
 
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๖   มกราคม    ๒๕๖๕ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  20   มกราคม  2565 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5184107046  นางสาวชัชดา  สาลี 3.40  ภาคเรียนเกินกศ.พ.1

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5981119088  นายวงศกร  เปรมสุข             2.83        ปกติ2

        พลศึกษา
 5981147054  นายวรวุฒน์  ตุนก่อ 3.03 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207002  นายเกียรติศักดิ์   อุดมวิเศษ 2.73  ปกติ1
 5921207015  นายณัฐพงศ์  ยูวิหค 3.73  ภาคเรียนเกินปกติ2

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211016  นางสาวสุกัญญา  หมอกมืด 3.17 ปกติ3

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6021281002  นายปิยะสวัสดิ์  อารีสนั่น 2.83 ปกติ4

        ชีววิทยา
 6021284010  นายประชานาจ  มังคุด 2.72 ปกติ5

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296009  นางสาวอนัญญา  พรมสุพัฒน์ 2.42 ปกติ6

        เทคนิคการแพทย์
 5821701036  นายฮาซัน  สาและ 2.27 ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348038  นายอภิสิทธิ์  รักหนก 2.74 ปกติ1

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5621350011  นายสุริยพงศ์  วงศารี 2.09 ปกติ2

        ดนตรีตะวันตก
 5821375108  นายอรุชา  ตรีรัตน์พิจารณ์ 2.39  ปกติ3
 5924375007  พันจ่าอากาศเอกธีระ  สิงหนาท 3.32  มีเกรด D,P,PSกศ.พ.4

        การจัดการสารสนเทศ
 5921376005  นายณัฐวุฒิ  สว่างดี 2.40 ปกติ5

        การท่องเท่ียว
 6021390005  นางสาวกุลสตรี  ภารไสว 2.39 ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5824412065  นางสาวนงลักษณ์  ชัยศิริ 2.64 กศ.พ.1

        การตลาด
 5724413045  นางสาววรรณา  ไทยยัง 2.29  กศ.พ.2
 5924413015  นางสาวปิยะนุช  อาศณเวช 2.61  กศ.พ.3
 5924413046  นางสาวสุวพัชญ์  รัตนจํารัสรุจน์ 3.42  ภาคเรียนเกินกศ.พ.4
 6021413026  นางสาวสุพิชญา  โฮ 3.00  ปกติ5
 6021413071  นายคณิน  ประศาสน์ศิลป์ 2.27  ปกติ6

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6021414036  นายกฤษกร  กวินเมธาวันต์ 3.25  มีเกรด D+,Fปกติ7

        การจัดการโลจิสติกส์
 6021418003  นางสาวธิดารัตน์  นุชนาฎ 2.73 ปกติ8
 6021418017  นายหัฏฐารัตน์  นวนตะคุ 2.42 ปกติ9
 6021418040  นายธานินทร์  ฝัดค้า             2.65        ปกติ10
 6021418059  นางสาวณัฐกานต์  ทรัพย์ซ้อน 2.16 ปกติ11
 6021418062  นายวินิธิดร  จั่นสกุล 2.16 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6021501008  นางสาวรัตนภรณ์  ยางทอง 2.40 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5924310039  นายปริตถกร  ขอมกิ่ง             2.92       กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 5921383038  นายณภัทรสพล  ใจดี 3.13 ปกติ1
 6021392038  นายนิลนนท์  บุญปัญญา 2.29 ปกติ2
 6021392044  นางสาวลฎาภา  วงศ์พราหมณ์ 2.53 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5921270012  นางสาวอรทัย  สนคะมิ 2.21 ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272035  นายปรียวิศว์  ศรีกาหลง 2.90 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5621903018  นางสาวจิรัชญา  บุตรเผียน 2.68 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290078  นางสาวสริญญา   เมืองโพธิ์ 3.02 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6063104003  นางสาววิวรรณ  สายหยุด1
 6263104008  นางสาวมินตรา  นาคประสิทธิ์2
 6263104009  นางภัทราภรณ์  กาญจนาพิทักษ์3
 6263104031  นายอภิสิทธิ์  ทศกรณ์4
 6263104033  นางสาวอัจฉรา  จินะราช

                                   3.80        กศ.บพ.    แผน ข  
            3.84       กศ.บพ.     แผน ข  
               3.92       กศ.บพ.     แผน ข 
              3.92       กศ.บพ.     แผน ข  
            3.92       กศ.บพ.     แผน ข5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการแพทย์แผนไทย

        เภสัชกรรมไทย
 6163288001  นางสาวนิฏฐา  บัวงาม 4.00  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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


