
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๑) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๘   ตลุาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  22  ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5681112035  นายศักด์ิสิทธิ ์ โชติกาลณรงค์ 2.50 28  ตุลาคม  2537  ปกติ1

        จิตวิทยา
 5621154171  นายณัฐชัย  ชูเจริญผล 2.71 2  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ2

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5521156002  นางสาวชไมพร  แย้มข า 2.72 11  มกราคม  2536  ปกติ3

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5824161001  นางสาวเบญจวรรณ  ศรีเเก้ว 3.07 20  กรกฎาคม  2538  กศ.พ.4
 5824161003  นายสิริกร  อิทธิวัฒนะ 3.33 10  เมษายน  2540  มีเกรด D+,PSกศ.พ.5
 5824161005  นางสาวสุชาวดี  เนตร์รักษา 3.31 22  กรกฎาคม  2535  มีเกรด D+,PSกศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5921203050  นายอนุรักษ์  ใสสด 2.55 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5621207048  นายชัยธัช  รุ่งแจ่ม 2.02 19  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5824307005  นางสาวงามญาณี  เขตสินบญุ 3.47 25  กุมภาพันธ์  2539  มีเกรด D+กศ.พ.1
 5824307007  นายธนกร  เติมไตรรัตน์ 2.57 15  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.2
 5824307015  นายทัศนะ  เรืองข า 2.80 11  มิถุนายน  2530  กศ.พ.3
 5824307062  นายหสัพล  แทนศิริ 3.20 12  สิงหาคม  2537  กศ.พ.4
 5921307027  นางสาวภาวิณี  มาทิพย์ 3.16 28  พฤศจิกายน  2540  ปกติ5
 5921307035  นางสาววลัยพรรณ  ลุนลาด 2.68 28  กรกฎาคม  2540  ปกติ6
 5921307097  นางสาวสมัญญา  คชคง 2.65 6  พฤศจิกายน  2540  ปกติ7
 5921307119  นางสาวสุธินันท์  ปานทุ่ง 3.05 3  มกราคม  2541  ปกติ8

        ภาษาจีน
 5921340028  นางสาวธนพร  แก้วเก้าดวง 2.79 2  มีนาคม  2541  ปกติ9
 5921340045  นางสาวรัตติยากร  เจริญอ่อน 2.41 26  พฤษภาคม  2540  ปกติ10
 5921340073  นางสาวพฤกษา  โภคาวัฒนกุล 2.77 16  มกราคม  2541  ปกติ11
 5921340074  นางสาววรัญญา  บญุประดับ 3.00 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ12

        การท่องเที่ยว
 5724390007  นายสหรัฐ  วานุนาม 2.60 8  ธันวาคม  2537  กศ.พ.13
 5921390037  นางสาวณัฐภัสสร  หุน่โกน 2.85 9  มีนาคม  2541  ปกติ14
 5921390038  นางสาวดาวลัดดา  วงศ์ทองนิล 3.03 21  พฤศจิกายน  2540  ปกติ15
 5921390059  นางสาวกันติยา  อนุวรรณ 3.10 27  ธันวาคม  2540  ปกติ16
 5921390064  นางสาวศุภลักษณ์  ส าโรงทอง 2.85 3  สิงหาคม  2540  ปกติ17
 5921390082  นางสาวณัฏฐ์พิชา  ฉอ้อนจังหรีด 2.91 22  ธันวาคม  2531  ปกติ18
 5921390086  นางสาวปรัชญา  ชมประเสริฐ 3.03 8  กรกฎาคม  2541  ปกติ19
 5921390089  นางสาวนะติยา   จันทร์ไตรรัตน์ 2.93 29  มิถุนายน  2540  ปกติ20
 5921390097  นางสาวราชาวดี  จรรยากูล 3.33 26  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5821412057  นายวุฒิพล  ตันวราวุฒิกุล 2.31 24  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ1
 5824412005  นางสาวใบเฟิร์น   ช่อกลาง 2.40 6  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.2
 5824412009  นางสาวมาลาศรี  วงษ์สิงห์ 3.77 29  กันยายน  2523  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5824412010  นายวงศกร  ด้วงปิน่ 3.43 23  กันยายน  2531  ภาคเรียนเกินกศ.พ.4
 5824412012  นางสาวศิริธร  ปราบจันทร์ดี 3.45 8  ตุลาคม  2539  ภาคเรียนเกินกศ.พ.5
 5824412014  นางสาวรัชนี  สุขสมบท 3.78 7  พฤษภาคม  2523  ภาคเรียนเกินกศ.พ.6
 5824412023  นางสาวอรสา  ลาภก่อ 2.95 26  กันยายน  2533  กศ.พ.7
 5824412030  นางสุดารัตน์  จันทิมา 2.56 5  มิถุนายน  2509  กศ.พ.8
 5824412034  นางน ้าตาล  สืบมงคล 3.65 17  กรกฎาคม  2533  ภาคเรียนเกินกศ.พ.9
 5824412038  นางสาวนุชนาถ  เขียวพระอินทร์ 3.53 28  กรกฎาคม  2537  ภาคเรียนเกินกศ.พ.10
 5824412045  สิบเอกหญิงลัญชกร  บวัลอย 2.90 24  กันยายน  2533  กศ.พ.11
 5824412051  นางสาวอัญชนา  กลมสมจิต 3.04 1  กรกฎาคม  2533  กศ.พ.12
 5824412069  นางสาวฉัตราภรณ์  เมี ยนทอง 3.12 6  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.13
 5921412076  นางสาวศศิประภา  บวัทอง 2.38 29  กันยายน  2540  ปกติ14

        การตลาด
 5821413036  นางสาวชลดา  ศรีคัทนาม 2.20 29  มกราคม  2539  ปกติ15

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414045  นายพลวัฒน์  จันทร์กระจ่าง 2.34 11  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.16

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5824415014  นายนัฐพงษ์  พีระภาค 2.99 15  พฤศจิกายน  2540  กศ.พ.17
 5921415010  นางสาวถนอมศรี  โคตุดร 2.08 15  พฤศจิกายน  2540  ปกติ18
 5921415011  นายทิวัฒถ์  พลทวี 2.21 16  ธันวาคม  2539  ปกติ19
 5921415048  นางสาววิลาวัลย์  เยื องรัมย์ 2.27 17  สิงหาคม  2540  ปกติ20
 5921415049  นางสาวปรารถนา  จ้าปาจันทร์ 2.41 27  มิถุนายน  2540  ปกติ21

        การจัดการโลจิสติกส์
 5824418004  นางสาวณัฐชนิศา  มูลภา 3.04 14  กันยายน  2536  กศ.พ.22
 5824418005  นางสาวพรพรหม  อินอ่อน 3.01 11  กุมภาพันธ์  2518  กศ.พ.23
 5824418006  นายสรกฤต  อยู่คงพัน 2.82 8  มิถุนายน  2539  กศ.พ.24
 5824418012  นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วรัตน์ 3.11 12  กันยายน  2539  กศ.พ.25
 5824418020  นางสาวอุษา  การะวี 2.73 20  พฤษภาคม  2534  กศ.พ.26
 5824418025  นางสาวนริศรา  อิสมาแอล 3.05 12  สิงหาคม  2539  กศ.พ.27
 5824418033  นางสาวธัญลักษณ์   เนตรเดชา 3.03 14  ธันวาคม  2536  กศ.พ.28
 5824418044  นางสาวชฎาธาร  ภู่หลง 3.39 28  พฤษภาคม  2537  ภาคเรียนเกินกศ.พ.29
 5824418056  นายปณัณรุจน์   ฉัตรคีรีรัตน์ 3.35 11  เมษายน  2517  ภาคเรียนเกินกศ.พ.30
 5921418044  นางสาวนิรชา  นรม่ัง 2.45 19  กันยายน  2538  ปกติ31



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418090  นายภคนันท์  ทบวัน 2.82 25  พฤษภาคม  2541  ปกติ32
 5921418125  นายนครินทร์  ด้วงสูงเนิน 2.28 23  ธันวาคม  2539  ปกติ33
 5921418150  นายธีรดนย์  สีพลอย 2.95 23  กันยายน  2540  ปกติ34

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5824501045  นางสาวปานมณี  วรรณอรุณทอง 2.64 10  เมษายน  2535  กศ.พ.1
 5824501071  นางสาวธิภาภรณ์  สมภา 2.88 20  สิงหาคม  2539  กศ.พ.2
 5824501104  นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธา 3.08 31  มีนาคม  2532  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5521310364  นายรวิสุต  จินาวัลย์ 2.27 25  กรกฎาคม  2535  ปกติ1
 5921310064  นางสาววิภา  เอมสรรค์ 2.60 17  มกราคม  2541  ปกติ2
 5921310066  นายชิณวัฒน์  เหมาะโสม 2.55 24  พฤษภาคม  2540  ปกติ3
 5921310134  นางสาวดวงกมล  บญุสิทธิ์ 3.42 1  พฤศจิกายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ4
 5921310137  นางสาวรัตนวลี  บวัสังข์ 3.20 3  กันยายน  2540  ปกติ5
 5921310143  นายปวเรศ  ไปล่ปลดทุกข์ 2.51 4  กันยายน  2540  ปกติ6
 5921310182  นายนรุตม์  นาชัยลาน 2.68 30  พฤศจิกายน  2540  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5821374026  นายวีรยุทธ  ฤทธิขจร 2.85 28  พฤษภาคม  2538  ปกติ1

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5824381005  นายสันติ  โมรัญยา 3.22 6  ตุลาคม  2538  กศ.พ.2
 5921381032  นางสาวดิษยาวรรณ  ธิราศักด์ิ 2.97 25  มิถุนายน  2538  ปกติ3
 5921381086  นายอชิรญา  ชูพงษ์ 2.62 10  กรกฎาคม  2540  ปกติ4

        การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5821383022  นางสาวพรพรหม  ปิน่เกษ 3.35 18  ธันวาคม  2539  มีเกรด D+,PSปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5521270007  นายพีรพัฒน์  เท่ียงท้องคุ้ง 2.09 13  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ1
 5521270043  นายนพพล  สังวาสี 2.79 21  มิถุนายน  2536  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5721903059  นายเลิศวิวัฒน์  อรุณแสงศิลป์ 2.13 16  สิงหาคม  2538  ปกติ1
 5821903010  นายสมภพ  วุฒิศักด์ิ 2.57 18  พฤษภาคม  2540  ปกติ2
 5921903064  นางสาวณัฐชนก  ปานเงิน 2.92 21  เมษายน  2541  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5621377036  นางสาววรรณชฎา  มะคะสุด 3.27 1  มิถุนายน  2537  มีเกรด D,PSปกติ1
 5921377009  นางสาวลักษมณ  ตระการฤทธิ์ 3.27 4  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D,PSปกติ2
 5921377050  นางสาวสิตานันท์  อนันตศิริ 3.24 28  มิถุนายน  2540  ปกติ3
 5921377055  นายธราดล  แก้วทิพย์รักษ์ 3.23 3  ตุลาคม  2540  ปกติ4
 5921377060  นางสาวปวีณา  กองไธสง 3.24 3  มีนาคม  2541  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5921286019  นายรัชต์พงษ์  เฉียบแหลม 2.61 9  มีนาคม  2541  ปกติ1
 5921286020  นายอภิชาญ  ปดัไธสง 3.04 5  มกราคม  2540  ปกติ2
 5921286023  นายวสันต์  ค าเสนา 2.72 24  มิถุนายน  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5524802004  นางสาวกาญจนา  เมืองครุฒ 2.51 25  พฤศจิกายน  2517  กศ.พ.1
 5524802011  นางสาวอรพิน  ไชยแสงบญุ 2.23 21  ตุลาคม  2535  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 




