
 
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  19  พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การประถมศึกษา
 6081105016  นายศิริวุฒิ  ปรีชาเลิศศิริ1 3.88 ปกติ1
 6081105004  นางสาวอรญา  อัคฮาด2 3.86 ปกติ1
 6081105019  นางสาวรักษิณา  ศักดิ์ศรีประดู่ชัย3 3.77 ปกติ1

              การศึกษาปฐมวัย
 6081107043  นางสาวกันติชา  นาคทิม4 3.73 ปกติ1
 6081107053  นางสาวยุพารัตน์  พวงเพชร5 3.57 ปกติ2
 6081107033  นางสาวชลนาฏ  พิบูลรัตนากูล6 3.51 ปกติ2
 6081107022  นางสาวณัฐชญา  ชัยวรานุรักษ์7 3.42 ปกติ2
 6081107031  นางสาวเกศณี  ศรีละคร8 3.34 ปกติ2
 6081107013  นางสาวณัฐกาญจน์  สองสมุทร9 3.29 ปกติ2

              คณิตศาสตร์
 6081110005  นางสาวอรณิชา  แสงทองดี10 3.83 ปกติ1
 6081110012  นางสาววรรณวิษา  แก้วพรหม11 3.75 ปกติ1
 6081110049  นางสาวสุฑาทิพย์  ไหวพริบ12 3.73 ปกติ1
 6081110002  นางสาวณิชกมล  ภรรยาทอง13 3.71  มีเกรด Dปกติ2
 6081110059  นางสาวอภิสรา  ประชานันท์14 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110080  นางสาวรื่นฤดี  จันทร์มณี15 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110031  นางสาวณัฐพร  ภูมิพันธ์16 3.45 ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112028  นางสาวพุธิตา  ทับชุ่ม17 3.89 ปกติ1
 6081112014  นางสาวแพรพลอย  ว่องวิการณ์18 3.81 ปกติ1
 6081112018  นางสาวมนัสวี  ภูมิสุวรรณ19 3.77 ปกติ1
 6081112065  นายธนพล  กองน้อย20 3.71 ปกติ1
 6081112088  นายปวานนท์  เดชประยูร21 3.67 ปกติ1
 6081112027  นางสาววิภาดา  โพธิ์ศรีสาฮาต22 3.82  มีเกรด D+ปกติ2
 6081112019  นางสาวหญิงอ้อม  ประจญ23 3.66  มีเกรด D+ปกติ2

              ชีววิทยา
 6081113001  นางสาวโสพิศ  ยะสะกะ24 3.80  มีเกรด Dปกติ2

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115019  นางสาวณัฐธิดา  ทิมอ่อน25 3.87 ปกติ1
 6081115017  นางสาวกัญญานัฐ  ขวัญศิริ26 3.84 ปกติ1
 6081115028  นางสาวแพรวพรรณ  บุญพา27 3.65 ปกติ1
 6081115025  นางสาวบุษราภรณ์  นนทพรม28 3.65  มีเกรด D+ปกติ2
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115038  นางสาวชนิกานต์  บุญลือ29 3.64  มีเกรด D+ปกติ2

              เคมี
 6081118015  นางสาวอรนรี  เพ้ียก่ํา30 3.68 ปกติ1
 6081118012  นางสาวกานดา  โอชติน31 3.57 ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6081123058  นายนราธร  ใจแก้ว32 3.82 ปกติ1
 6081123047  นางสาวจิตรวรรณ  มาตทอง33 3.81 ปกติ1
 6081123043  นางสาวปนัดดา  กิ่งแก้ว34 3.68 ปกติ1
 6081123069  นางสาวธันยพร  โคทนา35 3.55 ปกติ2
 6081123031  นางสาวอาทิตยา  ไทยเจริญ36 3.44 ปกติ2

              ภาษาไทย
 6081124041  นางสาวณัฎฐา  ถนอมทรัพย์37 3.91 ปกติ1
 6081124018  นางสาวอทิติยา  พลชา38 3.76 ปกติ1
 6081124031  นางสาวปุลิน  วาสรส39 3.73 ปกติ1
 6081124062  นางสาวณัฐมน  รัตนบุรี40 3.69 ปกติ1
 6081124061  นางสาววรกมล  ศรสิทธิ41 3.81  มีเกรด D+ปกติ2
 6081124070  นางสาวหฤทัย  สีหะวงค์42 3.52 ปกติ2

              ศิลปศึกษา
 6081125001  นายธนสิน  แขกดํา43 3.83 ปกติ1
 6081125002  นายพสิษฐ์  ศรีล้ํา44 3.80 ปกติ1
 6081125016  นางสาวศุภรัตน์  เพชรไพร45 3.65 ปกติ1
 6081125007  นางสาวศตบงกช  ธรรมวงษ์ศรี46 3.62 ปกติ1
 6081125003  นางสาวดาริน  จันทํา47 3.61  มีเกรด D+ปกติ2
 6081125012  นางสาวโสภิญ  เค้าโนนคร้อ48 3.55 ปกติ2
 6081125027  นายศักรินทร์  เห็นชอบ49 3.40 ปกติ2

              สังคมศึกษา
 6081126096  นางสาวปัญชุพร  ละอองนวล50 3.72 ปกติ1
 6081126099  นายกิตติพศ  สุวรรณนิภากร51 3.71 ปกติ1
 6081126106  นางสาวฉันทิสา  ตั้งพลทรัพย์52 3.56 ปกติ2

              พลศึกษา
 6081147015  นายพงศกร  ไพบูลย์วุฒิ53 3.80 ปกติ1
 6081147029  นายปฐมพงศ์  จ้องโก้54 3.76 ปกติ1
 6081147034  นายณัฐพนธ์  ธรรมชาติ55 3.75 ปกติ1
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              พลศึกษา
 6081147017  นางสาวบุษยา  ทองนาค56 3.68 ปกติ1
 6081147018  นางสาวทัศนีญา  กางนอก57 3.64  มีเกรด D+ปกติ2
 6081147023  นายชูศักดิ์  ศรีหลิ่ง58 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081147044  นางสาวอาทิตยา  ไถยฤทธิ์59 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081147032  นายณัฐวัตร  โชคตระกูล60 3.57 ปกติ2
 6081147040  นายกษิดิ์เดช  นิราพาธพงศ์พร61 3.51 ปกติ2

              นาฏยศิลป์ศึกษา
 6081163063  นางสาวขจิตมณี  เรือนแฝง62 3.81 ปกติ1
 6081163008  นายกันต์กมล  นอกสําโรง63 3.63 ปกติ1
 6081163020  นายกําธร  พุ่มเพ็ชร์64 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081163039  นางสาวกวินทิพย์   มีผึ้ง65 3.57 ปกติ2
 6081163058  นางสาวอทิติยา  ช่ืนชู66 3.43 ปกติ2

              ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165018  นายณัฐพล  จันขาว67 3.64 ปกติ1
 6081165012  นายจิรวัฒน์  เล็กน้อย68 3.47 ปกติ2

              ดนตรีไทยศึกษา
 6081166003  นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์69 3.68 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การประถมศึกษา
 6081105020  นางสาวสุวนันท์  ชวยกระจ่าง 3.45  มีเกรด Dปกติ1

        การศึกษาปฐมวัย
 5881107050  นางสาวเจนนภา  ชูทอง 2.86  ปกติ2
 6081107023  นางสาวปานิตา  ผุดวัฒน์ 3.39  มีเกรด D+ปกติ3
 6081107037  นางสาววีนัส  เสือศรี 2.95  ปกติ4
 6081107039  นางสาวน้ําทิพย์  ศุภฤทธิ์ 3.06  ปกติ5

        คณิตศาสตร์
 6081110004  นางสาวธิตาภรณ์  สุขะประดิษฐ 3.41  มีเกรด D+ปกติ6
 6081110028  นางสาวขวัญเรือน  จันทะวงศ์ 3.24 ปกติ7
 6081110032  นางสาวโสภา  แก้วหาญ 3.02 ปกติ8
 6081110034  นางสาวญนันทพร  หน่วงเหน่ียว 3.11 ปกติ9
 6081110061  นางสาวสุภัทริกา  พลเพชร 3.22 ปกติ10
 6081110077  นางสาวธัญลักษณ์  ตั้นวัฒนานุสรณ์ 3.54  มีเกรด D+ปกติ11

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5981112010  นางสาวปัทมา  วงค์จูม 2.94 ปกติ12
 6081112057  นางสาวสุวนันท์  ศรีพรรณ 3.10 ปกติ13
 6081112063  นางสาวอัมพร  ฐิติศักดิ์สกุล 2.90 ปกติ14

        ฟิสิกส์
 6081114003  นางสาวพรทิพย์  ทองอ้น 3.46  มีเกรด D,D+ปกติ15

        ภาษาอังกฤษ
 5781123007  นางสาวกัญญากานต์  วิกยานนท์ 2.38 ปกติ16
 6081123039  นายปฏิพัทธ์  รอดขวัญ 3.19 ปกติ17

        ภาษาไทย
 6081124008  นางสาวณัฐสุดา   วงศ์พันธุ์ทา 3.44  มีเกรด D+ปกติ18
 6081124013  นางสาวกาญจนธัช  สูตรโต 3.47  มีเกรด D+ปกติ19
 6081124033  นางสาวณัฐนิชา  อูปแก้ว 3.35  มีเกรด Dปกติ20
 6081124035  นางสาวมินทรา  เกษบึงกาฬ 3.02  ปกติ21
 6081124039  นางสาวธนภรณ์  เปรมทอง 3.27  มีเกรด D+ปกติ22
 6081124040  นางสาวฐิรกานดา  เดชสวัสดิ์ 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ23
 6081124057  นางสาวปนิดา  โพธิ์ทองนาค 3.53  มีเกรด D,D+ปกติ24
 6081124064  นางสาวเทียนนรี  เกษานุช 3.46  มีเกรด D+ปกติ25
 6081124086  นางสาวทิพวรรณ  แซ่คู 3.36  มีเกรด D+ปกติ26

        ศิลปศึกษา
 6081125021  นางสาวอารียา  กําไมล์ 3.37  มีเกรด D+ปกติ27

        สังคมศึกษา
 6081126100  นางสาวสนธยา  กรุงศรี 3.34  มีเกรด D,D+ปกติ28
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        พลศึกษา
 6081147001  นายอติชาติ  ยอดยศ 3.46  มีเกรด Dปกติ29
 6081147045  นายศุภกร  เพียรดี 3.43  มีเกรด D,D+ปกติ30
 6081147046  นางสาวปิยะมาศ  แสนเทพ 3.34  มีเกรด D+ปกติ31

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 6081163001  นางสาวเกวลิน  ศรีสรวล 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ32
 6081163006  นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์ 3.53  มีเกรด Dปกติ33
 6081163012  นางสาววิศัลย์ศยา  ภักตร์ขํา 3.18  ปกติ34
 6081163014  นางสาวรวีวรรณ  บุญประสงค์ 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ35
 6081163026  นายเรืองศักดิ์  ลุนลา 3.41  มีเกรด D+ปกติ36
 6081163027  นางสาวอุมาพร  เย็นเกตุ 3.25  มีเกรด D,D+,Fปกติ37
 6081163029  นายนพรัตน์  สุปะวา 3.40  มีเกรด D+ปกติ38
 6081163042  นางสาววรวรรณ  ภูแช่มโชติ 3.14  ปกติ39
 6081163047  นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ 3.11  ปกติ40
 6081163059  นางสาวภาวิณี  ชาภู่พวง 3.21  ปกติ41
 6081163060  นางสาววัชราภรณ์  กวดขุนทด 3.39  มีเกรด D+ปกติ42
 6081163069  นางสาววิรัญชนา  จิตรัก 3.12  ปกติ43
 6081163071  นางสาวกชมล  ไชยมงคล 3.36  มีเกรด Fปกติ44
 6081163073  นายวัชรพงษ์  ไพบูลย์ 3.49  มีเกรด D+ปกติ45

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165011  นายณัฐสิทธิ์  ทวิสุวรรณ 3.53  มีเกรด D,Fปกติ46
 6081165025  นายณัฐพงศ์  เพ็งถา 3.15  ปกติ47
 6081165037  นายวัชรพงษ์  แก้วโมลี 3.35  มีเกรด D+,Fปกติ48
 6081165038  นางสาวหน่ึงฤทัย  สวยชุม 3.50  มีเกรด D,D+ปกติ49
 6081165058  นายรัฐภูมิ  เครือทิพย์ 3.44  มีเกรด Dปกติ50
 6081165067  นายปฏิภาณ  วรวรรณ 3.28  มีเกรด D,D+,Fปกติ51
 6081165080  นายวิทยา  ทองคําดี 3.09  ปกติ52
 6081165084  นายธนเทพ  แตงอ่อน 3.00  ปกติ53

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166019  นายศุภสัณห์  ช่องคันปอน 2.92 ปกติ54

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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