
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(ครั้งที ่ ๓) 

วันพฤหัสบดทีี่   7   เมษายน   ๒๕๖๕ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  21  เมษายน  2565 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5881110016  นางสาวอนัญลักษณ์  ลาภสนอง 2.84 ปกติ1

        ศิลปศึกษา
 5981125045  นายวุฒิชัย  สุรําไพ 3.21 ปกติ2

        พลศึกษา
 5981147052  นายประวิตร  แซ่ซ้ิม 3.18 ปกติ3

        จิตวิทยา
 5921154065  นายธิติ  เทพรักษ์ 2.92 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207016  นายกิตติศักดิ์  โพธิภักดิ์ 3.42  ภาคเรียนเกินปกติ1

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211007  นางสาวมุธิตา  พันที 2.81 ปกติ2

        เคมี
 6021216007  นางสาวอรัญณี  แก้วมณี 2.85 ปกติ3
 6021216014  นางสาวลลิตา  เตือนอุดมศีล 3.04 ปกติ4

        คณิตศาสตร์
 5921222011  นางสาวณัชชา  สุขตะโก 2.73 ปกติ5
 6021222017  นางสาวกรกนก  กลางนุรักษ์ 2.95 ปกติ6
 6021222030  นางสาวธนาภรณ์  ศิริสังข์ 2.98 ปกติ7
 6021222035  นางสาวจิรัชญา  เดชกุลรัมย์ 2.57 ปกติ8

        จุลชีววิทยา
 6021251030  นางสาวปนัดดา  ใจภูมิ 2.40 ปกติ9
 6021251031  นางสาวธิดารัตน์  แสนสีจันทร์ 2.32 ปกติ10

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6021283016  นางสาวพรชิตา  ผลาผล 2.77 ปกติ11

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296034  นายอนุวัต  แสงก่ํา 2.65 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6121154053  นายพีรกานต์  พิมพ์สอน1 3.78 ปกติ1
 6121154011  นายพุทธิพงศ์  เกษรบัว2 3.71 ปกติ1
 6121154021  นางสาวสุนิสา  น้อยศรี3 3.61 ปกติ1
 6121154034  นางสาวมาลี  สังข์แก้ว4 3.58 ปกติ2
 6121154054  นางสาววรางคณา  ทับทองดี5 3.51 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6121154007  นางสาวชมพูนุท  วรรณรังศรี             3.57        ปกต ิ      มีเกรด D1
 6121154019  นางสาวกานต์มณี  ทับแตง             3.26        ปกต ิ      มีเกรด D+2
 6121154040  นางสาวอรอุษา  เรืองเกษตร์ 3.34  มีเกรด D+ปกติ3
 6121154078  นางสาวกมลวรรณ  เลขาภิสิทธิ์ 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ4

        ภาษาอังกฤษ
 5924307008  นางสาวพิมพ์สจี  ศรีกรคุณาสิน 2.85 กศ.พ.5
 6021307076  นางสาวปณิตสตา  ไชยยอดวงษ์ 2.76 ปกติ6

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมวลชน)
 5821345029  นางสาวเจนจิรา  บุญกว้าง 3.01 ปกติ7

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5621348012  นางสาวปิยธิดา  นาคใหญ่ 2.33 ปกติ8

        ดนตรีตะวันตก
 5621375088  นายคณิน  ชํานาญกิตติชัย 2.36 ปกติ9
 5821375002  นายศุภากร  บุตรโคตร 2.61 ปกติ10
 5821375130  นายธนกฤต  จันทร์มูล 2.33 ปกติ11

        การท่องเท่ียว
 6021390048  นายสุจินดา  ตันสิงห์ 3.14 ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6121412047  นางสาวอินทุอรณ์  ชัยราช1 3.25 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6121412007  นางสาวกาญจนา  พรมเมา 2.86 ปกติ1
 6121412009  นางสาวปิยะฉัตร  จุลอักษร 2.93 ปกติ2
 6121412010  นางสาวศศิธร  สู่สุข 2.75 ปกติ3
 6121412014  นางสาวพิมพ์วิภา  พูนผล 2.51 ปกติ4
 6121412020  นางสาวปุณยภา  บัวขํา 2.67 ปกติ5
 6121412021  นางสาวนภัสสร  เหลืองสรรพสุข 2.44 ปกติ6
 6121412030  นางสาวสุภิสรา  ทรัพย์ดก 3.42  มีเกรด Dปกติ7
 6121412032  นายพงศธร  เต้าประยูร 2.64 ปกติ8
 6121412035  นางสาวจุฬาราษฎร์  พลายด้วง 2.52 ปกติ9
 6121412050  นางสาวนิรันยา  มากสวาท 2.47 ปกติ10

        การตลาด
 5721413110  นายตระการ  รอดกุล 2.38 ปกติ11

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414011  นายวราวุธ  เขียวหวาน 2.27 ปกติ12
 5924414010  นางสาวสุภาพร  ทองมา 3.26  มีเกรด D,D+กศ.พ.13
 6021414021  นายบุลากร  เกษศิริ 2.46 ปกติ14
 6021414022  นายศุภวิชญ์  ยองจา 2.54 ปกติ15
 6021414027  นายวราภูมิ  ดวงส้ม 2.85 ปกติ16
 6021414032  นายธนบดี  หอมสุวรรณ             2.50        ปกติ17
 6021414049  นายณัฐภัทร  มีทอง 2.32 ปกติ18
 6021414056  นายณัฐกานต์  เขียววิชัย 2.54 ปกติ19

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5621415001  นายอภิสิทธิ์  เวทย์ธัญญาภรณ์ 2.05 ปกติ20
 5721415026  นางสาวปิ่นรัตน์  อ่อนใจอารย์ 2.07 ปกติ21

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418061  นางสาวปัทมวรรณ  วิศรียา 2.86  ปกติ22
 5924418001  จ่าโทสุทธิพงษ์  โวหาร 3.55  มีเกรด D+กศ.พ.23

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419051  นายชัยพฤกษ์  จิโนเขียว 2.36 ปกติ24

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 5924501072  นางสาวจริยา  แมะเฮม1 3.61  มีเกรด D+กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5721501144  นางสาวชลทิพย์  ชัยชนะ 2.89  ปกติ1
 5921501055  นางสาวชัชนันท์  โยธี 2.06  ปกติ2
 5924501072  นางสาวจริยา  แมะเฮม 3.61  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 6121501044  นางสาวกรรณิการ์  ฤกษ์ประดับ 3.13  ปกติ4
 6121501048  นางสาวอลิษา  กุลนอก 3.50  มีเกรด Dปกติ5
 6121501056  นางสาวสุนารี  หลักงาม 2.60  ปกติ6
 6121501080  นางสาวทวีพลอย  ใจดี 3.12  ปกติ7
 6121501081  นางสาววาสิฐี  สิงชาดา 3.25  มีเกรด Dปกติ8
 6121501082  นางสาวณัฐธิดา  แก้ววงษา 2.94  ปกติ9
 6121501085  นายธนันท์ชัย  เสริมสุข 3.51  มีเกรด D+ปกติ10
 6121501086  นางสาวเมทินี  เจิ้ง 3.54  มีเกรด D,D+ปกติ11
 6121501088  นางสาวลนิภาวรรณ  สุวงศ์ 3.05  ปกติ12
 6121501089  นางสาวจุฑามาศ  โกมลสิงห์ 2.49  ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5721310086  นายศักภูมิ  ประเทพ 2.47 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5724374021  นายบรรณเวช  อ่อนแสง 3.28  มีเกรด D,D+,PSกศ.พ.1
 5924374008  นายณพล  วัฒนเสน 2.90  กศ.พ.2
 5924374009  นางสาวอณุสรา  แทนกลาง 3.63  มีเกรด D+กศ.พ.3
 6021374023  นางสาวปาลิตา  ถนอมเช้ือ 3.05  ปกติ4

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6021381042  นายอโนชา  เชาวมัย 2.94 ปกติ5

        การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5721383007  นายวัชรพงศ์  เพชรา 2.79 ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5324602006  นายสรรพวัฒ  ช้างอยู่ 2.22 กศ.พ.1
 5821602009  นายศรัณยู  ศรีใส 2.21 ปกติ2
 5821602021  นายชานนท์  งามโพธิ์ 2.14 ปกติ3
 5821602033  นายจักรพันธ์  จันทร์ทอง 2.42 ปกติ4
 5821602051  นายชิเนนทร์  สุขธรรม 2.52 ปกติ5
 6021602024  นายพงศกร  แก้วกับเพชร 2.29 ปกติ6
 6021602034  นายธรนินทร์  พิรุฬห์การกิจ 2.55 ปกติ7

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5621603030  นายอนุชา  งามคะณา 2.75 ปกติ8
 5921603015  นายณฐทศ  ม่วงมนตรี 2.94 ปกติ9
 5921603016  นายวันชนะ  หมอกยา 2.62 ปกติ10
 5921603019  นายนนทวัฒน์  พรธรรมสิริ 3.02 ปกติ11
 5921603040  นายอธิป  เลขะกุลวงศ์             2.60        ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 6021417035  นายชิษณุชา  ประเสริฐนิรันดร์ 2.66 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290053  นางสาวศศินา  กิ่งแก้ว 2.76 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5721802038  นางสาววิรัลยุพา  ศรีสวัสดิ์ 2.49 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375018  นายณิชพน  แช่มช้อย 2.97 ปกติ1
 6021375033  นายกิตติศักดิ์  จิตรเกษม 3.00 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6053102028  นางสาวณัฐยา  เด่นดวง1
 6253102063  นางสาววรรณิดา  อรรถฉัตร

                                  3.50    กศ.บพ. 
                                  3.75    กศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  3 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 5663103004  นายรัตนศักดิ์  ทองปัญญา 3.87  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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