
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปรญิญาและระดับบณัฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(ครัง้ที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีที่   ๗   มกราคม   ๒๕๖๔ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 

ได้ตั้งแต่วันที่   21  มกราคม 2564 เปน็ต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

        ดนตรศึีกษา (ดนตรตีะวันตก)
 5781119049  นายกฤศ  จนัทรจรัสแสง 2.91 25  สิงหาคม  2539  ปกติ1
 5881119021  นายพชร  ทวีพาณิชยก์ุล 3.71 5  พฤศจกิายน  2539  ภาคเรียนเกินปกติ2
 5881119044  นายนัฏฐกิตต์  สุขจาด 3.47 13  ธันวาคม  2538  ภาคเรียนเกินปกติ3
 5881119068  นายฉัตรชัย  เถื่อนแก้ว 3.16 19  พฤษภาคม  2540  ปกติ4
 5881119076  นายเกรียงไกร  พาเจริญ 2.94 3  มีนาคม  2540  ปกติ5

        ภาษาอังกฤษ
 5881123019  นางสาวทับทิม  โพนเงิน 2.97 14  มีนาคม  2539  ปกติ6

        ภาษาไทย
 5781124021  นางสาวณัฐณิชา  หมัดป้องตัว 3.18 6  มิถุนายน  2538  ปกติ7

        สังคมศึกษา
 5881126070  นางสาวกันตพชิญ์  พงษ์พรม 3.12 10  สิงหาคม  2539  ปกติ8
 5881126079  นางสาวประภาพร  ไหมแพง 3.04 15  สิงหาคม  2539  ปกติ9
 5881126081  นางสาวชุติมา  เกิดปรางค์ 2.97 9  มิถุนายน  2539  ปกติ10
 5881126086  นายธวัชชัย  พงศ์อริยมงคล 3.15 9  พฤศจกิายน  2539  ปกติ11
 5881126113  นางสาวสาวิตรี  หว่างแสง 2.70 22  สิงหาคม  2539  ปกติ12
 5881126124  นางสาวรดาแพร  มูลสาร 3.14 19  เมษายน  2538  ปกติ13

        พลศึกษา
 5881147029  นายสุทธิชัย  สาทร 3.52 30  เมษายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ14

        คอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา
 5721161018  นายเจนจดั  เจริญจริง 2.07 6  ธันวาคม  2539  ปกติ15
 5921161031  นางสาวเกษริน  อุดม 2.83 11  มีนาคม  2541  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5621203090  นางสาววราลี  สมพงษเ์จริญ 2.76 11  พฤษภาคม  2538  ปกติ1
 5621203132  นางสาวกานต์ธดิา  จนิดาวงศ์ 2.57 13  พฤศจกิายน  2537  ปกติ2

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5621207023  นายอภิวฒัน์  ขันค ามาละ 2.59 26  มิถุนายน  2538  ปกติ3
 5621207026  นายศกัด์ิดา  อัมพรสิน 2.35 17  กุมภาพนัธ ์ 2538  ปกติ4
 5621207056  นายจตุพนัธ ์ เทพทาราคณุ 2.88 24  สิงหาคม  2537  ปกติ5
 5621207069  นายไชยรัฐ  ช้างทองแดง 3.15 20  ธนัวาคม  2537  ปกติ6
 5721207056  นายจริายุส  ยอดหงษ์ 2.55 21  พฤษภาคม  2539  ปกติ7
 5821207010  นายราเมศร์  อ่างค าหงษ์ 3.56 2  พฤศจกิายน  2539  ภาคเรียนเกินปกติ8

        เกษตรศาสตร์
 5921215026  นายปยิวฒัน์  นพศรี 2.94 30  เมษายน  2541  ปกติ9

        เคมี
 5921216007  นางสาวฐิตารีย์  โฆษฒิโภคนิันท์ 2.88 4  มีนาคม  2541  ปกติ10
 5921216012  นายณฐัวฒุ ิ จติรสมัคร 2.61 29  เมษายน  2541  ปกติ11

        เคมีอุตสาหกรรม
 5921240001  นายสุปรีชา  วเิชียรศรี 2.81 28  สิงหาคม  2540  ปกติ12

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283004  นางสาวญานิศา  เหล่าปาสี 2.58 15  สิงหาคม  2540  ปกติ13
 5921283019  นางสาวณฐักานต์  ถือชาติ 2.35 15  สิงหาคม  2540  ปกติ14
 5921283051  นางสาวปรารถนา  ทาขันทา 2.31 16  กันยายน  2540  ปกติ15

        เทคนิคการแพทย์
 5821701005  นางสาวสุภาพร  มีสุข 2.42 26  พฤศจกิายน  2539  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        รฐัประศาสนศาสตร์
 5421310342  นายศรันย์ภัทร  เจะมะ 2.36 1  กรกฎาคม  2534  ปกติ1

        ภาษาจีน
 5921340047  นางสาวสุวนันท ์ พยัคมาก 3.02 18  มิถุนายน  2540  ปกติ2
 5921340048  นางสาวนาฏยา  ทพิรังษี 2.70 2  กันยายน  2540  ปกติ3

        ดนตรตีะวันตก
 5921375014  นายวรากร  กอบกาญจนา 3.04 24  กันยายน  2540  ปกติ4
 5921375029  นายชาญวทิย์  ปวะบตุร 3.20 31  มีนาคม  2541  ปกติ5
 5921375035  นายพลากร  กันเปีย่มแจม่ 3.23 8  เมษายน  2541  ปกติ6
 5921375036  นายสุรสิทธิ ์ วงษเ์ทีย่ง 2.90 5  มีนาคม  2539  ปกติ7

        ดนตรไีทยเพ่ือการอาชีพ
 5521378001  นายชูศกัด์ิ  ส าแดงผล 3.18 8  พฤษภาคม  2535  ปกติ8
 5821378001  นายสถาพร  แข็งขัน 3.34 13  พฤศจกิายน  2539  มีเกรด D,D+,PSปกติ9
 5821378022  นายณฐัพงษ ์ เปล่ียนสกุล 3.18 27  พฤษภาคม  2539  ปกติ10

        การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร
 5421359180  นายนัฐพล  ช่วยเพง็ 2.69 13  มีนาคม  2535  ปกติ11

        การท่องเที่ยว
 5921390032  นายเดชาวตั  พรเจริญศรีสุข 2.69 19  พฤษภาคม  2541  ปกติ12
 5921390071  นายอรรถกร  พุ่มเรือง 3.04 8  ธนัวาคม  2540  ปกติ13
 5921390098  นายณฐัวฒัน์  แซล้ี่ 2.98 18  มกราคม  2541  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 5921412090  นางสาวกฤติการณ ์ แผ้วโพธชิัย 2.63 20  ธนัวาคม  2540  ปกติ1
 5921412093  นางสาววรรณา  พุ่มพวง 2.80 12  มีนาคม  2541  ปกติ2
 5921412095  นางสาวนภัสสร  แสนศรีมล 2.93 4  ตุลาคม  2540  ปกติ3

        การตลาด
 5421413165  นางสาวเปรมสินี  บนุนาค 2.36 30  พฤษภาคม  2535  ปกติ4
 5521413261  นางสาวสุนิสา  นาคมงคลกิจ 2.17 12  มีนาคม  2534  ปกติ5
 5621413167  นายอาคม  โสสุดีววิฒัน์ 2.40 27  ตุลาคม  2536  ปกติ6
 5624413074  นางสาววรรณวษิา  ภูหงษสู์ง 3.03 10  สิงหาคม  2535  กศ.พ.7
 5824413005  นางสาวสมพร  จนัดาวนั 2.90 4  กรกฎาคม  2533  กศ.พ.8
 5824413010  นางสาวเพญ็พสุิทธิ ์ พลิาหอม 3.14 19  มีนาคม  2538  กศ.พ.9
 5824413028  นางสาวณทันีน์  พรมมา 3.11 7  ตุลาคม  2537  กศ.พ.10
 5824413033  นางสาวชนาพร  มรกต 3.09 16  สิงหาคม  2537  กศ.พ.11

        คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
 5324414165  นางสาวจฑุามาศ  งามเสน่ห์ 2.36 27  มีนาคม  2534  กศ.พ.12
 5824414061  นายณฎั  มุง่ปิน่ทตั 2.69 29  สิงหาคม  2525  กศ.พ.13
 5921414081  นายณฐัพงศ ์ วงศท์องดี 3.79 8  ตุลาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ14

        การจัดการโลจิสติกส์
 5521418115  นางสาวนันทน์ภัส  มิง่ภูเขียว 2.29 6  กุมภาพนัธ ์ 2536  ปกติ15
 5621418129  นางสาวสุธาทพิย์  ปานเกิด 2.50 20  พฤษภาคม  2536  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบัญชี

        การบัญชี
 5724501077  นางสาวนิดีห ์ ซงิห์ 2.48 5  มีนาคม  2539  กศ.พ.1
 5824501004  นางสาวปยิะรักษ ์ ฐิติรุ่งโรจน์กุล 2.85 9  พฤษภาคม  2534  กศ.พ.2
 5824501065  นางสาวพชัลี  หงษา 2.90 25  มกราคม  2540  กศ.พ.3
 5824501081  นางสาวดรุณ ี บนุนาค 2.51 18  กันยายน  2532  กศ.พ.4
 5824501105  นายมิตรมงคล  ทาวะรมย์ 3.04 30  ธนัวาคม  2529  กศ.พ.5
 5924501006  นางสาวสุทธดา  วงษรั์กษา 3.25 1  กรกฎาคม  2523  มีเกรดยกเวน้ D,D+กศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายรฐัประศาสนศาสตร์

        รฐัประศาสนศาสตร์
 5824310046  นางสาววรรณพร  รอดภัย 2.62 29  กรกฎาคม  2534  กศ.พ.1
 5824310062  นายอาทติย์  สุภะษร 2.66 28  มิถุนายน  2535  กศ.พ.2
 5824310077  นางสาวจนิตนา  อุตนาม 2.38 2  กันยายน  2538  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381049  นายธร์ีรัฐชา  คงเหลือสิน 3.36 21  กันยายน  2539  มีเกรด D+ปกติ1

        การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตรแ์ละมัลติมีเดีย)
 5621383026  นายชีวนิ  คล้ายมี 2.73 18  เมษายน  2538  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5734270032  นายณฐัวฒุ ิ ค าสอน 3.23 21  ตุลาคม  2536  กศ.พ.1

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เทคโนโลยกีารจัดการโลจิสติกส์)
 5821272049  นางสาวฐิติรัตน์  กุลบตุร 3.05 29  ธนัวาคม  2539  ปกติ2

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(2 ปีต่อเน่ือง)
 6131297007  นายอภิสิทธิ ์ อ าพนัเสน 2.60 3  ตุลาคม  2540  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5821602023  นายธรีเดช  สิริรัมย์ 2.63 10  ธนัวาคม  2539  ปกติ1
 5821602056  นายเลิศอรุณ  ชื่นฉันทวงศ์ 2.76 7  พฤศจกิายน  2539  ปกติ2

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603015  นายนิธกิร  ตะลุ่มพกุ 2.41 18  พฤศจกิายน  2538  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5921417025  นางสาวณชัธญิา  เกษมธนาณชิกุล 2.56 18  ตุลาคม  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287005  นางสาวเจริญรัตน์  ทองใบ 3.59 19  ธนัวาคม  2538  ภาคเรียนเกินปกติ1
 5921287012  นางสาวอันทริกา  พวงเกาะ 3.35 7  มิถุนายน  2541  ภาคเรียนเกินปกติ2
 5921287039  นายธนกร  ชุ่มเจริญ 3.18 21  มิถุนายน  2540  ปกติ3
 5921287041  นางสาวปาลิตา  บวัตูม 3.32 5  พฤษภาคม  2541  ภาคเรียนเกินปกติ4
 5921287047  นายรัตนะชัย  เอี่ยมปา 2.86 5  กุมภาพนัธ ์ 2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5921802025  นางสาวประไพบลูย์  กองใจ 2.81 18  พฤษภาคม  2540  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีน ฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  4 วันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการเทคโนโลยี
 5073249013  นางสาวนภาพร  เจยีพงษ์ 3.96  26  เมษายน  2510  แผน กกศ.บพ.1

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5273266003  นายชัชวาล  มณพีนัธุ์ 3.87  25  มกราคม  2502  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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