิพัฒน8 2.92ดาขนุทด ธบ.730058/2566 "2560/1

"  6031280061  นางสาวน้ําฝน9 2.39สุขกุล ธบ.730059/2566 "2560/1

"  6031280062  นางสาวบณุยนชุ10 3.17สายทิม ธบ.730060/2566 "2560/1

"  6031280064  นายทศพร11 2.68เจอืจนัทึก ธบ.730061/2566 "2560/1

"  6032280011  นางสาวอุมาพร12 2.48ศรีปญญา ธบ.730062/2566 "2560/1

"  6032280115  นางสาวสุรีรัตน13 2.98แกวผองใส ธบ.730063/2566 "2560/1

"  6032280119  นายวีรวัฒน14 2.08เกิดสินธุ ธบ.730064/2566 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6032283031  นายภาณุพงศ15 3.06หาญดี ธบ.730065/2566 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6033280028  นางสาวสุธาวรรณ16 2.87ทองมาก ธบ.730066/2566 "พิเศษ2560/1

"  6034280019  วาทีร่อยตรีคธา17 2.62จปูระสงคทรัพย ธบ.730067/2566 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6031277024  นายอรรถพล18 3.58ภูผา ธบ.730054/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2560/1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6031277030  นางสาวภรัณยา19 3.18คงคาเขตร ธบ.730056/2566 "พิเศษ2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6233277005  นายจริพัทธ20 2.78กิจดําเกิงพรรณ ธบ.730092/2566 "พิเศษ2561/3

"  6233277006  นายบณัฑิต21 2.80เตยออน ธบ.730093/2566 "2561/3

"  6233277017  นายพลากร22 2.72โคตรสะขงึ ธบ.730094/2566 "2561/3

"  6233277018  นางสาวทพิยลดา23 2.92เจริญศกัดิ์ ธบ.730095/2566 "2561/3

"  6233277019  นายธนพนธ24 2.94ย้ิมพลาย ธบ.730096/2566 "2561/3

"  6233277027  นางสาวเสาวณีย25 3.23เทพนู ธบ.730097/2566 "2562/2

"  6233277029  นางสาวอมานะห26 2.90อับดลุลาห ธบ.730098/2566 "2562/2

"  6233277030  นางสาวนทัธมน27 3.21แตงเนียม ธบ.730099/2566 "2562/2

"  6233277031  นางสาวสุดารัตน28 3.01สุขวรรณ ธบ.730100/2566 "2562/2

"  6233277032  นางสาวอนัญดา29 3.30วงษกลม ธบ.730101/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277033  นางสาวสรินยา30 3.30ไทยใหม ธบ.730102/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277036  นางสาวลดาวัลย31 3.26พ่ึงพรหม ธบ.730103/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277041  นางสาวณัฐกานต32 3.07ยะแกว ธบ.730104/2566 "2562/2

"  6233277045  นายสุรพงษ 33 3.18จนัทรใย ธบ.730105/2566 "2562/2

"  6233277046  นายพงษธร34 2.92กอนก้ัน ธบ.730106/2566 "2562/2

"  6233277051  นายชัยชนะ35 3.90เลานยิมยินดี ธบ.730107/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277055  นางสาวจณิสตา36 3.29สาหราย ธบ.730108/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277064  นางสาวนนัวรรณชญา37 2.72อินสวน ธบ.730109/2566 "2562/2

"  6233277066  นางสาววิรสุดา38 3.66อยูสุขสวัสดิ์ ธบ.730110/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6233277067  นายวิทยา39 3.72โกกะพันธ ธบ.730111/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/2

"  6234277005  นางสาวมินตรา40 3.48สุขเจริญ ธบ.730113/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277008  นางสาวปวีณา41 2.38เคลือบสูงเนนิ ธบ.730114/2566 "2562/1

03/03/66



- 3 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6234277009  นางสาวอรพรรณ42 2.65กันหา ธบ.730115/2566 "พิเศษ2562/1

"  6234277010  นายธีรวัฒน43 3.38บญุชินวุฒิกุล ธบ.730116/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277012  นางสาวนนัฐิกา44 3.35วชิรมโนธรรม ธบ.730117/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277014  นางสาวรัชนก45 2.84แซเตียว ธบ.730118/2566 "2562/1

"  6234277015  นางสาวมลิกา46 2.70บทุธิจกัร ธบ.730119/2566 "2562/1

"  6234277027  นางสาวโยทะกา47 3.46กาวิตา ธบ.730120/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277028  นายสมชาย48 2.86นามพรม ธบ.730121/2566 "2562/1

"  6234277036  นางสาวพิมพพร49 2.76พุธอุดร ธบ.730122/2566 "2562/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6133272007  นางสาวจันทรพร50 3.01สุวรรณกุลวิชย ธบ.730068/2566 "พิเศษ2561/2

"  6233272012  นายสุรศกัดิ์51 2.37บนุนาค ธบ.730090/2566 "2562/1

"  6233272022  นายปรัชญา52 2.42เชฐสิงห ธบ.730091/2566 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6133280002  นางสาวรินศริิ53 2.59พันประโคตร ธบ.730069/2566 "พิเศษ2561/2

"  6133280035  นางสาวจีรรวิณัชณชา 54 2.46สาระสุภาพ ธบ.730070/2566 "2561/2

"  6133280038  นายชัชวาลย 55 2.67วิทยาวุฒิ ธบ.730071/2566 "2561/2

"  6134280036  นางสาวกฤตยา56 3.04หมอเมือง ธบ.730072/2566 "2561/1

"  6233280001  นางสาวสุธาสินี57 3.07ทองกระสันต ธบ.730112/2566 "2561/3

"  6234280001  นางสาวนงคคราญ58 3.47หลาบโพธ์ิ ธบ.730123/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280005  นางสาวศริัญญิกา59 3.23ครุธเครือ ธบ.730124/2566 "2562/1

"  6234280011  นางสาวนกาณฑ60 3.54ประกอบธรรม ธบ.730125/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280012  นางสาวสุนิตรา61 2.84ศรนารายณ ธบ.730126/2566 "2562/1

"  6234280021  นางสาวนาตยา62 3.30ฝนเฝอ ธบ.730127/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280026  นายวิภาคย63 2.78ทองอราม ธบ.730128/2566 "2562/1

03/03/66



- 4 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6234280030  นางสาวสุวิมล64 2.90สําโรงทอง ธบ.730129/2566 "พิเศษ2562/1

"  6234280031  นางสาวกมลวรรณ65 3.04ทบัผา ธบ.730130/2566 "2562/1

"  6234280032  นางสาวศริิมา 66 2.57กลอมเกล้ียง ธบ.730131/2566 "2562/1

"  6234280033  นายรุงเรือง67 3.12ฤกษสงเคราะห ธบ.730132/2566 "2562/1

"  6234280034  นางสาวกาญจณาพร68 2.98หนอโนรี ธบ.730133/2566 "2562/1

"  6234280037  นางสาวภาวิตา69 3.50แกวศรีงาม ธบ.730134/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280044  นางสาวทพิมาศ70 3.60แจมจํารัส ธบ.730135/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280047  นางสาวอัฉรา71 3.30เคาดี ธบ.730136/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280049  นางสาวก่ิงแกว72 3.36จําเริญรักษ ธบ.730137/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280051  นายธีรวัฒน73 2.97ศริิพิพัฒนพร ธบ.730138/2566 "2562/1

"  6234280058  นางสาววริยา74 2.48ใหมเล้ียง ธบ.730139/2566 "2562/1

"  6234280060  นางสาวจิรารัตน75 3.10สุตตา ธบ.730140/2566 "2562/1

"  6234280062  นางสาวณัฐสุดา76 2.97สวางคํา ธบ.730141/2566 "2562/1

"  6234280065  นางสาวสุนทรี 77 3.67พิไลแสงสุรีย ธบ.730142/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280069  นายรอน78 2.82กองแกว ธบ.730143/2566 "2562/1

"  6234280070  นางสาวบญุจริา79 3.10เสือนอย ธบ.730144/2566 "2562/1

"  6234280071  นางสาวศริิวรรณ80 2.76จติรประสงค ธบ.730145/2566 "2562/1

"  6234280072  นางสาวสุนันทพิย81 2.43โชระเวก ธบ.730146/2566 "2562/1

"  6234280078  นางสาวเพ็ญนภา 82 3.41เขม็ทอง ธบ.730147/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280079  นางสาวกรรณิการ83 3.11นติยกระโทก ธบ.730148/2566 "2562/1

"  6234280081  นางสาวกาญจนา84 3.02คณูมา ธบ.730149/2566 "2562/1

"  6234280085  นางสาววรัญญา85 3.09มานักฆอง ธบ.730150/2566 "2562/1

"  6234280088  นายณรงคศกัดิ์86 3.41ทองทา ธบ.730151/2566 มียกเวนบางรายวิชา(หลัก
สุตรเทียบโอน)"2562/1
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- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรบญัชีบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6031278026  นางสาวชมพูนสุ1 2.38ชมสมบูรณ ธบ.830012/2566 "พิเศษ2560/1

"  6032273026  นางสาวธิตยิา2 2.93เอ่ียมสุขใส ธบ.830013/2566 "2560/1

"  6032273030  นางสาวณฐพัชร3 3.32เเซเล้ียง ธบ.830014/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6133278021  นางสาวเปรมมลี4 3.63กาเผอืก ธบ.830015/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/2

"  6133278042  นางสาวนติยา5 2.65วงคงาม ธบ.830016/2566 "2561/2

"  6133278046  นางสาววรรณศริิ6 2.55กงเวียน ธบ.830017/2566 "2561/2

"  6133278061  นางสาวกมลชนก7 2.54ผานคํา ธบ.830018/2566 "2561/2

"  6133278071  นางสาวธชาวดี8 2.83สุขพกาแกว ธบ.830019/2566 "2561/2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  6031530009  นายนที1 2.93สาโรจน ธบ.430003/2566 "พิเศษ2560/1

"  6032530009  นางสาวอารียา2 2.91คลังมารินทร ธบ.430004/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6031290002  นายศราวุฒิ1 3.89ศรีเทพ ธบ.1130005/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031290004  นายสมมาศ2 3.76ธรรมภักดี ธบ.1130006/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6031290016  นางสาวจินดานชุ1 3.50มวงสาลี ธบ.1130014/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031290026  นางสาวนภัสวรรณ2 3.51นาบญุรักษ ธบ.1130016/2566 "2560/1

"  6031290037  นางสาวเพชรมณี3 3.29สียางนอก ธบ.1130023/2566 "2560/1

"  6031290041  นายสิทธ์ิธน4 3.41จนัทรพงษ ธบ.1130025/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (นศ.บ.)

"  6031290001  นางสาวหรรษา1 3.09เวณุจนัทร ธบ.1130004/2566 "พิเศษ2560/1

"  6031290005  นางสาวกชรัศม์ิ2 2.89อุดาการ ธบ.1130007/2566 "2560/1

"  6031290008  นางสาวศลิปศุภา3 2.65จรัสแสงมงคล ธบ.1130008/2566 "2560/1

"  6031290009  นายนพรัตน4 3.10อัศวพันธ ธบ.1130009/2566 "2560/1

"  6031290010  นายอธิวัฒน5 3.17เกษมี ธบ.1130010/2566 "2560/1

"  6031290011  นางสาวสุดธิดา6 2.94อินปาน ธบ.1130011/2566 "2560/1

"  6031290013  นายวรวุฒิ7 3.23เดชพงศประทปี ธบ.1130012/2566 "2560/1

"  6031290014  นายนนทนริฐ8 2.87จโิรจนนนทชัย ธบ.1130013/2566 "2560/1

"  6031290023  นางสาวสุภารัตน9 3.00มะลิเงนิ ธบ.1130015/2566 "2560/1

"  6031290028  นางสาวปาริฉัตร10 3.05โทประยูร ธบ.1130017/2566 "2560/1

"  6031290029  นางสาวกฤตกิา11 2.76กระตายเพชร ธบ.1130018/2566 "2560/1

"  6031290030  นายวรานนท12 3.47พิระภาค ธบ.1130019/2566 มีบางรายวชิาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031290032  นางสาวจิราพร13 2.98พลแสน ธบ.1130020/2566 "2560/1

"  6031290033  สิบเอกกิตตพิศ14 3.05กระสินธุ ธบ.1130021/2566 "2560/1

"  6031290034  นายกฤษฎา15 3.03ปญญาแดง ธบ.1130022/2566 "2560/1

"  6031290038  นางสาวแสงหลา16 3.09นะถา ธบ.1130024/2566 "2560/1

"  6031290042  นางสาวภัทรภร17 3.13พละศักดิ์ ธบ.1130026/2566 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/03/66



หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)

"  6133480003  นายธนาธิป1 2.70เพชรชวงโชติ ธบ.1230001/2566 "พิเศษ2561/1

"  6234480023  นายณรงคเดช2 2.90หวงทอง ธบ.1230002/2566 "2562/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6234482001  นายบญุชัย3 3.51บรุารักษ ธบ.1230003/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2562/1

"  6234482002  นางสาวเกณิกา4 3.03เพ็งนวม ธบ.1230004/2566 "2562/1

"  6234482003  นายวุฒินันท5 3.22พวงรังสาด ธบ.1230005/2566 "2562/1

"  6234482004  นายวินิจ6 3.70เหลาวิศาลสุวรรณ ธบ.1230006/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482005  นายฌณฌณ7 3.72วรรณชาติ ธบ.1230007/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482006  นายวัชรพล8 3.42อมรรัตนเตโช ธบ.1230008/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482007  นายคําภีร9 3.57สุกาวงศ ธบ.1230009/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482008  นายณัฐพงศ10 3.26อนศุาสตร ธบ.1230010/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482009  นายอุทศิ11 3.50อันนารีย ธบ.1230011/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482010  นายมานะ12 3.26อาจหาญยิ่ง ธบ.1230012/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482011  นายพลวัฒน13 3.24พงษเพชร ธบ.1230013/2566 "2562/1

"  6234482012  นายศริศกัดิ์14 3.64ชุตพิงศพรจริา ธบ.1230014/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482013  นายภัสสรกิตติ์15 3.53เมนคลาย ธบ.1230015/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482016  นายธีรพล16 3.42หฤทยัถาวร ธบ.1230016/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482017  นายนฏัสิทธ์ิ17 3.05เตยีวระสิงห ธบ.1230017/2566 "2562/1

"  6234482018  นายกิตตศิกัดิ์18 3.16มูลละมอม ธบ.1230018/2566 "2562/1

"  6234482019  นายเจาพระยา19 3.24ตณัศภุผล ธบ.1230019/2566 "2562/1

"  6234482021  นายคม20 3.37เจตนิยั ธบ.1230020/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482022  นายชยานนท21 3.55ตะรุสานนท ธบ.1230021/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482023  นายมนสั22 3.47จนัทรสวาง ธบ.1230022/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482024  นายเอกราช23 3.35โพธ์ิจํารูญ ธบ.1230023/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต

ลําดบั
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขที่
ปริญญาบตัร
     เลขที ่   
ปริญญาบตัร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

"  6234482025  นายสัญญา24 3.37แวนดี ธบ.1230024/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2562/1

"  6234482029  นายสกล25 3.61หาญตระกูล ธบ.1230025/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482030  นายธีระยุทธ26 3.35พุฒฝอย ธบ.1230026/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482031  นายวานิตย27 3.17หอมขนุทศ ธบ.1230027/2566 "2562/1

"  6234482032  นายทยากร28 3.07โพธ์ิกระสังข ธบ.1230028/2566 "2562/1

"  6234482033  นายคธาวุธ29 3.63รัตนะ ธบ.1230029/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482034  นายคฑายุทธ30 3.51จนัทรปาน ธบ.1230030/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482039  นายจารึก31 3.07บงัเกิดสุข ธบ.1230031/2566 "2562/1

"  6234482041  นายดนยัภัทร32 2.96หวลสิริโชติ ธบ.1230032/2566 "2562/1

"  6234482042  นายธีรพงษ33 3.30ขําแยม ธบ.1230033/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482043  นางสาวพรรณี34 3.01สรอยโชติ ธบ.1230034/2566 "2562/1

"  6234482045  นายอนุชา 35 3.30กันเชียง ธบ.1230035/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234482046  นายวรวุฒิ36 3.18พวงพิลา ธบ.1230036/2566 "2562/1

"  6234482050  นายอธิวัฒน37 3.51ศรีคําชอน ธบ.1230037/2566 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

(ลงช่ือ) .............................................................นายทะเบยีน

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

( นางประพิมพ เขยีวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )
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