
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา 

ประจาํภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

 (ครั้งที ่ ๗) 
วันพฤหัสบดทีี่   ๘   กันยายน   ๒๕๖๕

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแต่วันที่  22  กันยายน 2565 เปน็ต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ภาษาอังกฤษ
 6081123061  นางสาวณัฐวดี  เปียฉิม1 3.33 ปกติ2

              สังคมศึกษา
 6081126037  นางสาวปนัดดา  ลาดบัวขาว2 3.43 ปกติ2
 6081126069  นางสาวธนพร  ศรีตะปัญญะ3 3.40 ปกติ2

              ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165045  นางสาวปิยอร  ช้ันศิริ4 3.83 ปกติ1
 6081165034  นายศิวกร  วุสันเทียะ5 3.67 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5981110069  นายณัฐวุฒิ  สุขแสงจันทร์ 2.93 ปกติ1
 6081110039  นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ 2.89 ปกติ2
 6081110067  นางสาวขนิษฐา  เชาว์พลกรัง 2.95 ปกติ3

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5481112053  นายโยธิน  หนีภัย 2.77  ปกติ4
 6081112078  นายปรัชญา  จารัตน์ 3.39  มีเกรด D+ปกติ5

        ฟิสิกส์
 6081114007  นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ถาวร 3.18 ปกติ6

        เคมี
 6081118004  นางสาววิภาวี  ลิ่มสงวน 3.34  มีเกรด D+,Fปกติ7
 6081118016  นางสาวศลีนา  เกิดฤทธิ์ 3.34  มีเกรด D+ปกติ8

        ภาษาไทย
 6081124011  นางสาวอรทัย  เอื้อเฟื้อ 3.34  มีเกรด D+ปกติ9
 6081124025  นางสาวรติรส  ชุนประเสริฐ 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ10

        สังคมศึกษา
 5581126023  นายนนทวัฒน์  ชูประเสริฐ 2.41 ปกติ11
 5981126051  นางสาววรรณี  อมาตยกุล 3.13 ปกติ12
 6081126011  นางสาวจริยา  มาสงค์  3.29        ปกต ิ      มีเกรด D,D+13
 6081126022  นางสาวพัณณิตา   ศรีนา 3.12 ปกติ14
 6081126035  นางสาวนิภาพร  ไชยสุวรรณ 3.03 ปกติ15
 6081126046  นางสาวพาณิดา  สมอหอม 3.12 ปกติ16
 6081126047  นางสาวนันทิยา  รจนัย  3.03        ปกติ17
 6081126051  นางสาวอมรรัตน์   สมาธิ 2.92 ปกติ18
 6081126058  นางสาวสุขประกาญจน์  กลัดชัง 3.02 ปกติ19

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165054  นายศุภณัฐ  ยศอาลัย 3.12 ปกติ20
 6081165065  นายศรสกุล  อ่อนย้ิม 3.10 ปกติ21

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166034  นายธีรพัฒน์  ศิริวรรณ 3.56  มีเกรด D,D+ปกติ22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6121211020  นางสาวกรกนก  พุ่มพฤกษ์1 3.82 ปกติ1
 6121211001  นางสาวนิราวรรณ  กับสูงเนิน2 3.53 ปกติ2
 6121211010  นายคณุตม์  บุญล้น3 3.46 ปกติ2
 6121211023  นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์4 3.30 ปกติ2

              แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232019  นางสาวบุษรา  มีบุญ5 3.71 ปกติ1
 6121232005  นายพิจักษณ์  ศรีนา6 3.69  มีเกรด D+ปกติ2
 6121232006  นางสาวมณีกาญจน์  เย็นฉํ่า7 3.57 ปกติ2
 6121232015  นายเมธาวุฒิ  สายเเสง8 3.48 ปกติ2
 6121232030  นายธนัท  แสงกิ่ง9 3.41 ปกติ2
 6121232001  นายภูรินท์  ภู่พลพิศาล10 3.25 ปกติ2
 6121232021  นางสาวโยษิตา  นิธิตาเมธาศักดิ์11 3.25 ปกติ2

              อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283005  นางสาวปภาวดี  คุตตะนันท์12 3.60 ปกติ1
 6121283015  นางสาวเพ็ญนภา  ปัตติทานัง13 3.60 ปกติ1
 6121283001  นางสาวสาวิตรี  ระดาพงษ์14 3.39 ปกติ2
 6121283025  นางสาวกนกกร  ป้องสนาม15 3.38 ปกติ2
 6121283020  นางสาวจันนิภา  จันทร์อ่วม16 3.34 ปกติ2

              เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6121292019  นายวุฒิชัย  ชายทวีป17 3.78 ปกติ1
 6121292026  นายนันทพงศ์  โชติกาวินทร์18 3.66 ปกติ1
 6121292005  นายธนพล  แซ่เอี้ยว19 3.52 ปกติ2
 6121292024  นายสุทธิพงศ์  โพธิ์วิทูล20 3.46 ปกติ2

4



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296016  นางสาวลําดวน  ธรรมธุระ21 3.40 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

5



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203018  นายธนภัทร  พรพินิจ 2.67 ปกติ1
 5821203055  นายภูริเดช  จันทร์เจ็ก 2.47 ปกติ2

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6021207038  นายวุฒิชัย  ดําทอง 2.84 ปกติ3

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6121211002  นางสาวสริตา  ชาญศึก 2.84  ปกติ4
 6121211017  นางสาวนฤมล  แหทอง 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ5

        คณิตศาสตร์
 5921222002  นางสาวนิรมล  ห้อยมาลา 2.36 ปกติ6
 5921222022  นางสาวอรวรรณ  วงศ์ชาวนา 2.26 ปกติ7
 5921222023  นางสาววิภาวี  ด้วงสูงเนิน 2.47 ปกติ8

        แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232002  นายนิรุธ  เกตุหอม 3.20 ปกติ9
 6121232007  นางสาวปภาวรินท์  เพิ่มบุญมาก 2.83 ปกติ10
 6121232013  นายพิสิฐ  เลี้ยงกิตติกุล 3.07 ปกติ11
 6121232020  นางสาวอลิษา  อิสมาแอล 2.98 ปกติ12
 6121232023  นายภารุจ  พูลอําไภย์ 3.07 ปกติ13
 6121232024  นายชนกันต์  นันทกฤตานนท์ 2.64 ปกติ14
 6121232036  นายธนาพันธ์  ราชสีห์ 3.31  มีเกรด D+ปกติ15

        จุลชีววิทยา
 6121251004  นายชินดนัย  ต่ายจันทร์ 2.72 ปกติ16
 6121251005  นางสาววัลภา  จ่ายจันทร์ 2.78 ปกติ17
 6121251007  นางสาวนาเดีย  สถิตย์พิศาลกุล 2.95 ปกติ18

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6121281002  นายจิรวัฒน์  กลับสุข 3.02 ปกติ19
 6121281004  นายจิรวัฒน์  แก้วบุญ 2.49 ปกติ20
 6121281010  นายธาราดล  ผิวละออง 3.19 ปกติ21
 6121281013  นายธนพล  โสภโน 2.76 ปกติ22
 6121281018  นายพงศธร  บุญชู 2.65 ปกติ23

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282037  นายกุลชาติ  ทิฆัมพรธนสาร 2.97 ปกติ24

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283004  นางสาวพัชรินทร์  ผ่านสะอาด 2.94  ปกติ25
 6121283007  นางสาวณัฐวรรณ  ณุวงษ์ศรี 3.34  มีเกรด Dปกติ26
 6121283011  นางสาวสมฤทัย  ชูศักดิ์ชัยรัตน์ 3.43  มีเกรด D+ปกติ27

6



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283016  นายนพเกล้า  บุญคํา 3.27  มีเกรด D+ปกติ28
 6121283018  นางสาวสุพัตรา  กาศรัมย์ 3.12  ปกติ29
 6121283027  นางสาวเจนจิรา  วังคีรี 3.33  มีเกรด D+ปกติ30

        ชีววิทยา
 6021284031  นางสาวจตุพร  ย้ิมเจริญ 3.20 ปกติ31
 6021284040  นางสาวอามีดา  คุณทวีวัฒนะ 3.00 ปกติ32
 6121284001  นางสาวอรไพลิน  ขันสันเทียะ 2.85 ปกติ33
 6121284007  นางสาวปภาวี  เจริญเเก้ว 2.91 ปกติ34

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6021292007  นายจักรพงษ์  ลาภสุขโสภณ 3.11 ปกติ35
 6121292002  นายแสงอรุณ  บัวชาวเกาะ 3.16 ปกติ36
 6121292007  นายจิรศักดิ์  ชมเชย 2.82 ปกติ37
 6121292028  นายสุรพัศ  อังควัฒนวิทย์ 3.95  ภาคเรียนเกินปกติ38

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296010  นางสาวอาริษา  เพิ่มพงศ์ศิริ 2.80  ปกติ39
 6121296014  นายธีรวัจน์  ชาคํา 2.51  ปกติ40
 6121296021  นางสาวอาทินาถ  บุตรพรม 3.40  มีเกรด Dปกติ41

        เทคนิคการแพทย์
 6021701013  นายโซเฟียน  สะมะนุง 2.91 ปกติ42

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

7



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 6121304011  นายปฏิกานต์  แก้วนพรัตน์1 3.88 ปกติ1
 6121304008  นายวิศรุต  อินทะเตชะ2 3.86 ปกติ1
 6121304005  นางสาววรรณิดา  พันธ์พงษ์3 3.71 ปกติ1
 6121304002  นางสาวพรพิมล  พิทึกทักษ์4 3.34 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

8



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6121154022  นางสาวสุภัสสรา  วิชัยดิษฐ 3.50  มีเกรด D+ปกติ1
 6121154035  นางสาววรฤณฐอมล  แพรขาว 3.19  ปกติ2
 6121154055  นางสาวนัสรินทร์  บือราเฮง 2.88  ปกติ3

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6121156015  นายธีรภัทร  รักท้วม 3.07 ปกติ4

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301013  นายธีรดนย์  อินทศักดิ์อุบล 2.51 ปกติ5

        บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 6121304003  นางสาวศิริกาญจน์  สีทา 2.87  ปกติ6
 6121304004  นางสาวรุ่งนภา  ไชยรัตน์ 2.71  ปกติ7
 6121304006  นายยศพงศ์  พงษ์พฤษพรรณ์ 3.39  มีเกรด Dปกติ8
 6121304007  นางสาวภัทรภร   มหัตถพงศ์ 2.94  ปกติ9
 6121304009  นายพุฒิชัย  รักษาสัตย์ 3.14  ปกติ10
 6121304010  นางสาวกาญจนา  อานสันเทียะ 2.88  ปกติ11

        ภาษาอังกฤษ
 5924307030  นางสาวรสสุคนธ์  พวงศรี 2.69 กศ.พ.12
 6121307007  นางสาวสุพรรษา  เอติยัติ 2.92 ปกติ13

        ภาษาจีน
 6121340001  นางสาววาธิตา  เสียงเสนาะ 3.12 ปกติ14
 6121340021  นางสาวปุริมปรัชญ์  จิตต์อุทัศน์ 2.50 ปกติ15
 6121340056  นางสาวดาราวรรณ  อมรพรพิทักษ์ 2.86 ปกติ16

        ภาษาไทย
 6021358224  นางสาวชลดา  วงษ์ธนะสุขทวี 2.34 ปกติ17
 6221358117  MR.BIN  HU 2.48 ปกติ18
 6321358205  Miss TANG  JIFANG  2.93        ปกติ19
 6321358207  Miss Zhang  Qiao 3.28  มียกเว้นวิชาเรียนปกติ20
 6321358210  Miss Tang  Junqin 3.22 ปกติ21
 6321358211  Miss Zhou  Shishi 2.98 ปกติ22
 6321358212  Miss Lin  Shuang 3.10 ปกติ23
 6321358214  Miss Xiao  Chunlan 3.22 ปกติ24

        ดนตรีตะวันตก
 5821375081  นายจิรายุ  เกิดสมจิตต์ 2.23 ปกติ25

9



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 5921375040  นายสิวโรจน์  พรมณีเลิศ 3.06 ปกติ26

        การท่องเท่ียว
 6121390010  นางสาวญาณิศา  ไลยรัตน์ 3.38  มีเกรด D+ปกติ27

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6121414020  นางสาวฑิตยา  พรชัยทวีสุข1 3.77 ปกติ1

              การจัดการโลจิสติกส์
 6024418029  นางสาวมณีรัตน์  กลําโพธิ์ทอง2 3.25 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226014  นายโชติอนันต์  เทียกลาด 2.68 ปกติ1
 6121226020  นางสาวปวีณอร  พินสอน 2.98 ปกติ2
 6121226022  นายสุชาครีย์  จันทาสี 2.81 ปกติ3

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5921412006  นางสาวดาราพร  ช่างรัมย์ 2.80  ปกติ4
 5921412035  นางสาวมันตา  อุ่ยพานิช 2.70  ปกติ5
 6024412040  นางสาวชลันธร  เต็มรัก 3.36  มีเกรด D+กศ.พ.6
 6024412043  นายจิระพงษ์  ปานอําพันธ์ 2.76  กศ.พ.7

        การตลาด
 5824413016  นางสาวมณีรัตน์  มณีโรจน์ 2.29 กศ.พ.8
 5921413031  นางสาวชิดชนก  ม่ันคง 2.00 ปกติ9
 6121413012  นางสาวเกวลิน  หินคํา 2.47 ปกติ10
 6121413016  นางสาวสุพรรณิการ์  ใคร่ครวญ 2.53 ปกติ11
 6121413025  นางสาวจุรีรัตน์  แรงกะสิวิทย์ 2.82 ปกติ12
 6121413043  นางสาวนันทวรรณ  เพ็งอุดม 2.44 ปกติ13
 6121413047  นางสาววรัญญา  กิติชัยรุ่งโรจน์ 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ14
 6121413050  นายธัญวิชญ์  โรจนรักษ์ 2.80  ปกติ15
 6121413057  นายกิตติพงษ์  สุวรรณสวรรยา 2.26  ปกติ16

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5524414131  นายเอกรัตน์  สุขสมบูรณ์ 2.96 กศ.พ.17
 5721414008  นางสาวน้ําฝน  พรมกลาง 2.51 ปกติ18
 6021414067  นางสาวปทิตา  วัฒนวินิจฉัย 2.17 ปกติ19
 6121414005  นายจิรวัฒน์  รักสมจิตต์ 3.07 ปกติ20
 6121414007  นายอรรนพ  สุขประเสริฐ 3.18 ปกติ21
 6121414009  นายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมชูนาม 3.11 ปกติ22
 6121414010  นายปณิธิ  บัวงาม 2.65 ปกติ23

        การจัดการโลจิสติกส์
 6024418002  นายฉัตรชัย  สารพล 2.94 กศ.พ.24
 6024418027  นายชาญวุฒิ   พัฒนพงษ์ 3.19 กศ.พ.25
 6024418063  นายชาคริต  แกล้วกสิวิทย์ 2.64 กศ.พ.26
 6024418070  นางสาวมินตรา  คําแพงราช 2.60 กศ.พ.27
 6121418028  นางสาวพิชญ์สินี  ใจภักดี 2.96 ปกติ28
 6121418078  นายเจษฎา  พุกรัดกรุด 2.77 ปกติ29

        การประกอบการธุรกิจ
 6121419002  นางสาววาริณี  ทุมพันธุ์ 2.52 ปกติ30
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การประกอบการธุรกิจ
 6121419004  นางสาวจินตนา  คงสุข 2.65 ปกติ31
 6121419005  นายชาญณรงค์  จอมทรักษ์ 2.50 ปกติ32
 6121419006  นายธีรพัฒน์  มาประชา 2.48 ปกติ33
 6121419007  นางสาวสิริธร  จันทร์เขียว 2.44 ปกติ34
 6121419020  นายมนตรี  ประสิทธิกุล 2.95 ปกติ35
 6121419021  นายกฤษฏา  รุ่งวิถี 2.88 ปกติ36

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6024501086  นางสาวอรทัย  นวมสุคนธ์ 3.37  มีเกรด D,D+กศ.พ.1
 6121501052  นางสาวศวรรญา  ค้าคล่อง 2.67  ปกติ2
 6121501070  นางสาวนิรมล  ศรีขามเฒ่า 2.20  ปกติ3
 6124501017  นางสาวกชนิภา  นนทชัยชูสิน 3.22  กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6021310183  นางสาวต้นเตย  เอี่ยมถนอม 2.33 ปกติ1
 6121310021  นายกิตติศักดิ์  กันแก้ว 2.98 ปกติ2
 6121310035  นายพิพัฒน์  จําปี 2.61 ปกติ3
 6121310036  นายนรินทร์  ชนะกุล 3.02 ปกติ4
 6121310042  นางสาวศรัณญา  พงษ์ศรียา 2.99 ปกติ5
 6121310068  นายกิตติพัฒน์  เอียดแก้ว 2.99 ปกติ6
 6121310080  นายทิรายุ  วิวัฒนารมย์ 3.07 ปกติ7
 6121310094  นางสาวพรชนก  เฉลิมวัฒน์ 2.69 ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374041  นางสาวศิริรัตน์  จิตรจรุง1 3.71 ปกติ1

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381012  นายศิริวัฒน์  ทองหน้าศาล2 3.88 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6121373005  นางสาวนภัสวรรณ  แซ่ซิน 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ1
 6121373007  นายชินดนัย  วสันต์วงษ์สกุล 2.71  ปกติ2
 6121373030  นายภัทรพงษ์  สุดประเสริฐ 3.24  ปกติ3

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374088  นางสาวอัญชิษฐา  อัครศรีประไพ 2.68 ปกติ4
 5821374100  นางสาวธารารัตน์  มีสัตย์ 2.55 ปกติ5
 5924374025  นางสาวสุพิชฌาย์  บุรินทร์ประโคน 2.62 กศ.พ.6

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381016  นางสาวทัศนียา  งอกงาม 3.32  มีเกรด D,D+ปกติ7
 6121381018  นางสาวนภาวรรณ  พันต่วน 2.97  ปกติ8
 6121381032  นางสาวสวรรณยา  ผิวจันทร์ 3.57  มีเกรด D+ปกติ9
 6121381047  นางสาวศิริลักษณ์  เรือนจันทร์ 2.73  ปกติ10

        การส่ือสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5621385026  นายปรัชญา  อุดมสวัสดิ์ 2.46 ปกติ11

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392029  นายสุธานนท์  เเย้มศรี 3.15 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5721270002  นางสาวนัทธมน  เพชรกมลผล  2.54       ปกติ1
 5721270010  นายวัชระพล  ชอบเจริญ 2.21 ปกติ2
 6021270027  นางสาวภัทรชณาวรรณ  อินทร์มณี 2.54 ปกติ3

        เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 6234297046  นายอนุรัตน์  ประจีระคะ 3.27  มีเกรด D,D+กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5721903047  นายธีรภัทร์  ชินศักดิ์ชัย 2.32 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377028  นางสาวสุทธิกาญจน์  พ่านปาน 2.82 ปกติ1

        ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6021355019  นางสาวอรพิม  หวังอ้อมกลาง 2.62 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

              วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 6121602033  นางสาวฌัชฌา  ดําสอาด1 3.37 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5524602004  นายภาณุวัฒน์  ภูทองเป้ง 2.86 กศ.พ.1
 6021602013  นายศิริพงศ์  ฮั่นกูล 2.62 ปกติ2
 6021602029  นายวรินทร์  นาชะนาง 2.68 ปกติ3
 6021602032  นายกฤษณะ  ไพเราะ 2.54 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290037  นายกิตติธัช  แซ่ซี 2.81 ปกติ1
 6121290017  นางสาวสุรภา  ปรีดาสิโรตม์ 2.98 ปกติ2
 6121290025  นายธนพล  อาดํา 2.76 ปกติ3

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290026  นางสาวมนัสญา  สงัดกิจ 3.15 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

              สาธารณสุขศาสตร์
 6121802006  นายพลทัศน์  สุขพรวิทวัส1 3.25 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6121802002  นางสาวศิลาลัย  อิงชัยภูมิ 3.18 ปกติ1
 6121802014  นางสาวหทัยภัทร  ทรงสุข 2.83 ปกติ2
 6121802015  นางสาวนิภาพร  ศรีแก้ว 2.86 ปกติ3
 6121802016  นางสาวนุรฮายาตี  สือมะแอ 2.76 ปกติ4
 6121802022  นางสาวอมรรัตน์  ทองคง 2.67 ปกติ5
 6121802030  นางสาวซาฟีณี  เซะ 3.03 ปกติ6
 6121802031  นางสาวอินทิรา  กลิ่นอยู่ 3.04 ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102034  นางสาวพรชนก  ฤทธิ์เล็ก1
 6353102104  นางสาวสัตตกมล  จํารูญ2
 6353102117  นางสาววิลาวัณย์  แซ่ลี้3
 6353102122  นางสาวชุลีกร  โกโสตร4
 6353102123  นางสาวภัทรวดี  เพชรสวัสดิ์5
 6353102147  นางสาวกุสุมาวดี  ศรีคเณย์

4.00     กศ.บพ.  
3.83     กศ.บพ. 
3.78     กศ.บพ.  
3.90     กศ.บพ. 
3.65     กศ.บพ. 
3.90     กศ.บพ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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