
                 

 
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 
 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 

ได้ตั้งแตวั่นที ่  19  พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 5881115079  นางสาวปิยมาศ  เข่ือนไชย 3.38  มีเกรด D,D+,PSปกติ1

        พลศึกษา
 5681147009  นางสาวจตุพร  ฤทธิ์ณรงค์ 2.83 ปกติ2
 5881147001  นายจีระพันธ์  แปลนวงษ์ 2.97 ปกติ3

        จิตวิทยา
 5921154051  นางสาวรุ้งฤดี  จงใจงาม 2.36 ปกติ4

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5821161001  นายชัยมงคล  โคมแขวง 2.22 ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5721203024  นางสาวพิมพิศา  เนียมงาม 2.57 ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207023  นางสาวภาญาณิศวร์  สืบสิงห์เจริญ 3.00 ปกติ2
 5921207038  นายธีรวัฒน์  ทองพันธ์ 2.50 ปกติ3
 5921207039  นายปกรณ์  ภิญโญพิมลพร 2.80 ปกติ4
 5921207081  นายณัฐดนัย  วิเวก 3.26  ภาคเรียนเกินปกติ5

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5721211009  นายขวัญชัย  ต้อมคํา 2.42 ปกติ6

        เคมี
 5921216017  นางสาวฐิติมา  เชิดสุข7
 6021216008  นางสาวอัญญรัตน์  แสนณรงค์8
 6021216017  นางสาวเพ็ชรรัตน  บุญเกิด

                                   2.31        ปกต ิ
            3.27        ปกต ิ      มีเกรด D 
                2.98        ปกต ิ9

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 6021225008  นางสาวอรปรียา  คลังทรัพย์ 3.12 ปกติ10

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282058  นายอัครพนม์  บํารุงสุขปรนันท์ 2.50 ปกติ11

        ชีววิทยา
 6021284044  นางสาวสุชาวดี  บุญกลิ่น 2.87 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6021156018  นายกิตติพศ  ไชยสิทธิ์ 2.71 ปกติ1
 6021156025  นายพีรวัส  วังศรี 2.60 ปกติ2
 6021156032  นายสุวชาติ  ไชยนนท์ 3.09 ปกติ3

        ภาษาอังกฤษ
 5824307071  นางสาวมณีรัตน์  สาครินทร์ 2.59 กศ.พ.4
 5921307012  นายนพเกล้า  แจ่มจํารัส 2.10 ปกติ5

        ภาษาจีน
 5921340068  นางสาวเกศรินทร์  อุสาพรหม 2.59 ปกติ6

        ดนตรีตะวันตก
 5621375089  นายธนกาญจน์  ต่างใจเย็น 2.29 ปกติ7
 5721375075  นายธนพล  แซ่เซียว 2.64 ปกติ8
 5724375023  นายวรัญญู  สุทธิสรสัมพันธ์ 2.94 กศ.พ.9

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378004  นายภูวดล  งามนาวัง 2.75 ปกติ10
 5921378012  นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ 2.72 ปกติ11

        การท่องเท่ียว
 6021390072  นางสาวเสาวลักษณ์  ช้างเขียว 3.25  ภาคเรียนเกินปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5621412180  นายสรายุทธ  จุลเนียม 2.08 ปกติ1
 5721412084  นางสาวชลัยย์กรณ์   ปานเทวัญ 2.23 ปกติ2
 6021412064  นางสาวสุวัจนี  พักสันเทียะ 2.18 ปกติ3
 6121412001  นางสาวพิมชนก  อาจหาญ 2.77 ปกติ4
 6121412013  นายธวัชชัย  ดาบุดดี 2.42 ปกติ5
 6121412031  นางสาวลลิสา  ขจัดโจร 2.62 ปกติ6
 6121412039  นางสาวเกสรา  พยัคฆา 3.06 ปกติ7
 6124412020  นางสาวดลลยา  ปลอดยอดย่ิง 2.81 กศ.พ.8

        การตลาด
 5424413134  นางสาวนันท์นภัส  นุชนวล 2.43 กศ.พ.9
 5721413096  นายพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรไพร 2.17 ปกติ10

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6021414019  นายวิลาศ  อมตชัย 3.37  มีเกรด D+ปกติ11

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419008  นายประชา  ช่อมะลิ 2.25 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6021501209  นายธนบดี  แก้วสุขสมบัติ1
 6024501041  นางสาวอรุณรุ่ง  คุ้นเคย

                                 2.34       ปกต ิ
                                   2.91        กศ.พ.2

 6121501001  นางสาวอมรรัตน์  จอมจักร 2.86 ปกติ3
 6121501006  นางสาวชุดา  ตัณฑสุริยะ 3.54  มีเกรด Dปกติ4
 6121501007  นางสาวนัฐธิกา  นามบิดา 3.16  ปกติ5
 6121501011  นางสาวพิมรพัฒน์  สุมนทา 3.45  มีเกรด D,D+ปกติ6
 6121501031  นางสาวกานต์ธิดา  ลอยพิมาย 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ7
 6121501041  นางสาวสมัชญา  เมินดี 3.38  มีเกรด Dปกติ8
 6121501049  นางสาวกัลย์สุดา  จันดาเรือง 3.48  มีเกรด D,D+ปกติ9
 6121501055  นางสาวมานิตา  จันอุตสาห์ 2.89  ปกติ10
 6121501059  นางสาววนิดา  ล่องสว่าง 2.47  ปกติ11
 6121501060  นางสาวรุ่งนภา  พุทธชาติ 3.37  มีเกรด D+ปกติ12
 6121501079  นางสาวอุไรรัตน์  วัชพืช 3.33  มีเกรด D+ปกติ13
 6121501090  นายฐิติกร  รุ่งเรืองสาคร 2.63  ปกติ14
 6121501091  นายจีรภัทร  อุ่นสุด 2.53  ปกติ15
 6124501009  นางสาวสุธิดา  คุ้มคูณ 2.93  กศ.พ.16
 6124501012  นางสาวสุจารี  ถนอมรัตนชัย 3.12 กศ.พ.17
 6124501016  นางสาววัลย์ประภา  ประเมินพันธ์ 2.67 กศ.พ.18
 6124501025  นางสาวณัติกมล  สวาสดี 2.59 กศ.พ.19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5824310090  นายสุริยา  ลุนมาต1
 5921310034  นายสุรพงษ์  มาเนียม2
 5921310062  นางสาวมาลัยลักษ์  แก้วสนิท3
 6024310066  นางสาวดรุณี  ดิษฐสม

                                   2.62      กศ.พ. 
                                   2.11      ปกต ิ
                                   3.19      ปกต ิ
                                   2.93      กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5621374264  นายธนกฤต  สักแกแก้ว 2.36 ปกติ1
 5721374022  นายสัตยา  หิริโอตัปปะ 2.63 ปกติ2
 5924374020  นายวัชรินทร์  หริวรรณานุวงษ์ 2.82 กศ.พ.3

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5721381100  นางสาวสุธิดา  ย่ีบุญยันต์4
 5921381014  นางสาวอรพรรณ  บุญพลอย5
 6121381009  นางสาววนัสนันท์  แนนไธสง

                                    2.48     ปกต ิ
                                    2.74     ปกต ิ
                                    2.92     ปกติ6

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392080  นายทรงพร  คามรักษ์ 2.84 ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6021355023  นางสาวณัฐนิชา  ฟองบัว 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5621602021  นางสาวกัญญามาศ  หยีอาระสา 2.49 ปกติ1
 5721602030  นายณัฐพงศ์  นาคอุดม 2.78 ปกติ2
 5721602047  นายกิตติพงศ์  พิมโยธา 2.32 ปกติ3
 5821602030  นายสุรภูมิ  มนูสารพงศ์ 2.31 ปกติ4
 6021602027  นายพงศกร  อํารุงสุข 2.92 ปกติ5
 6021602031  นางสาวกชกร  ยืนย่ัง 2.95 ปกติ6

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603004  นายสุเมธ  ลิ้มมะดัน 2.42 ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375030  นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน 2.66  ปกติ1
 6021375052  นางสาวดิษยา  ทองล้อม 3.39  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102059  นายสุรสิทธิ์  ปริยทรัพย์                                     3.95      กศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์

        ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
 6063289002  นางสาววราภรณ์  เสาหงษ์ 3.68  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5963905012  นางสาวมนัสริน  จันเกิด 3.41  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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