
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

"  6011120025  นายรุจิกร1 2.24กาซันการัดชอ ธบ.130285/2565 "ปกติ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

"  6141210009  นางสาวชญานิศ1 3.14วิจิตรสุนทรกุล ธบ.330156/2565 "ปกติ2561/1

"  6142210002  นางสาวกัลยสุดา2 2.68แกวสิน ธบ.330158/2565 "2561/1

"  6142210012  นางสาวสรัญญา3 3.56อ่ินแกว ธบ.330159/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2561/1

"  6142210017  นายณัฐนนท4 2.99วงษเจริญสิน ธบ.330160/2565 "2561/1

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.)

"  6141340005  นางสาวพัชราภรณ5 2.59พรมสุวรรณ ธบ.330157/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  5843711037  นายศุภมงคล1 2.10กระจิวผา ธบ.230179/2565 "ปกติ2558/1

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วท.บ.)

"  6141430020  นางสาวนฤมล2 3.35อิสโร ธบ.230185/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"ปกติ2561/1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  6041470008  นายอนุพงษ3 2.58ใจคํา ธบ.230184/2565 "ปกติ2560/1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

"  6141711006  นายภูมิวิสุทธิ์4 2.68มานยีมุด ธบ.230186/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5844280111  นางสาวสุวารี1 2.20ชาญปรีชากุล ธบ.730439/2565 "ปกติ2558/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6042280033  นางสาวสุกัญญารัตน2 2.57วงษวีระกุล ธบ.730535/2565 "ปกติ2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5944283032  นางสาวญาตาวี3 2.61บุษบา ธบ.730442/2565 "ปกติ2559/1

"  6042283041  นายอัษฎา4 2.07บุญวรรณ ธบ.730536/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6041277005  นายเสฏฐวุฒิ5 3.22เต่ียวพงษสานต ธบ.730533/2565 "ปกติ2560/1

"  6042277005  นางสาวดารารัตน6 2.40วงศหอม ธบ.730534/2565 "2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6243277005  นายสรชา7 3.55จริยาวุฒิกุล ธบ.730608/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"ปกติ2562/1

"  6243277009  นายธีรภัทร8 3.09พรหมคีรี ธบ.730609/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6142283031  นางสาวกรรณิการ9 2.48ชินโคตร ธบ.730554/2565 "ปกติ2561/1

"  6142283032  นางสาวเกษร10 2.35ชินโคตร ธบ.730555/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6241273006  นางสาวเกษรินทร1 3.88พุมเจริญ ธบ.830164/2565 "ปกติ2562/1

"  6241273014  นายนนทวัฒน2 3.66พลศรี ธบ.830171/2565 "2562/1

"  6242273008  นางสาวเมธาวี 3 3.65เศษคํา ธบ.830183/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6241273019  นายประเสริฐ1 3.58เทียนทอง ธบ.830174/2565 "ปกติ2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6141273018  นายณัฐกิตต์ิ1 2.45รัตนากาญจน ธบ.830160/2565 "ปกติ2561/1

"  6241273003  นางสาวเวธกา2 2.97ฉางขาวคํา ธบ.830161/2565 "2562/1

"  6241273004  นางสาวสุพัตตรา3 2.73แพนลา ธบ.830162/2565 "2562/1

"  6241273005  นางสาวธารทิพย4 3.16เช้ือทุม ธบ.830163/2565 "2562/1

"  6241273007  นางสาวกัลยา5 2.51โตนวุธ ธบ.830165/2565 "2562/1

"  6241273008  นางสาวปนชนก6 2.53คําเพราะ ธบ.830166/2565 "2562/1

"  6241273009  นางสาวนุช7 2.68สาวงษ ธบ.830167/2565 "2562/1

"  6241273010  นางสาวศิริรัตน8 2.91สายแกว ธบ.830168/2565 "2562/1

"  6241273012  นายพชร9 2.11ค่ําคูณ ธบ.830169/2565 "2562/1

"  6241273013  นางสาวณิชารีย10 2.95ฤทธิ์นอย ธบ.830170/2565 "2562/1

"  6241273016  นางสาวพัชรา11 3.26ปนดอน ธบ.830172/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6241273017  นางสาวจิราวรรณ12 2.98วิสัย ธบ.830173/2565 "2562/1

"  6241273020  นางสาวนิภาภรณ13 2.54ดีจําเนียร ธบ.830175/2565 "2562/1

"  6242273001  นางสาวธมลวรรณ14 3.78ทันสมัย ธบ.830176/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2562/1

"  6242273002  นางสาวปรญา15 2.69คงเกษม ธบ.830177/2565 "2562/1

"  6242273003  นางสาววิสาขมาส 16 2.84จิตรจํานงค ธบ.830178/2565 "2562/1

"  6242273004  นางสาวเพ็ญพิชชา17 2.52สําราญ ธบ.830179/2565 "2562/1

"  6242273005  นางสาวสุธางศุรัตน18 2.48วงศาวิเศษ ธบ.830180/2565 "2562/1

"  6242273006  นายนโรดม19 2.73บุญเจือ ธบ.830181/2565 "2562/1

"  6242273007  นางสาวอภิสรา20 2.51ศรีบุญ ธบ.830182/2565 "2562/1

03/01/66



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5946530158  นางสาวไอรดา1 2.76น่ิมนวล ธบ.430113/2565 "ปกติ2559/1

"  6141530044  นายรัตนพล2 2.73เขียวสุข ธบ.430114/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  6141254007  นางสาวณัชรินณ1 2.55สะมะแอ ธบ.530028/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (ศป.บ.)

"  5948302012  นายพจวรุณ1 2.77ปาละกะวงษ ณ อยุธยา ธบ.930023/2565 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.)

"  5948304017  นายธนวิชญ2 2.30ไพประเพ็ชร ธบ.930024/2565 "ปกติ2559/1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล(ออกแบบดิจิทัล) (ศป.บ.)

"  6141306001  นายสุวัฒนชัย3 2.69ราชวังเมือง ธบ.930025/2565 "ปกติ2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)

"  5949600006  นายชรินทรธร1 2.40คงทองดํา ธบ.1030029/2565 "ปกติ2559/1

"  5949600012  นายอมรเทพ2 2.76จิตรสะบาย ธบ.1030030/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน (นศ.บ.)

"  6141298011  นายกฤษฎา1 2.27เกษมปุระ ธบ.1130067/2565 "ปกติ2561/1

"  6141298045  นายฮณัฐชา2 3.74จันทรผอง ธบ.1130068/2565 เรียนเกินระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา"2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)

"  5933470016  นายฐิติกร1 2.63แซฮึง ธบ.230180/2565 "พิเศษ2559/1

"  5933470019  นายกรกฎ2 3.08ปานแดง ธบ.230181/2565 "2559/1

"  5933470031  นายนพดล3 2.34ปทมะโสภณ ธบ.230182/2565 "2559/1

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

"  6034482070  นายณัฐวุฒิ4 2.34มายรรยง ธบ.230183/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6031271022  นางสาวกัญญาณัฐ1 3.81กอนมณี ธบ.730445/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031271025  นางสาวกัลยานิษฐ2 3.69กุลจิตติอาภรณ ธบ.730447/2565 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6031272006  นางสาวสุภาวรรณ3 3.80ปขาล ธบ.730451/2565 "พิเศษ2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6031280033  นางสาวปวรลักษณ4 3.72เกตุแยม ธบ.730467/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032280007  นายกัมพล5 3.70ทศพรทรงชัย ธบ.730490/2565 "2560/1

"  6032280019  นางสาวกฤษณา6 3.80ธรรมชาลี ธบ.730498/2565 "2560/1

"  6032280094  นายจีระศักด์ิ7 3.67ทองประเสริฐ ธบ.730516/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6031271001  นางสาวปรัศนี1 3.47ใจคง ธบ.730443/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031271027  นางสาวชมพูนุช2 3.42อ่ิมแกว ธบ.730448/2565 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6031272007  นางสาวอฐิษฐาน3 3.26รัตนบุรี ธบ.730452/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031272011  นางสาววัชรี4 3.47จุยเรือง ธบ.730453/2565 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6031280004  นายสุรศักดิ์5 3.36เพชรแสงโรจน ธบ.730459/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031280068  นางสาวนาถอนงค6 3.46พูลแกว ธบ.730470/2565 "2560/1

"  6032280015  นางสาวชญาดา7 3.35ชัยกองศรี ธบ.730495/2565 "2560/1

"  6032280018  นางสาวศุภมณฑา8 3.59ธิจีน ธบ.730497/2565 "2560/1

"  6032280021  นางสาวพรลดา9 3.52ไชยวรวัช ธบ.730499/2565 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6031283003  นางสาววราภรณ10 3.39เจริญพักตร ธบ.730471/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031283007  นางสาวพรพนา11 3.51หมื่นยัญ ธบ.730473/2565 "2560/1

"  6031283011  นายนันทวุธ12 3.39มีเกาะ ธบ.730475/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5634283039  นายโอภาส1 2.54งามเลิศ ธบ.730438/2565 "พิเศษ2556/1

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)

"  6031271013  นางสาวนัตติยา2 3.38เฉลิมสวัสดิ์ ธบ.730444/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"พิเศษ2560/1

"  6031271023  นางสาวศุภากานต3 3.42แกววงษา ธบ.730446/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031271034  นายพิพัฒนพงศ4 3.04ชายานันท ธบ.730449/2565 "2560/1

"  6031271035  นายศุภณัฐ5 2.96พวงสวาง ธบ.730450/2565 "2560/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6031272013  นางสาวสกุณา6 2.92ปกษิณ ธบ.730454/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031272014  นางสาวเฉลิมพร7 3.22โกวฤทธิ์ ธบ.730455/2565 "2560/1

"  6031272027  นางสาวอรธีรา8 3.42คําโนนจาน ธบ.730456/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031272028  นางสาววิมล9 3.17นามจุมจัง ธบ.730457/2565 "2560/1

"  6031272030  นางสาวพัชชนัญ10 2.70พิทักษชีพเจริญ ธบ.730458/2565 "2560/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  5934280016  นางสาวเพลินพิศ11 2.15ทองตําเสก ธบ.730440/2565 "พิเศษ2559/1

"  6031280005  นายธนิก12 3.27บุญคณาสมบัติ ธบ.730460/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031280011  นางสาวอารยา13 3.11ชาญชัย ธบ.730461/2565 "2560/1

"  6031280015  นางสาวจุฬารัตน14 3.18สดรุกขา ธบ.730462/2565 "2560/1

"  6031280016  นางสาวณัฐกานต15 3.57พลาโส ธบ.730463/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031280018  นายรัชพนธ16 3.14ทองสันตะ ธบ.730464/2565 "2560/1

"  6031280025  นางสาวภัทราภรณ17 2.86เน่ืองพนอม ธบ.730465/2565 "2560/1

"  6031280027  นายอนุชา18 3.47ชุมตะคุ ธบ.730466/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031280035  นางสาวอรอุมา19 2.82นามผา ธบ.730468/2565 "2560/1

"  6031280043  นายอภิวัฒน20 2.89ดํารงชุตินันท ธบ.730469/2565 "2560/1

"  6032280003  นางสาวพรรษกร21 2.76ศรีใส ธบ.730488/2565 "2560/1
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วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6032280004  นางสาวกนกวรรณ22 2.37ขําคม ธบ.730489/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032280008  นางกุลวดี23 3.53ดีเพิ่ม ธบ.730491/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280009  นายสุวัฒชัย24 2.88ครโสภา ธบ.730492/2565 "2560/1

"  6032280010  นางสาวชนิดาภา25 3.02พริ้งเพราะ ธบ.730493/2565 "2560/1

"  6032280012  นางสาวอุบลรัตน26 2.67สุขชาติ ธบ.730494/2565 "2560/1

"  6032280017  นางสาวสุมินตรา27 3.20อัมภรัตน ธบ.730496/2565 "2560/1

"  6032280029  นางสาวกิติญาพร28 3.35แซโตะ ธบ.730500/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280033  นายเลิศฤทธิ์29 2.72บุญมาก ธบ.730501/2565 "2560/1

"  6032280039  นายธนพงษ30 3.50ปฐมวงค ธบ.730502/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280040  นายทวีชัย31 3.02ปริตชาติ ธบ.730503/2565 "2560/1

"  6032280041  นายธีรพงษ32 3.26บุญมาทัศ ธบ.730504/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280050  นางสาววัชรี33 3.13คชภูติ ธบ.730505/2565 "2560/1

"  6032280056  นางสาวปาริยา34 2.54น่ิมนวล ธบ.730506/2565 "2560/1

"  6032280057  นายศิขรินทร35 3.25พันทุมจินดา ธบ.730507/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280063  นางสาวอรจิรา36 3.25ออนพลี ธบ.730508/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280064  นางสาวอริสา37 3.06จามรสุริยา ธบ.730509/2565 "2560/1

"  6032280069  นายเสฏฐวุฒิ38 2.84สุขจิต ธบ.730510/2565 "2560/1

"  6032280073  นางสาวกัญชญาวีร39 3.13จิรวงศชัยกิจ ธบ.730511/2565 "2560/1

"  6032280077  นายวีรพงศ40 2.89กอกกาวงษ ธบ.730512/2565 "2560/1

"  6032280079  นายวรการณ41 3.31ดุลยวิจารณ ธบ.730513/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032280084  นางสาวลลิตา42 2.80หงสะมัต ธบ.730514/2565 "2560/1

"  6032280093  นางสาวโยธิกา43 2.93ไทโกสุม ธบ.730515/2565 "2560/1

"  6032280103  นางสาวโยทกา44 3.27ปญญาวารินทร ธบ.730517/2565 มียกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6032280106  นายกิตติพงศ45 2.45เชาวโชติ ธบ.730518/2565 "2560/1
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วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6032280116  นางสาวเบญจมาศ46 2.34จันทรทอง ธบ.730519/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032280117  นางสาวนันทนา47 2.81สมานทอง ธบ.730520/2565 "2560/1

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  5934283083  พันจาเอกพิษณุ48 2.68วงษาเสนา ธบ.730441/2565 "พิเศษ2559/1

"  6031283006  นายเมฆภัทร49 3.43ศรีรินทร ธบ.730472/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031283008  นายธนพล50 3.28ภักดี ธบ.730474/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031283012  นางสาวกนกรัตน51 3.05จันทรอุดม ธบ.730476/2565 "2560/1

"  6031283015  นายยุทธนา52 3.67แคนนํ้า ธบ.730477/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031283018  นายพงศศิริ53 2.89เช่ียวสกุลวัฒนา ธบ.730478/2565 "2560/1

"  6031283022  นายกัมปนาท54 3.27เหลืองอราม ธบ.730479/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031283023  นายธีระเชษฐ55 3.14ขาวเขต ธบ.730480/2565 "2560/1

"  6031283024  นางสาวเกียรติลักษณ56 3.44วัฒนวิทยสกุล ธบ.730481/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031283025  นายบรรจบ57 3.02ทีปะสมบัติ ธบ.730482/2565 "2560/1

"  6031283026  นางสาววรัญู58 2.81ชูขาว ธบ.730483/2565 "2560/1

"  6031283027  นางสาวปวีณา59 2.87พ่ึงเทียน ธบ.730484/2565 "2560/1

"  6031283030  นายสรยุทธ60 2.55บุญเดช ธบ.730485/2565 "2560/1

"  6031283037  นางสาวนิจลักษอมร61 2.78ทองนพคุณ ธบ.730486/2565 "2560/1

"  6031283040  สิบเอกธราธัช62 3.09กฤษณะโลม ธบ.730487/2565 "2560/1

"  6032283001  นางสาวสุดารัตน63 3.05สุขศรี ธบ.730521/2565 "2560/1

"  6032283003  นางวรัญญา64 3.17ผินนอก ธบ.730522/2565 "2560/1

"  6032283011  นางสาวเมวดี65 3.25คําสงค ธบ.730523/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032283015  นายทนา66 3.28น่ิมนวล ธบ.730524/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032283017  นายชาคริต67 3.35ชาติชนะ ธบ.730525/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032283020  นายพนัส68 2.72ทองหอ ธบ.730526/2565 "2560/1
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วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

"  6032283026  นายพินิจ69 2.80พริบไหว ธบ.730527/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032283028  นายศรัณวุฒิ70 3.27บุญสง ธบ.730528/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032283033  นายณัฐพล71 3.45กองแกว ธบ.730529/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032283036  นางสาวเสาวภาคย72 3.25สรอยสระนอย ธบ.730530/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6033277042  นายวชิระ73 2.39ขวัญเมือง ธบ.730531/2565 "พิเศษ2560/1

"  6033277045  นางสาวนิรัชชา74 2.45กุลคํา ธบ.730532/2565 "2560/1

"  6133277047  นางสาวอรอนงค75 3.07จงกูล ธบ.730537/2565 "2561/2

"  6133277048  นางสาวพรนพิน76 2.96เกิดนุช ธบ.730538/2565 "2561/2

"  6233277001  นางสาวประภาทิพย77 3.63ทองแสง ธบ.730564/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/3

"  6233277002  นางสาวแพรชมพู78 3.13คูสันเทียะ ธบ.730565/2565 "2561/3

"  6233277003  นางสาวลดาวัลย 79 3.19บุญมีศรีสงา ธบ.730566/2565 "2561/3

"  6233277007  นายชวรัชญ80 3.11โพธิ์ทอง ธบ.730567/2565 "2561/3

"  6233277009  นางสาววีรนุช81 3.07สกูลสิงหาโรจน ธบ.730568/2565 "2561/3

"  6233277010  นางสาวเบญญทิพย82 3.76สิทธิ์บุรพลเดช ธบ.730569/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/3

"  6233277012  นางสาววรางคสิริ83 3.62ศรีเจริญชัยกุล ธบ.730570/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/3

"  6233277016  นายสันติชัย84 3.37พรแดง ธบ.730571/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/3

"  6233277023  นางสาวนพชนก85 3.11ธีรกุลธนโชติ ธบ.730572/2565 "2561/3

"  6234277002  นางสาวกัญญาวีร86 2.95ศรีอํ่าดี ธบ.730573/2565 "2562/1

"  6234277003  นางสาวอุษาพร87 3.21สงแจง ธบ.730574/2565 "2562/1

"  6234277004  นางสาวพลอยไพลิน88 3.40อยูคํา ธบ.730575/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277006  นางสาวนภสวรรณ89 3.66สุริวัง ธบ.730576/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277007  นางสัตตบงกช90 3.70โสปญหาริ ธบ.730577/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277011  นางสาวปวีณา91 2.88กรุดกลับ ธบ.730578/2565 "2562/1

03/01/66



- 5 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)

"  6234277016  นายอุดมพงษ92 2.76ทองทา ธบ.730579/2565 "พิเศษ2562/1

"  6234277019  นายอาทิตย93 3.58เดชบุญ ธบ.730580/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277020  นางสาวเจนจิรา94 3.27ไชยมาตร ธบ.730581/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277022  นายนิมมานนท95 3.03วงศสุริยะโชติ ธบ.730582/2565 "2562/1

"  6234277023  นางสาวสุพรรสา96 2.73ชูพลาย ธบ.730583/2565 "2562/1

"  6234277024  นางสาวมณีรัตน97 3.16ชะมอย ธบ.730584/2565 "2562/1

"  6234277025  นางสาวสาวิตรี98 2.84มีทอง ธบ.730585/2565 "2562/1

"  6234277026  นางสุชาดา99 3.21ทองเกิด ธบ.730586/2565 "2562/1

"  6234277029  นางสาวกมลวรรณ100 3.18หัวเมืองเพชร ธบ.730587/2565 "2562/1

"  6234277030  นางสาวพนิดา101 3.05พลพินิจ ธบ.730588/2565 "2562/1

"  6234277032  นางสาวรัตนา102 2.81สุขมล ธบ.730589/2565 "2562/1

"  6234277033  นายณัฐวุฒิ103 3.01อัคเนวุทธ ธบ.730590/2565 "2562/1

"  6234277034  นางสาวอนิศา104 3.34สรอยฟา ธบ.730591/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277035  นางสาวจุฑาทิพย105 2.87แกวทา ธบ.730592/2565 "2562/1

"  6234277037  นางสาวเตชินี106 2.95ทองแบบ ธบ.730593/2565 "2562/1

"  6234277039  นางสาวพัชราภรณ107 2.65แจมจํารัส ธบ.730594/2565 "2562/1

"  6234277043  นายณัฐพล108 2.87ย้ิมถนอม ธบ.730595/2565 "2562/1

"  6234277044  นางสาวอภิษฎา109 3.30เหมือนมณี ธบ.730596/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234277048  นางสาวศุกรพรรษา110 2.73อองกล่ิน ธบ.730597/2565 "2562/1

"  6234277049  นายกฤษฏ์ิ111 3.65ศรีสุวรรณ ธบ.730598/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6233272010  นางสาวปาริฉัตร112 2.76เช้ือวงษดี ธบ.730556/2565 "พิเศษ2562/1

"  6233272017  นายอธิบดี113 2.92เกียรติบุตร ธบ.730557/2565 "2562/1

"  6233272020  นางสาวธาราทิพย114 2.89ทองประยูร ธบ.730558/2565 "2562/1
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วิชาเอกการตลาด (บธ.บ.)

"  6233272026  นางวรลักษณ115 2.91จิณณวาโส ธบ.730559/2565 "พิเศษ2562/1

"  6233272027  นางสาวนภาวรรณ116 2.67สามันตะกูล ธบ.730560/2565 "2562/1

"  6233272037  นางสาวกัญญพิมล 117 3.32ตระกูลสิริโชค ธบ.730561/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6233272039  นางสาวสุชาวดี118 2.65หมีลําพอง ธบ.730562/2565 "2562/1

"  6233272047  นางสาวเกณิกา119 2.85กาญจมาภรณกุล ธบ.730563/2565 "2562/1

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6133280001  นางสาวธัญรัตน120 2.70เสลากุล ธบ.730539/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133280003  นางสาวหทัยกาญจน121 3.41กิริยา ธบ.730540/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133280008  นางสาวพิไลลักษณ122 3.22น้ิมเจริญโรจน ธบ.730541/2565 "2561/2

"  6133280010  นางสาวลลิตา123 3.30รุงเรืองฤทธิชัย ธบ.730542/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133280012  นางสาววรรณวริน124 3.34ใหมเอี่ยม ธบ.730543/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133280013  นางสาวสุนิชา125 2.96นอยแสง ธบ.730544/2565 "2561/2

"  6133280022  นางสาวทิพาพร 126 3.02อุนธง ธบ.730545/2565 "2561/2

"  6133280025  นางสาวฑิฆัมพร127 2.62พิพัฒนอภิรักษ ธบ.730546/2565 "2561/2

"  6133280027  นางสาวเพ็ญพักตร128 3.01สงนอก ธบ.730547/2565 "2561/2

"  6133280031  นางสาวกาญจนาพร129 2.67พรมบุญ ธบ.730548/2565 "2561/2

"  6133280033  นายธัญญวัฒน130 2.43แสงศรี ธบ.730549/2565 "2561/2

"  6133280040  นายอนิรุท131 3.43ศรีเมือง ธบ.730550/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6134280054  นายสิทธิชัย132 2.54กุจันทร ธบ.730551/2565 "2561/1

"  6134280063  นางสาวณฐภัทร133 2.69ขยันกิจ ธบ.730552/2565 "2561/1

"  6134280067  นางสาวฉัตรชนก134 2.53เจนจบ ธบ.730553/2565 "2561/1

"  6234280003  นางสาววัฒนา135 3.35เอมมาวัฒน ธบ.730599/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280004  นางสาวสุดารัตน 136 3.43สําเร็จผล ธบ.730600/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280010  นางสาวขวัญแกว137 3.32ศรีพรมมา ธบ.730601/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

03/01/66



- 7 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ.)

"  6234280014  นายกีรติ138 2.70ฤทธิมะหันต ธบ.730602/2565 "พิเศษ2562/1

"  6234280015  นางสาวนาตยา139 2.82บุญปกครอง ธบ.730603/2565 "2562/1

"  6234280016  นางสาวลลิตา140 3.23บุญปกครอง ธบ.730604/2565 "2562/1

"  6234280035  นางสาวนารีรัตน141 2.81แตงสี ธบ.730605/2565 "2562/1

"  6234280055  นางสาวเจียรนัย142 3.79สังขหอง ธบ.730606/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234280089  นางสาวสาวิตรี143 3.23ภูระดา ธบ.730607/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6031278035  นายเอกชัย1 3.84แกวเกิด ธบ.830082/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032273009  นายนพรัตน2 3.79พิพวนนอก ธบ.830093/2565 "2560/1

"  6032273020  นายสุชาติ3 3.78ประชาศิริ ธบ.830096/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6031278007  นางสาวลลิตา1 3.36เจกจันทึก ธบ.830070/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032273025  นางสาวปาธิมา2 3.50วองไว ธบ.830099/2565 "2560/1

"  6032273031  นางสาวเกร็ดเเกว3 3.39หลอแหลม ธบ.830100/2565 "2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6031278001  นางสาวศุภศจี1 2.99ยินดีรมย ธบ.830066/2565 "พิเศษ2560/1

"  6031278004  นางสาวศศิธร2 3.21นิรันพันธ ธบ.830067/2565 "2560/1

"  6031278005  นางสาวรุงทิพย3 2.84แซอู ธบ.830068/2565 "2560/1

"  6031278006  นางสาวปริดาวรรณ4 2.90วิเวก ธบ.830069/2565 "2560/1

"  6031278008  นางสาวสุพัตรา5 2.81สีดานอย ธบ.830071/2565 "2560/1

"  6031278010  นางสาวการะเกด6 2.47วัฒนากิจวาณิช ธบ.830072/2565 "2560/1

"  6031278011  นางสาวนิรชา7 3.33เจริญผล ธบ.830073/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6031278012  นางสาวจิณณพัต8 3.23นอยอุดม ธบ.830074/2565 "2560/1

"  6031278013  นางสาวอริญชญา9 2.95เสาวพันธ ธบ.830075/2565 "2560/1

"  6031278015  นางสาวกาญจนา10 2.82ชัยโส ธบ.830076/2565 "2560/1

"  6031278016  นางสาวอัญธิกา11 2.66มิ่งขวัญ ธบ.830077/2565 "2560/1

"  6031278019  นางสาวอรวรรณ12 3.07คําสอน ธบ.830078/2565 "2560/1

"  6031278020  นางสาวสายใจ13 2.76ตรีประเสริฐสิน ธบ.830079/2565 "2560/1

"  6031278022  นางสาววิภาทิพย14 2.45สุรวัฒนศุภกิตต์ิ ธบ.830080/2565 "2560/1

"  6031278023  นางสาวเกศรา15 3.01สุขพรอม ธบ.830081/2565 "2560/1

"  6031278038  นางสาวยุพาพร16 2.55ชาวสวน ธบ.830083/2565 "2560/1

"  6031278039  นายธวัช17 3.05พรหมบุตร ธบ.830084/2565 "2560/1

"  6031278040  นางสาวเรณุกา18 2.38ขันทะสีมา ธบ.830085/2565 "2560/1

"  6031278041  นางสาวดาราวรรณ19 2.93วิงสันเทียะ ธบ.830086/2565 "2560/1

"  6031278042  นายไกรฤกษ20 2.64ศรีลาคะลี ธบ.830087/2565 "2560/1

"  6032273001  นางสาวมณัฐกานต21 3.87รัตนรุงเรืองสุข ธบ.830088/2565 มียกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6032273003  นางสาววชิราภรณ22 3.09อุปสุข ธบ.830089/2565 "2560/1

"  6032273004  นางสาวอรัญญา23 2.86แซจัง ธบ.830090/2565 "2560/1

"  6032273005  นางสาววัชราภรณ24 2.97ตะนะโส ธบ.830091/2565 "2560/1

03/01/66



- 2 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6032273008  นางสาวสมฤทัย25 3.06เชิดผล ธบ.830092/2565 "พิเศษ2560/1

"  6032273014  นางสาววรพนิต26 3.41หวานไฟชาติ ธบ.830094/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032273018  นางสาวรัศมี27 3.33พิมบูรณ ธบ.830095/2565 มียกเวนบางรายวิชา"2560/1

"  6032273022  นายกฤษดา28 2.80จันทรศรี ธบ.830097/2565 "2560/1

"  6032273024  นายพิชิต29 2.96จันทสาร ธบ.830098/2565 "2560/1

"  6032273033  นางสาวชฎาพร30 2.79จันทะโร ธบ.830101/2565 "2560/1

"  6032273034  นางสาววนัชพร31 3.52มนพลับ ธบ.830102/2565 มีบางรายวิชาท่ีไดเกรด D"2560/1

"  6032273040  นางสาวปราณีต32 2.98มีบุตรดี ธบ.830103/2565 "2560/1

"  6032273042  นางสาวยุรฉัตร33 3.13สุวรรณเวช ธบ.830104/2565 "2560/1

"  6032273047  นายวัชรินทร34 3.05พันสนิท ธบ.830105/2565 "2560/1

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6133278001  นางสาวจิราพร 35 2.60ไพรวงศ ธบ.830106/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133278002  นางสาวสุพรรณี36 3.64อะนันต ธบ.830107/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278003  นางจิตติมา37 3.68ดันนอก ธบ.830108/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278004  นางสาวชวนัสนันท38 2.90มูฮําหมัด ธบ.830109/2565 "2561/2

"  6133278005  นางสาวณัฐริชา39 3.14พรพระอินทร ธบ.830110/2565 "2561/2

"  6133278006  นางสาวจิตติมา40 3.04วงษเอี่ยม ธบ.830111/2565 "2561/2

"  6133278007  นายธนกฤต41 3.56จันทรเพชร ธบ.830112/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278008  นางสาวชมพูนุท42 3.61อยูสมบูรณ ธบ.830113/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278009  นางสาวกนิษฐา43 3.34ระกานอก ธบ.830114/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278010  นางสาวโชติรส44 3.61เอี่ยมใหม ธบ.830115/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278011  นางสาวศุภานัน45 3.89สมัครการ ธบ.830116/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278013  นางสาวจิระนันท46 2.87นาคพันธ ธบ.830117/2565 "2561/2

"  6133278014  นางสาวเขมจิรา47 2.96ภัทรวดี ธบ.830118/2565 "2561/2

03/01/66



- 3 -

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6133278015  สิบตรีหญิงสุฑาสินี48 3.37เหาะดอน ธบ.830119/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"พิเศษ2561/2

"  6133278016  จาสิบตรีเดโช49 2.78เอี่ยมเอก ธบ.830120/2565 "2561/2

"  6133278017  นางสาวสุรินทรา50 2.68โมหา ธบ.830121/2565 "2561/2

"  6133278018  นางสาวพจนีย51 2.56ยอดนํ้า ธบ.830122/2565 "2561/2

"  6133278019  นางสาวศิรินนา52 2.99นามหนองออ ธบ.830123/2565 "2561/2

"  6133278020  นางสาวณิชกมล53 3.08คําจอมศรี ธบ.830124/2565 "2561/2

"  6133278022  นางสาวสิรินพร54 2.84พิณแพทย ธบ.830125/2565 "2561/2

"  6133278023  นางสาวจิดาภา55 2.95ฤกษเย็น ธบ.830126/2565 "2561/2

"  6133278024  นายศรยุทธ56 2.78อินทชัยวัฒนกุล ธบ.830127/2565 "2561/2

"  6133278025  นางสาวนพรัตน 57 3.08สุขสําราญ ธบ.830128/2565 "2561/2

"  6133278027  นางสาวธันยพัฒน58 3.71ไรท ธบ.830129/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278028  นายณัชพงศสา59 3.61บุญศิริรุงเรือง ธบ.830130/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278029  นางสาวพิมพวิภา60 2.48คําพล ธบ.830131/2565 "2561/2

"  6133278030  นางสาวเบญจพร61 3.70สถาวรจันทร ธบ.830132/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278031  นางสาวจุฑามาศ62 2.74ประกอบธรรม ธบ.830133/2565 "2561/2

"  6133278033  นางสาวรุงนภา63 2.69สวางวงษ ธบ.830134/2565 "2561/2

"  6133278034  นางสาวนิตยา64 2.53อัปติกานัง ธบ.830135/2565 "2561/2

"  6133278035  นางสาวปทมา65 2.54ดิษฐประชา ธบ.830136/2565 "2561/2

"  6133278036  นางสาวสิริกาญจน66 3.70นุมออน ธบ.830137/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278038  นางสาวสุพรรษา67 3.19แพงจันทร ธบ.830138/2565 "2561/2

"  6133278048  นายวีระชัย68 3.08เมฆาธร ธบ.830139/2565 "2561/2

"  6133278049  นางสาวฐิติรัตน69 3.47สาครสหโยธิน ธบ.830140/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278050  นางสาวสุภาวดี70 2.84ภูตะอินทร ธบ.830141/2565 "2561/2

"  6133278051  นางสาวมณีรัตนา71 3.47ตอมพุทรา ธบ.830142/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สาขาวิชา- (บช.บ.)

"  6133278052  นางสาวศิรภัสสร72 3.04บุญมาก ธบ.830143/2565 "พิเศษ2561/2

"  6133278053  นายยุทธนา73 3.25ฮอยพรมมา ธบ.830144/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278054  นางสาวเรวดี74 2.74โกรัมย ธบ.830145/2565 "2561/2

"  6133278055  นางสาวจิราภรณ75 2.71สายทอง ธบ.830146/2565 "2561/2

"  6133278060  นางสาววิลาวัลย76 3.05หงษา ธบ.830147/2565 "2561/2

"  6133278063  นายคมกริช77 3.53งามขํา ธบ.830148/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278066  นางสาววันวิสา78 3.11ศรเเกว ธบ.830149/2565 "2561/2

"  6133278067  นางสาวบุษราภรณ79 2.90ทาหาญ ธบ.830150/2565 "2561/2

"  6133278072  นางสาวจุฑามณี80 2.57พิลาทอง ธบ.830151/2565 "2561/2

"  6133278073  นางสาวณิชมน81 3.44เอี่ยมสอาด ธบ.830152/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/2

"  6133278074  นางสาวศิรัญญา82 2.78มวงมี ธบ.830153/2565 "2561/2

"  6133278078  นางสาวพลอยไพลิน83 2.92โพธิ์เปยศรี ธบ.830154/2565 "2561/2

"  6133278079  นางสาวสุวาทิพย84 2.66หวยจันทร ธบ.830155/2565 "2561/2

"  6133278080  นางสาวทัศยา85 3.20จันทรเปง ธบ.830156/2565 "2561/2

"  6134273002  นางสาวสิริรัตน86 2.48สุวรรณทอง ธบ.830157/2565 "2561/1

"  6134273007  นางสาววราพร87 3.49เทศารินทร ธบ.830158/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2561/1

"  6134273025  นางสาวเจนจิรา 88 3.20ดอนลอย ธบ.830159/2565 "2561/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5636530025  นางสาววินรญา1 2.82สุขสุนัย ธบ.430110/2565 "พิเศษ2556/1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)

"  5936530083  พระมหาทิชากร2 2.58เรืองสุรเกียรติ ธบ.430111/2565 "พิเศษ2559/1

"  5936530105  นายพงศพิพัฒน3 2.54รวมสุข ธบ.430112/2565 "2559/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  5837254009  นางสาววันเพ็ญ1 2.59มาสวาง ธบ.530026/2565 "พิเศษ2558/1

สาขาวิชา- (น.บ.)

"  6031254035  สิบตํารวจโทนัธทวัฒน2 3.20คุณยศย่ิง ธบ.530027/2565 "พิเศษ2560/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พิจารณาและกล่ันกรองผลการศึกษา วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล คะแนน
เฉลี่ย

ภาคเลขท่ี
ปริญญาบัตร
     เลขท่ี    
ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร วันท่ี 13 ธันวาคม 2565
สภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการใหปริญญาบัตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ทล.บ.)

"  6133480021  นายธัชพงษ1 3.08เพ่ิมมงคล ธบ.1230115/2565 "พิเศษ2561/1

"  6234480003  นายกิตติพงษ2 3.18สุนทรธรรม ธบ.1230116/2565 "2562/1

"  6234480004  นายขวัญจิต3 3.16กระแสโท ธบ.1230117/2565 "2562/1

"  6234480006  นายศุภกร4 3.36บุตรสุวรรณ ธบ.1230118/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480007  นายคณิตย5 3.06แพทยเพียร ธบ.1230119/2565 "2562/1

"  6234480010  นายเอกรัฐ6 2.95ชวงกรุด ธบ.1230120/2565 "2562/1

"  6234480012  นายสุกานต7 3.47บัวแยม ธบ.1230121/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480013  นายมณเฑียร8 2.93มีบุญ ธบ.1230122/2565 "2562/1

"  6234480015  นายอามอน9 3.79นามนาง ธบ.1230123/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480017  นายอดิศักด์ิ10 3.65สนจุย ธบ.1230124/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480018  นายเจตริน11 3.35อ้ือจรรยา ธบ.1230125/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480020  นายอํานวย12 3.93เต็งหัตถกร ธบ.1230126/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480022  นายสนธยา13 3.00ผองศรี ธบ.1230127/2565 "2562/1

"  6234480024  นายนพดล14 3.40สุขวานิตย ธบ.1230128/2565 มียกเวนบางรายวิชา
(หลักสูตรเทียบโอน)"2562/1

"  6234480026  นายณัฐพงษ15 2.64ทิพวงศ ธบ.1230129/2565 "2562/1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตองแลว

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

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

( นางประพิมพ เขียวอุไร )

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง )

03/01/66


