
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(ครัง้ที่  ๕) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  24  มิถุนาบน 2564 เป็นตน้ไป 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศกึษา

        การศกึษาปฐมวัย
 5384107022  นางสาวปนัดดา  ขาดรัมย์ 3.54 22  เมษายน  2532  ภาคเรียนเกินกศ.พ.1

        ดนตรศีกึษา (ดนตรตีะวันตก)
 5781119044  นายรัฐพล  เดชะ 3.34 10  ธนัวาคม  2538  มีเกรด D+,PSปกติ2

        สังคมศกึษา
 5881126046  นางสาวสุดารัตน์  ปริญ 3.08 7  มิถุนายน  2539  ปกติ3

        พลศกึษา
 5881147040  นายอลงกรณ ์ ค าหมาย 2.84 6  ธนัวาคม  2539  ปกติ4

        คอมพิวเตอรเ์พ่ือการศกึษา
 5721161051  นายโสภณ  แซเ่อี๊ยะ 3.53 24  เมษายน  2539  ภาคเรียนเกินปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        เกษตรศาสตร์
 5921215019  นายจกัรเพชร  ผุเพชร 2.84 11  มีนาคม  2539  ปกติ1

        คณติศาสตร์
 5921222016  นายพงศศ์กัด์ิ  พาสุทธิ 2.43 2  ตุลาคม  2540  ปกติ2
 5921222034  นายถนัดกิจ  สีหะวงษ์ 2.69 8  พฤศจกิายน  2540  ปกติ3
 5921222036  นายธนาชาติ  สาละผล 2.79 4  พฤศจกิายน  2540  ปกติ4

        ฟิสิกส์ประยกุต์
 5621254002  นางสาวนุชจรีย์  วรรณวงษ์ 3.34 16  กรกฎาคม  2537  มีเกรด Dปกติ5

        วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ( เทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดล้อม )
 5621260032  นายกิตติชัย  บวัแดง 2.61 10  สิงหาคม  2537  ปกติ6

        แอนิเมชั่นและมัลตมิีเดยี
 5921282021  นายพรพจน์  ขวญัแก้ว 2.51 5  กันยายน  2538  ปกติ7
 5921282026  นายกฤษฎา  เนียมศรี 2.02 9  กันยายน  2539  ปกติ8

        ชีววิทยา
 5821284017  นางสาวฉัตรพร  พมิัยรัมย์ 2.51 5  พฤษภาคม  2540  ปกติ9

        เทคนิคการแพทย์
 5821701038  นางสาวนูรฮัสนี  หมิแหม 2.63 1  กุมภาพนัธ ์ 2537  ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดบัที่ เกียรตนิิยม
 อันดบั

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563  ครั้งที่  5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

เกียรตนิิยมอันดบั 1 และ อันดบั 2 

ปรญิญาตร ีสายศลิปศาสตร์

              การประเมินผลและวิจัยการศกึษา
 6021148003  นางสาวธญัญารัตน์  สุวรรณวงค์1 3.30 22 ส.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศลิปศาสตร์

        การประเมินผลและวิจัยการศกึษา
 6021148013  นางสาวณชัชารินทร์  ศภุศร 2.95 15  กันยายน  2540  ปกติ1
 6021148030  นางสาวจติริน  สังข์สุวรรณ์ 3.17 15  ตุลาคม  2539  ปกติ2

        ภาษาอังกฤษ
 5924307003  นางสาวจนิตหรา  พยอม 3.18 13  มีนาคม  2534  กศ.พ.3
 5924307025  นางสาวจริะภัทรณ ์ เกตุพล 3.27 28  กันยายน  2519  มีเกรดยกเวน้, Dกศ.พ.4

        ดนตรตีะวันตก
 5821375123  นางสาวสายสุชล  ส่ิวลือ 2.45 20  มกราคม  2540  ปกติ5
 5821375129  นายอรรถชัย  ดวงทอง 2.28 11  กุมภาพนัธ ์ 2539  ปกติ6
 5824375008  นายณฐัชนน  เนตรวงค์ 3.51 17  มิถุนายน  2539  มีเกรด D,D+กศ.พ.7
 5824375011  นายทรงยศ  โกวทิศริิกุล 2.40 1  มีนาคม  2538  กศ.พ.8
 5824375019  นายฤทธศิกัด์ิ  เมฆไหว 2.68 12  มิถุนายน  2537  กศ.พ.9

        ดนตรไีทยเพ่ือการอาชีพ
 5621378006  นายภัทรินทร์  เทยีนทรัพย์ 3.06 1  มิถุนายน  2537  ปกติ10

        การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร
 5424359047  นางสาวอภิสรา  ชื่นชม 3.40 20  กันยายน  2526  มีเกรด D+,PSกศ.พ.11

        การท่องเที่ยว
 5824390005  นางสาวอนุสรา  ไกรนารถ 3.04 2  สิงหาคม  2538  กศ.พ.12
 5824390007  นางสาวสุภัทรตรา  สอดโคกสูง 2.95 24  สิงหาคม  2536  กศ.พ.13
 5824390011  นางสาวถลัชนันท ์ บญุเสริม 3.10 7  มิถุนายน  2536  กศ.พ.14
 5824390015  นางสาวสุรีย์  เชื้ออัคคพงศ์ 3.53 10  กันยายน  2522  ภาคเรียนเกินกศ.พ.15
 5824390016  นางสาวอรยา  เขียวศริิ 3.07 1  สิงหาคม  2539  กศ.พ.16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 6021412011  นางสาวสานันทนิี  สงเคราะห์ 2.59 20  เมษายน  2542  ปกติ1
 6021412032  นางสาววรกานต์  ชนะชัย 3.13 7  เมษายน  2542  ปกติ2
 6021412039  นางสาวประภัสสร  สร้อยทรัพย์ 3.25 14  พฤศจกิายน  2541  มีเกรด D+ปกติ3
 6021412090  นางสาวสิริลักษณ ์ ศริิมากุล 3.02 19  มีนาคม  2540  ปกติ4

        การตลาด
 5824413011  นายณฐัพล  เงินมาบญุช่วย 3.03 6  กรกฎาคม  2530  กศ.พ.5
 5824413053  นางสาวเวณกิา  สวา่งตระกูล 2.53 16  มกราคม  2539  กศ.พ.6
 5824413067  นางสาวสุภาพร   ภูสมศรี 2.38 7  ธนัวาคม  2537  กศ.พ.7
 5824413071  นางสาวศรีดาวรรณ  กันตรง 2.30 13  มิถุนายน  2539  กศ.พ.8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบญัชี

        การบญัชี
 6021501001  นางสาวจติรณรินทร์  ม่วงคุม้ 2.31 28  มิถุนายน  2541  ปกติ1
 6021501002  นางสาวพรชิตา  บริบาลมงคล 2.45 10  ตุลาคม  2541  ปกติ2
 6021501050  นายววิฒัน์  อนันตกิจทวี 2.45 2  มีนาคม  2542  ปกติ3
 6021501083  นางสาวฌณติา  ทองพรหม 2.64 3  กรกฎาคม  2541  ปกติ4
 6021501113  นางสาวอารียา  ผ่านพรม 3.07 12  มิถุนายน  2541  ปกติ5
 6021501114  นางสาวมณฑกาญจน์  วงัวารี 2.74 24  กรกฎาคม  2541  ปกติ6
 6021501131  นางสาวสุภาภิกา  สวาสดิพนัธ์ 3.63 3  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ7
 6021501134  นางสาวปวณีก์ร  มากดี 3.00 10  มกราคม  2542  ปกติ8
 6021501194  นางสาววราภรณ ์ สาระพา 3.07 23  มกราคม  2542  ปกติ9
 6021501197  นางสาวปยิฉัตร   อ้อนอุบล 3.14 29  ธนัวาคม  2542  ปกติ10
 6021501206  นางสาวชินานันท ์ แก้วสิงห์ 3.23 10  เมษายน  2541  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563 ครั้งที่ 5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือโลจิสตกิส์อุตสาหกรรม
 5921287014  นางสาวศภุสุตา  ฤทธิโ์รจน์ 3.11 6  สิงหาคม  2540  ปกติ1
 5921287015  นางสาวภริฎา  จนัทร์กลาง 2.84 26  สิงหาคม  2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563  ครั้งที่  5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สายการศกึษา

        วิชาชีพครู
 6253102024  นางสาวศรีประภา  ไชยานนท์ 3.92  22  กรกฎาคม  2523  กศ.บพ.1
 6253102109  นางสาวปยิะนุช  อัศวพงศช์ัย 3.95  23  ตุลาคม  2529  กศ.บพ.2
 6253102120  นางสาววรรษมน  นาคขุนทด 3.56  27  สิงหาคม  2534  กศ.บพ.3
 6253102135  นายเมธา  สัมนา 3.77  1  กรกฎาคม  2538  กศ.บพ.4
 6253102142  นางสาวชินีพร  เวยีงพา 3.78  11  สิงหาคม  2537  กศ.บพ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563  ครั้งที่  5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายการศกึษา

        การบรหิารการศกึษา
 6163104032  นางสาวพชิญาวดี  อายุยืน 3.84  26  สิงหาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.1
 6163104033  นางสาวศรัญญา  วนัลักษณ์ 3.84  12  กรกฎาคม  2533  แผน ขกศ.บพ.2
 6163104041  สิบเอกวาร์คมิต์  อิทธพิฒัน์เดชากร 3.92  21  กันยายน  2523  แผน ขกศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2563  ครั้งที่  5 วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายศลิปกรรมศาสตร์

        ศลิปกรรม
 5763311003  นายภัทร  เพกิแสง 3.87  29  ธนัวาคม  2533  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


