
บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญาและบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
 (คร้ังท่ี  ๘) 

วันพฤหสับดีที่   ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ขึ้นทะเบียนบณัฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแต่วันที ่  20  ตุลาคม 2565 เปน็ต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

    การศึกษาปฐมวัย
 6081107044  นางสาวประไพพิมพ์  เพชรยังพูล1 3.41 ปกติ2

    ศิลปศึกษา
 6081125020  นายจีรศักด์ิ  สอนสังเสน2 3.72 ปกติ1

    สังคมศึกษา
 6081126105  นางสาวชลิตา  นวนดํา3 3.74 ปกติ1
 6081126101  นางสาวสวิตตา  บุญเชิญ4 3.66 ปกติ1
 6081126014  นายดนัย  ดวงธรรม5 3.60 ปกติ1
 6081126005  นายชนม์สวัสด์ิ  ฉิมเช้ือ6 3.60  มีเกรด D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

       คณิตศาสตร์
 5481110724  นางสาววรรณจิรัตน์  แกนเดช 2.89  ปกติ1
 6081110016  นางสาวมธุรส  ทองเย็น 3.52  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110085  นางสาวรูพีดา  มะบู 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ3

       คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112067  นายวุฒินันท์  โคตรสขึง 3.17 ปกติ4

       เคมี
 6081118014  นางสาวพรประเสริฐ  วงศ์ตรุษ 3.39  มีเกรด Dปกติ5

       ศิลปศึกษา
 6081125029  นางสาวกมลชนก  แสงมณี 3.19 ปกติ6

 สังคมศึกษา
 6081126006  นางสาวธนวรรณ  ผ่องศรี 3.11 ปกติ7
 6081126040  นายชญานนท์  วงษ์บําหรุ 2.78 ปกติ8
 6081126048  นายสุรชัย  ชุ่มนํ้าค้าง 3.06 ปกติ9
 6081126057  นางสาวสุพรรณนิภา  ขันกสิกรรม 3.04 ปกติ10
 6081126070  นางสาวธีรนาฎ  มังกรทอง              3.51         ปกติ      มีเกรด D+11
 6081126072  นางสาววันวิสา  บุญไชยแสน 2.98 ปกติ12
 6081126084  นางสาวสุดารัตน์  เสนพริก 3.34  มีเกรด D,D+ปกติ13
 6081126087  นายอัครพล  คํารัตน 3.02  ปกติ14

       พลศึกษา
 6081147009  นางสาววรรณรักษ์  เพ็ชรธูป 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ15
 6081147012  นายศรุต  ศรีสุวรรณ 3.15  ปกติ16
 6081147020  นายปิติ  อาระยะพงษ์ 3.47  มีเกรด D,D+ปกติ17
 6081147043  นายธนบูรณ์  เรืองแก้ว 3.59  มีเกรด D+ปกติ18
 6081147047  นายจักรพงษ์  สันชุมศรี 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ19

       เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5921156022  นางสาวพนิตา  ลาวงศ์ 2.79 ปกติ20

       ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165006  นายธงไท  บุญโสภณ 3.08  ปกติ21
 6081165044  นายนัทธพงศ์  คงประพันธ์ 3.39  มีเกรด D+ปกติ22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแล้ว



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

    วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6121207017  นายจุฑาเทพ  แก่นประยูร1 3.77 ปกติ1
 6121207008  นายณัฐวุฒิ  ลีลาวิเศษศักด์ิ2 3.75 ปกติ1
 6121207028  นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์3 3.58 ปกติ2

    แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232012  นายภูวนาท  ธนจินดา4 3.57 ปกติ2
 6121232011  นายณัฐวุฒิ  ทิพย์โกศลวงศ์5 3.48 ปกติ2
 6121232029  นางสาวศุภาพิชญ์  จั่นทิพย์6 3.44 ปกติ2
 6121232044  นายพงศ์พิสุทธ์ิ  นนท์ณัฐชญา7 3.38 ปกติ2
 6121232041  นายณัฎฐากร  สว่างสมุทร8 3.32 ปกติ2

    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283008  นางสาวลลิดา  หารเขมร9 3.71 ปกติ1
 6121283022  นางสาวเกสรา  ข้อยี่แซ่10 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6121283026  นางสาวปัณณิกา  คํามณี11 3.51 ปกติ2
 6121283003  นางสาวปิยธิดา  ดงวิลาด12 3.45 ปกติ2

    นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
 6121295002  นางสาวขวัญแก้ว  บุญศรี13 3.78 ปกติ1
 6121295007  นางสาวนัฐมน  อาคะมาตร14 3.61 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

5



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

       วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6021207004  นายอนุรักษ์  สังข์วรรณะ 2.71 ปกติ1
 6021207008  นายกัมปนาท  หงษ์ทอง 2.35 ปกติ2
 6121207001  นายกิตติกร  หนูดํา 2.99 ปกติ3
 6121207007  นายอนุชา  ศรีลาชัย 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ4
 6121207012  นายรุจนากร  น้อยพยัคฆ์ 3.38  มีเกรด D+ปกติ5
 6121207013  นางสาวศรศิรินทร์  จะโนรัตน์ 3.26  มีเกรด D,D+,Fปกติ6
 6121207016  นายรัชภูมิ  แซ่ล้ี 3.48  มีเกรด Dปกติ7
 6121207018  นายกฤษณพงษ์  ศรีน่าน 3.27  มีเกรด Dปกติ8
 6121207021  นายนันทมนต์  พบบุญ 3.02  ปกติ9
 6121207034  นายขวัญ  มูลสาร 3.12  ปกติ10

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5821211007  นายอภินันท์  สุขมีเกิด 2.90 ปกติ11
 6021211002  นางสาวภทรภรณ์   วรสิงห์ 2.48 ปกติ12
 6121211004  นางสาวกรรณิการ์  อนุพิมพ์ 2.51 ปกติ13
 6121211006  นางสาวกรรณิการ์  ภู่โพธ์ิ 2.55 ปกติ14

       เกษตรศาสตร์
 5821215005  นายโซเฟียน  ดือราแม 2.07 ปกติ15

       เคมี
 6121216007  นางสาวปิยวรรณ  มาชัย 2.88 ปกติ16
 6121216011  นางสาวนิรันตี  วันเพ็ญ 2.92 ปกติ17

       คณิตศาสตร์
 6021222018  นายนุกูล  พุทธเนตร 3.66  ภาคเรียนเกินปกติ18
 6021222027  นายไททรรศน์  ทองน้อย 2.30  ปกติ19
 6021222028  นายภูริเดช  แก้วใส 3.30  ภาคเรียนเกินปกติ20

       แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232003  นายพีระพงษ์  เช้ืออ่อน             2.92        ปกติ21
 6121232010  นางสาวรพีพรรณ  พันธ์ุสิทธิเดช 3.14 ปกติ22
 6121232028  นางสาวปวรรัตน์  รอดพานิช 3.04 ปกติ23
 6121232042  นายธีรวัฒน์  ไชยเสนา 2.44 ปกติ24

       เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5921236012  นายพัชระ  อนุกูลทรัพย์เลิศ 2.37 ปกติ25

       แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282027  นางสาวปวินนา  จันทะวงษ์ 2.77 ปกติ26

       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283002  นางสาวณิชภัทร  แก้วคร 3.02 ปกติ27

6



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6121283006  นางสาววิไลลักษณ์  ไชยภักด์ิ 3.27  มีเกรด Dปกติ28
 6121283013  นางสาวสุพัตรา  ฤทธานันท์ 3.18 ปกติ29
 6121283014  นางสาวกฤติยา  คันธมาลย์ 2.90 ปกติ30
 6121283021  นางสาวสมฤทัย  รอบรู้ 3.17 ปกติ31

       ชีววิทยา
 5721284010  นางสาวสุภานิช  สนิทชัย 2.44 ปกติ32
 5921284028  นางสาวปิยมาภรณ์  นามวงศ์ 2.84 ปกติ33

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6021292004  นายณัฐพล  อาจน้อย 2.71 ปกติ34
 6121292004  นายธวัชชัย  มังษะชาติ 2.87 ปกติ35

       นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
 6121295001  นายอิงครัต  ภู่เกตุ 3.46  มีเกรด Dปกติ36
 6121295003  นายปฏิคม  กาจนราวุฒิ 2.55 ปกติ37
 6121295005  นายรัตนะ  สอนทอง 2.89 ปกติ38
 6121295008  นายธวัชชัย  สอนการ 3.06 ปกติ39

       เทคนิคการแพทย์
 6021701026  นางสาวตะวันวาด  ดําหนัก 2.76 ปกติ40

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

7



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

    จิตวิทยา
 6121154050  นางสาวพัชราพรรณ  รอดเส็ม1 3.61 ปกติ1

    ภาษาอังกฤษ
 6121307075  นายธีรภัทร  อังกุลดี2 3.48 ปกติ2

    การท่องเท่ียว
 6121390004  นางสาวญานิสา  หล่าแก้ว3 3.56 ปกติ2
 6121390021  นางสาวศิรดา  ทองปลิว4 3.53 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6121156032  นายธิติพัทธ์  ธรรมวรากรกุล 2.75 ปกติ1

 ภาษาอังกฤษ
 6021307111  นางสาวอรวรรยา  บุญเล้ียง 2.36 ปกติ2
 6121307085  นางสาวณัฐธยาน์  เกยูรธํามรงค์ 2.90 ปกติ3
 6121307096  นางสาวปภัสสร  จรม่ังนอก 3.06 ปกติ4

 ภาษาจีน
 5621340015  นางสาวภัทราพร  นิลชัด 2.01 ปกติ5
 5921340030  นางสาวกวีณา  บัดดี 2.25 ปกติ6

 ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5821345031  นางสาววราลี  ขามป้อมนอก            2.53         ปกติ7

 ภาษาไทย
 6221358129  MR.BOQUAN  LIN 2.67 ปกติ8

 ดนตรีตะวันตก
 5721375019  นายสิทธิศักด์ิ  โคตะวงศ์ 2.92 ปกติ9
 5721375033  นายชานนท์  เทศโรงทอง 2.34 ปกติ10

       การจัดการสารสนเทศ
 5921376024  นางสาวมนัญดา  ปล้ืมเกษร 2.52 ปกติ11

       การท่องเท่ียว
 6121390009  นางสาวกนกวรรณ  มาหาร 3.13 ปกติ12
 6121390015  นางสาวณัฐณิชา  ยวงหิรัญ 3.39  มีเกรด Fปกติ13
 6121390017  นางสาวชวิศา  ฉิมพลี             2.76        ปกติ14
 6121390024  นางสาวจิตราภรณ์  ดาวแย้ม 3.24 ปกติ15
 6121390027  นายอรรถกร  ธนวณิชย์กุล 2.81  ปกติ16
 6121390029  นางสาวพรพิมล  งามแยะ 3.49  มีเกรด D+ปกติ17
 6121390032  นางสาวสิริยากร  มุ่งสันติ 2.91 ปกติ18
 6121390042  นางสาวปวันลักษณ์  แซ่สือ 2.92 ปกติ19
 6121390048  นายณัฐพล  เล่าไพศาลทักษิณ 2.80 ปกติ20
 6121390052  นายธีรวัฒน์  โรจนสินภิญโญ 3.34  มีเกรด D+,Fปกติ21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

    การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6024412042  นางสาววันวิสาข์  ทระทึก1 3.80 กศ.พ.1

    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6121414003  นายณัฐพล  ยาสาธร2 3.71 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

       ผู้ประกอบการอาหาร
 6021226042  นายเจตวัฒน์  จรจรูญ 2.31 ปกติ1

       การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6024412030  นางสาวนภาวรรณ  ชนประชา 3.16  กศ.พ.2
 6024412034  นางสาวธิดารัตน์  แปลกสระน้อย 3.35  มีเกรด Dกศ.พ.3
 6121412005  นางสาวเพ็ญนภา  พันธุรัตน์ 2.87  ปกติ4

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6024414022  นางสาวจันทิมา  ล้ิมประเสริฐยิ่ง 3.10 กศ.พ.5
 6121414013  นายกรธัช  สร้อยยา 2.81  ปกติ6
 6121414017  นายสหพล  วนิชบูรณ์ 3.35  มีเกรด D+ปกติ7
 6121414028  นายปาณัสม์ภูมิ  ศศิโรจรัศมี             3.45         ปกติ      มีเกรด D,D+8
 6121414029  นายกิตติภพ  ประภัสมาลัยสร 3.15 ปกติ9
 6121414031  นายปิยวัฒน์  วุฒิปรีชาเลิศ 2.71 ปกติ10

       การจัดการโลจิสติกส์
 5924418011  นายกรรณธรรม  เรืองมณี 2.07 กศ.พ.11
 6024418037  นายวิชยะ  ไหลมา 2.53 กศ.พ.12
 6121418032  นางสาวสิริยากร  พานุรักษ์ 2.88 ปกติ13
 6121418060  นางสาววสุนันท์  เสวกวิหารี 2.79 ปกติ14

       การประกอบการธุรกิจ
 6121419017  นายอภินัทธ์  ล้อมกุลไพศาล 2.20 ปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

       การบัญชี
 6121501042  นางสาวพณณกร  ลุนตะ 2.93 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

       รัฐประศาสนศาสตร์
 6121310011  นางสาวนุชนาถ  ภูมิโคกรักษ์ 2.92 ปกติ1
 6121310024  นางสาวสิริภัทร  จิตผ่องเย็น 2.70 ปกติ2
 6121310075  นายภาณุพงศ์  พันธวงค์ 2.78 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

    การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374015  นางสาวพรนภัส  แวววัชระ1 3.93 ปกติ1
 6121374007  นางสาวณัฐฐาพร  จะโจ2 3.79 ปกติ1
 6121374039  นางสาวธัญจิรา  โตกําแพง3 3.70 ปกติ1
 6121374006  นายณัฏฐ์ภัสสร  จตุวงศ์4 3.67 ปกติ1
 6121374004  นายอธิษฐ์ธนันท์  ไชยสุระ5 3.66  มีเกรด D+ปกติ2

    การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381026  นางสาวพรธีรา  ธนภัทรศิริ6 3.34 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

       การสื่อสารมวลชน
 6021373021  นายวรวิช  พรพัฒน์กุล 2.46 ปกติ1
 6121373012  นางสาวกชพร  สุดใสดี 3.11 ปกติ2
 6121373037  นายศักรนนทร์  ศักด์ิสุรทรัพย์ 3.02 ปกติ3

 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374120  นางสาวเอ้ืออารี  อุดมดี 2.57  ปกติ4
 5721374124  นางสาวจินตนา  นุริตมนต์ 2.42  ปกติ5
 6121374003  นายพชร  สายจีน 3.54  มีเกรด Fปกติ6
 6121374008  นางสาววรัญญา  เชยจันทร์ 3.30  มีเกรด D,D+ปกติ7
 6121374022  นายพนธกร  สาระบุตร 3.50  มีเกรด D+ปกติ8
 6121374034  นางสาวชนิดา  โกศลเจษฎาพร 3.52  มีเกรด D+ปกติ9

       การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381102  นายนันทวัฒน์  โสธรรมมงคล 3.03  ปกติ10
 6121381021  นางสาวกานต์ธิดา  พลดร 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ11
 6121381027  นางสาวพรลภัส  แซ่แต้ 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ12
 6121381048  นายพีรพล  อ่อนประไพ 2.89  ปกติ13

       ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392005  นางสาวจิราภรณ์  ภูมิน 3.40  มีเกรด D+ปกติ14
 6121392013  นางสาวศิริวรรณ  เกิดเหมือนวงค์ 2.96 ปกติ15
 6121392030  นางสาวชวัลรัตน์  นราฤทธ์ิ 3.00 ปกติ16
 6121392035  นางสาวจินดารัตน์  สกุลณี 2.92 ปกติ17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270049  นายภพธรรม  จันทคล้อย 2.47 ปกติ1

       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส)์
 5624272001  นางสาววราภรณ์  บริสุทธ์ิ 2.71 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

       ออกแบบนิเทศศิลป์
 5621338027  นายชโนดม  มีนาวงษ์ 2.80 ปกติ1

       ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6121355019  นางสาวทิฆัมพร  กระจกงาม 3.18 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

       วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5821602046  นายชินภัทร  รักช่ือ             2.46        ปกติ1
 5921602072  นายชิราวุฒิ  ศรีกระหวัน 2.32 ปกติ2
 6021602002  นายชินชาติ  เหมียนซ้วน 2.89 ปกติ3
 6021602020  นายเอกราช  ยังภิรมย์ 2.34 ปกติ4
 6021602030  นายอภิศักด์ิ  รักษา 2.88 ปกติ5
 6021602053  นายฉันทวัฒน์  อินทร์ประเสริฐ 2.61 ปกติ6
 6021602079  นายปรีชากรณ์  ยมใหม่             2.44         ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5921286021  นางสาววรรณนิภา  อาศัยป่า 2.32 ปกติ1

 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6121290004  นายวุฒิชัย  ชาติพุก 3.08 ปกติ2
 6121290005  นายนนที  ลาดสีโท 2.90 ปกติ3
 6121290013  นางสาวศิริลักษณ์  ปริพินิจฉัย 2.84 ปกติ4
 6121290039  นายอนุสรณ์  สุวรรณีชาติ 2.82 ปกติ5
 6121290052  นายจิรศักด์ิ  บุตรคํา 2.37 ปกติ6
 6121290053  นายสุพพัต  สําเภาทอง             2.37        ปกติ7
 6121290055  นางสาวกรกมล  โฆษาวิวรรธน์ 2.94 ปกติ8
 6121290063  นายชัยพรรธ   ทิมุนนี 3.14 ปกติ9

 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)
 6121290047  นางสาวศศิกานต์  ใจกล้า 2.98 ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

       สาธารณสุขศาสตร์
 5721802041  นางสาวปทุมรัตน์  โสพันธ์ 2.83 ปกติ1
 6121802008  นางสาวรัตนาภรณ์  ฉวีคํา 3.01 ปกติ2
 6121802009  นางสาวสุภัสสร  เจือจันทร์ 3.03 ปกติ3
 6121802012  นางสาวพรชิตา  แสนคํา 2.86 ปกติ4
 6121802013  นางสาวปภัสรา  สมัครสมาน             2.79        ปกติ5
 6121802025  นางสาวป่ินอนงค์  บ่อชน 2.95 ปกติ6
 6121802027  นางสาวปฐมาวดี  ศรีแก้ว 3.05 ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

       การแพทย์แผนไทย
 5921256016  นางสาวณัฐริกานต์  เรณะสุระ 2.48 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102107  นางสาวกังสดาล  กุสาวดี 3.84 กศ.บพ.1
 6353102029  นางสุกัญญา  สุขมหาหลวง 3.81 กศ.บพ.2
 6353102030  นางธนานิภัทร  บวรสวัสดิ์ 3.81 กศ.บพ.3
 6353102073  นางสาวนิตยา  บัวไขย                3.78      กศ.บพ.4
 6353102087  นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ 4.00 กศ.บพ.5
 6353102135  นางสาววันดี  ภักดีฤตธวัส 3.74 กศ.บพ.6
 6353102137  นางสาวอาธิตา  จิวะสมบูรณ์กุล 3.90 กศ.บพ.7
 6353102138  นางสาวฤดี  เรืองแสง 3.86 กศ.บพ.8
 6353102142  นางสาวณัฐญาภรณ์  เพ็ญสดใส 3.90 กศ.บพ.9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6363104001  นางสาวอรุณรัตน์  โพธิยก1
 6363104002  นายธีรศิลป์  เพชรเรือนทอง2
 6363104003  นางสาวเกษศิริน  สีพรม

                                   3.96       กศ.บพ.    แผน ข 

              4.00       กศ.บพ.    แผน ข  
             3.96       กศ.บพ.    แผน ข3

 6363104004  นางสาวปิยวรรณ  แก้งคํา 3.92  แผน ขกศ.บพ.4
 6363104006  นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม 3.96  แผน ขกศ.บพ.5
 6363104007  นางเบญจพร  ตรีระมาตร์ 3.96  แผน ขกศ.บพ.6
 6363104009  นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร7
 6363104010  นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์8
 6363104015  นางกฤษณา  เทพเมือง9
 6363104017  นางสาววัลวดี  เดชานนท์

                       3.96       กศ.บพ.     แผน ข
             3.96       กศ.บพ.     แผน ข  
            3.96       กศ.บพ.     แผน ข
              3.88       กศ.บพ.     แผน ข10

 6363104018  นางสาววิริญจ์  แก้วดี 3.96  แผน ขกศ.บพ.11
 6363104019  นายจิรายุ  ปิยภัณฑ์ 3.88  แผน ขกศ.บพ.12
 6363104020  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา  พรรณวัตร์ 3.96  แผน ขกศ.บพ.13
 6363104021  นายสุพรรณ  สาระบุตร                3.96       กศ.บพ.    แผน ข14
 6363104023  นายวรัญญู  บุญเกิด 3.84  แผน ขกศ.บพ.15
 6363104024  นางรัชนี  บุตรสอน 3.96  แผน ขกศ.บพ.16
 6363104025  นายภูวนาท  ถนิมกาญจน์ 3.88  แผน ขกศ.บพ.17
 6363104026  นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง 4.00  แผน ขกศ.บพ.18
 6363104027  นางสาวศุทธินี  เพียรไพบูลย์ 3.92  แผน ขกศ.บพ.19
 6363104028  นางสาวปิยธิดา   เริ่มคิดการ 3.92  แผน ขกศ.บพ.20
 6363104030  นายพีรวิชญ์  ซ่ือสกุลรัตน์ 3.84  แผน ขกศ.บพ.21
 6363104031  นางสาวกิตติยา  ชนะมาร     3.96      กศ.บพ.    แผน ข22
 6363104032  นางสาวอมรรัตน์  อึ้งสวรรค์ 3.88  แผน ขกศ.บพ.23
 6363104033  นางสาวสุจิตรา  ทินวัน 3.92  แผน ขกศ.บพ.24
 6363104034  นางสาวสุนีย์  จักรเฮียม 3.96  แผน ขกศ.บพ.25
 6363104035  นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย 3.88  แผน ขกศ.บพ.26
 6363104037  นางสาวชุติมา  เกิดสบาย                3.96       กศ.บพ.    แผน ข27
 6363104038  นางสาวนันฑกานต์  กล้ําทอง 3.96  แผน ขกศ.บพ.28
 6363104041  นางสาวสิริประภา  มุขธระโกษา 3.96  แผน ขกศ.บพ.29
 6363104043  นางกัลยาณี  เจริญช่าง  นุชมี 3.96  แผน ขกศ.บพ.30
 6363104044  นายคณิต  ฐิติพงศ์พิทักษ์31
 6363104046  นายอานุภาพ  ชาระ32
 6363104047  นางสาวกฤษณา  อินต๊ะยศ

                        3.92      กศ.บพ.     แผน ข 

            3.96      กศ.บพ.     แผน ข
            3.92      กศ.บพ.     แผน ข33

 6363104048  นางสาวกัญญ์ชิตา  แก้วสวัสดิ์ 3.96  แผน ขกศ.บพ.34
 6363104049  นางสาววิมลวรรณ  เกษมสุข 3.96  แผน ขกศ.บพ.35
 6363104050  นางสาวนิธิรัศมิ์  แสงวารินทร์ 3.92  แผน ขกศ.บพ.36
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  8 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6363104051  นายกุลธวัช  หาญรักษ์37
 6363104053  นายณัฐวุฒิ  สว่างศรี38
 6363104054  นายณรรัตชณัทธ์  วัฒนาอัฑฒ์ริช39
 6363104055  นางสาววรรณฤดี  ชินนะ40
 6363104056  นางสาวจีระนันท์  ทัศบุตร41
 6363104057  นายวนัส  ยอดมาลี

                                   3.88     กศ.บพ.       แผน ข  
            3.88      กศ.บพ.       แผน ข  
           3.80      กศ.บพ.       แผน ข  
                                   3.73      กศ.บพ.      แผน ข            
                                    4.00     กศ.บพ.      แผน ข 

                                   3.88      กศ.บพ.     แผน ข42
 6363104058  นายทัศนัย  ดงเกิด 3.88  แผน ขกศ.บพ.43
 6363104059  นายณัฐพล  เตชะลือ 3.96  แผน ขกศ.บพ.44
 6363104061  นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์ 3.92  แผน ขกศ.บพ.45
 6363104062  นายบุญรือ  สังข์สม 3.92  แผน ขกศ.บพ.46

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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