
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๕) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   มถิุนายน   ๒๕๖๕ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 

ได้ตั้งแตว่ันที ่  16  มิถุนายน  2565 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5481110081  นางสาววราพร  ต้นพนม 3.12 ปกติ1

        ภาษาอังกฤษ
 5881123053  นายณภัสภณ  ทิมาศาสตร์ 3.65  ภาคเรียนเกินปกติ2

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5881163011  นางสาวอริศรา  อุสาหะนันท์ 3.45  มีเกรด D+,PSปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        เคมี
 5921216014  นางสาวพลอยมณี  สุจํานงค์ 2.70 ปกติ1

        คณิตศาสตร์
 6021222011  นางสาวธิดารัตน์  อยู่สุข 2.28 ปกติ2

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)
 5921237002  นายจักรพรรณ์  ลือนาม 3.05 ปกติ3
 5921237004  นายชัยวัฒน์  จีนก๊ก 2.52 ปกติ4

        จุลชีววิทยา
 6021251022  นางสาวรินรดา  ปิยมาภรณ์ 3.06 ปกติ5

        ชีววิทยา
 5921284040  นางสาวกานต์พิชชา  ปลื้มใจ 2.70 ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6121154049  นางสาวธันยธร  เทวชู1 3.56 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6021154048  นางสาวจุฑามาศ  ภู่สีม่วง 3.46  ภาคเรียนเกินปกติ1
 6121154048  นางสาวสรยา  พ่วงจาด 3.29  มีเกรด D+ปกติ2
 6121154064  นางสาวสุจิตรา  อาจพงษา 3.32  มีเกรด D+ปกติ3

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6021301019  นางสาวนัชธภัค  ลอยมา 2.69 ปกติ4

        ภาษาอังกฤษ
 5924307013  นางสาวหยาดพิรุณ  คําเท่ียง 2.66 กศ.พ.5

        ดนตรีตะวันตก
 5921375124  นายอิศเรศ  โสดา 2.67 ปกติ6

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5721378009  นางสาวกัญญกุลณัช  ลาวเกษม 3.10 ปกติ7

        การท่องเท่ียว
 5921390074  นางสาวยุวตรา  วราโภ 2.43 ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5724412015  นางสาววาทินี   ไวพูศรี 3.48  ภาคเรียนเกินกศ.พ.1
 5821412125  นายชุติวัต  ตันจินดา 3.30  ภาคเรียนเกินปกติ2

        การตลาด
 5524413102  นางสาวดาวเดือน  บุญมาก 2.39 กศ.พ.3
 5824413080  นายธนพล  เกศกะงาม 2.54 กศ.พ.4
 6021413109  นางสาวอรทิพย์  ยินดีรัมย์ 2.40 ปกติ5

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6021414074  นายวรชัย  พรหมพินิจ 2.17 ปกติ6

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418256  นายนิจสุชัด  บุญกูล 2.28 ปกติ7
 5921418106  นางสาวณัฏฐธิดา  คงยนต์ 2.42 ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5724501010  นางสาวสุภาดา  รุ่งแก้ว 2.32 กศ.พ.1
 6121501024  นางสาวนิชาพิมล  ดิสวิมูล 2.24 ปกติ2
 6121501040  นางสาวศิวนาถ  ชูกําเเพง 2.71 ปกติ3
 6121501046  นางสาวอาทิตยา  เขียวประชุม 2.70 ปกติ4
 6121501047  นางสาวสิริยากร  ไชโยธา 2.85 ปกติ5
 6121501051  นางสาวกิ่งพลอย  ปรางค์นอก 2.86 ปกติ6
 6121501054  นางสาวธัญญารัตน์  ปิติทาโน 2.23 ปกติ7
 6121501057  นางสาวพรทิพา  บุญสวา 2.80 ปกติ8
 6121501058  นางสาวชลธิชา  นาแซง 2.32 ปกติ9
 6121501061  นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญปก 2.76 ปกติ10
 6121501062  นางสาวธิดารัตน์  แสงวงค์ 3.04 ปกติ11
 6121501068  นางสาวชรินธร  แถวทัศน์ 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ12
 6121501071  นางสาวนาตยา  บุญญะ 2.52  ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373010  นางสาวอุดมลักษณ์  คงโนนกอก 3.37  มีเกรด Dปกติ1
 6021373092  นางสาววรารัตน์  มงคลทรง 2.69  ปกติ2

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5924374021  นายบอล  สุวรรณสุขโรจน์ 2.84 กศ.พ.3
 5924374029  นางสาวชญาน์นันทน์  วลัญช์รัชพล 3.12 กศ.พ.4

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6021381058  นางสาวแตงกวา  ห่านสกุล 2.38 ปกติ5

        การส่ือสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5824385017  นางสาวณหทัย  พลอยมุข 3.44  มีเกรด D,D+กศ.พ.6

        การส่ือสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5721386003  นางสาวจันจิ  ภัชรัชโยพานิช 2.87 ปกติ7
 5821386027  นายกวินทร์  ศรีคง 2.76 ปกติ8

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392087  นายสุกนต์ธี  คุนุผกาพันธ์ 2.28 ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6121297001  นางสาวสิริรัตน์  ศรีเมฆ1 3.71  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6121297028  นายจิรพันธ์  ทินมณี 3.24 ปกติ1
 6121297041  นายจิตติกรณ์   เกาะจอหอ 3.13 ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6121297005  นายทีฆทัศน์  ชาววาปี 2.77  ปกติ3
 6121297016  นายวชิรวิชญ์  วันอุบล 3.33  มีเกรด D+ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5721338038  นางสาวภาณุนารถ  มิ่งขวัญ 2.97 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5924602021  นายชัชพล  ไพบูลย์รุ่งโรจน์ 2.77 กศ.พ.1

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603011  นางสาวจุฑามาส  พงศ์ศิริวิลาศ 2.99 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285012  นายอภิวัฒน์  งามไพลิน 2.51 ปกติ1

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5721286026  นางสาวชฎาทิพย์  ศิริ 3.35  ภาคเรียนเกินปกติ2
 5821286013  นายอานนท์  พวงประเสริฐ 2.28  ปกติ3

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287055  นายศิขรินทร์  เกิดปัญญา 2.30 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102003  นางสาวป่านวดี  แซ่เล้า1
 6353102007  นางสาวจารุณี  จันทร์หอม2
 6353102009  นายธัญญเนตร  อ่ําบริสุทธิ์3
 6353102015  นางสาวรัตน์ดาวรรณ  ปิ่นทอง

3.95      กศ.บพ. 
4.00      กศ.บพ. 
 4.00      กศ.บพ. 
 3.86      กศ.บพ.4

 6353102020  นางสาวสุวิดา  ศรีแสงฉาย 3.86 กศ.บพ.5
 6353102023  นางสาวดวงพร  ตลับนาค 3.95 กศ.บพ.6
 6353102024  นางสาวกนกวรรณ  เปลี่ยนทองดี 3.86 กศ.บพ.7
 6353102025  นางสาวอังคณา  คชาชัย 3.87 กศ.บพ.8
 6353102026  นายจิระพันธ์  โสมภีร์ 3.90 กศ.บพ.9
 6353102027  นายวิศรุต  มากเทพพงษ์10
 6353102028  นางสาวเบญญทิพย์  ปลากัดทอง11
 6353102032  นายสุรัฐ  คล้ายสําอางค์12
 6353102033  นายพิฆเนศ  เทียมแสงอรุณ13
 6353102043  นางสาวกิตติยา  ราชบันฑิต14
 6353102045  นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง

 3.96      กศ.บพ. 
3.95      กศ.บพ. 

 4.00      กศ.บพ. 
 3.81      กศ.บพ. 
3.78     กศ.บพ. 

    3.90      กศ.บพ.15
 6353102048  นายกรกฤต  สุทธิสุนทร 4.00 กศ.บพ.16
 6353102050  นายอภิสิทธิ์  ตรีกุล 3.90 กศ.บพ.17
 6353102051  นางสาวภาภัทร์สร  แก้วประดับ 3.77 กศ.บพ.18
 6353102053  นางสาววัณณิตา  กระจ่างแจ้ง 3.95 กศ.บพ.19
 6353102054  นายวันชัย  ชันวิรอุตสาหะกุล 3.90 กศ.บพ.20
 6353102056  นางสาวณิชชาภัท  ป้องหลง 3.95 กศ.บพ.21
 6353102057  นางสาวศิรประภาภรณ์  หนูเพชร 4.00 กศ.บพ.22
 6353102070  นางสาวธนาภรณ์  รุ่งเรือง 3.81 กศ.บพ.23
 6353102078  นางสาวเนรัญชรา  เมืองกลาง 3.95 กศ.บพ.24
 6353102083  นางสาวเจนจิรา  วรรณรังษี 4.00 กศ.บพ.25
 6353102088  นายจิรศักดิ์  มูลทองชุน 3.81 กศ.บพ.26
 6353102107  นางสาวกฤติมา  สกลนุรักษ์ 3.96 กศ.บพ.27
 6353102110  นายธนพล  หยิบจันทร์ 4.00 กศ.บพ.28
 6353102113  นางสาวกมลวรรณ  มาลาวงษ์ 3.86 กศ.บพ.29
 6353102139  นางสาวกัญญา  มาลีลัย 3.95 กศ.บพ.30
 6353102140  นางสาวสุชาดา  วงษ์แดง 3.95 กศ.บพ.31
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102145  นางสาวปรัญญรัตธ์  พิมพลดิษฐ์ 3.95 กศ.บพ.32
 6353102148  นายกริชวัจน์  อังกูรธีรพัฒน์ 3.86 กศ.บพ.33

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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