
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๑) 

วันพฤหัสบดีที่   ๗   ตลุาคม    ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  21   ตุลาคม  2564 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        จิตวิทยา
 5621154158  นางสาวจุฑามาศ  พรมมี 3.19 ปกติ1

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5824161007  นายวิริวัฒน์  บูรณะโสภณ 3.02 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................

1



ช่ือ - นามสกุล  เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6021156002  นายธีระพล  ศรีพลนอก 2.84 ปกติ1

        ภาษาอังกฤษ
 5921307101  นางสาวกุลนัดดา  ผาสุข 2.84 ปกติ2

        ภาษาจีน
 6021340061  นางสาวจิราธร  อวยเจริญ 2.98 ปกติ3

        ภาษาไทย
 6021358012  นางสาววรรณา  รัตน์เสนสี 3.37  ภาคเรียนเกินปกติ4
 6021358021  นางสาวสิริวิมล  อิงแก้ว 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ5
 6021358028  นางสาววราภรณ์  วงษ์จันทร์ 3.05

 

 ปกติ6
 6021358042  นางสาวศุภธิยา  เกตุทอง             3.10        ปกติ7
 6021358052  นางสาวสุภัทรา  บูระพา 3.56  มีเกรด D+ปกติ8

        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 6021391022  นางสาวเกษมณี   เล็บครุฑ 2.42 ปกติ9

        การท่องเท่ียว
 5824390018  นางสาวกาญจนา  จันทร์ขาว10
 5921390015  นายนันท์นภัส  รสารักษ์11
 5921390113  นายอลงกรณ์  ฤกษ์งาม

                                   2.99    กศ.พ. 
                                   2.80     ปกติ
                                    2.37      ปกต ิ          12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6021226050  นางสาวจารุวรรณ  มาสิงห์ 2.66 ปกติ1

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5621412120  นางสาวชมนภัส  แป๊ะพานิช 2.30 ปกติ2
 5924412010  นางสาวณัษฐ์ธิภา  การงาน 2.63 กศ.พ.3
 5924412011  นางสาวชลิดา  ช่ืนเชาวกิจ 2.71 กศ.พ.4
 5924412013  นายณัฐชยา  จันละออ 2.62 กศ.พ.5
 5924412025  นางสาวพรสุดา  หวานเสร็จ             2.97       กศ.พ.6
 6021412114  นางสาวปาณิศา  แท่งทอง 2.70 ปกติ7
 6021412120  นายก้านเพชร  ธัญญวรการ 2.86 ปกติ8

        การตลาด
 5824413085  นายอิทธิมนต์  บุญรอด 2.27 กศ.พ.9
 5924413016  นางสาวชลิตา  เทพพิทักษ์ 3.19 กศ.พ.10
 5924413039  นางสาววาสนา  น้อยลา 2.80 กศ.พ.11
 5924413050  นางสาวกิติยา  ทูลมาลา 3.45  มีเกรด D,PSกศ.พ.12

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418240  นายตะวัน  สมหมาย 2.42 ปกติ13
 5924418005  นางสาวชินาภา  อัมพรชัชวาล 2.84 กศ.พ.14
 5924418041  นายศิวพงศ์  กอช่ืนจิตร 2.93 กศ.พ.15
 6021418012  นางสาวณิชาภัทร  กิ่งแก้ว 2.90 ปกติ16
 6021418034  นางสาวปิญนุช  คิมรัมย์ 2.84 ปกติ17
 6021418070  นางสาวสุมิตรา  ศรีสุข 3.04 ปกติ18

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419048  นางสาวมุทิตา  เนยคํา 2.57 ปกติ19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501050  นางสาวเพียงนภา  พลภูงา 2.22 ปกติ1
 5924501005  นางสาวณัฐริกา  อึงคทรัพย์ 2.53 กศ.พ.2
 6021501017  นางสาวนิสากร  เดชราม 2.75 ปกติ3
 6021501216  นางสาววารีบุตร  ปริญาณ 2.17 ปกติ4
 6024501003  นางสาวศิริพร  กันทะวงค์ 2.69 กศ.พ.5
 6024501061  นางสาวชนิดาภา  เจริญศิรินาม 2.85 กศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373022  นายวุฒิชัย  แสงยอด 3.21 ปกติ1

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6021374024  นางสาวมณีนุช  ปราเนตร 3.46  ภาคเรียนเกินปกติ2

        การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
 5821381004  นายณัฏฐนัย  พุทธอินทร์ 2.31 ปกติ3

        การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5821383015  นายจารุวิชญ์  โรจนพาณิชย์วงศ์ 3.41  มีเกรด PSปกติ4
 5821383017  นายชูโชค  ดีวัน 3.01  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5921270001  นายภานุ  ประยูรโต 2.16 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5621903004  นางสาวปัณณพร  หลวงสนาม 2.27 ปกติ1
 5621903005  นายโชติพัฒน์  เต็งเศรษฐศักดิ์ 2.50 ปกติ2
 5621903045  นางสาวสุพัตรา  ศรีบัวอ่อน             2.17        ปกติ3
 5821903020  นายนันท์ธิวา  ทวีวรรณกิจ 2.78 ปกติ4
 5821903042  นางสาวพิชญาภา  มีแก้ว 2.31 ปกติ5
 5921903002  นางสาวอุบลรัตน์  ปาชา 2.46 ปกติ6
 5921903005  นายทนงเกียรติ  พึ่งสมยา 2.69 ปกติ7
 5921903010  นางสาวจิราพร  ชิณวงศ์ 2.42 ปกติ8
 5921903013  นางสาวธีรัตน์  ปรุงสุข 2.45 ปกติ9
 5921903057  นายณัฐดนัย  ทัศศิริ 2.63 ปกติ10
 5921903061  นายพิสิษฐ์  ขจรกิตติประกิต 2.71 ปกติ11
 5921903084  นายรุ่งเรือง  ไพรบึง 2.93 ปกติ12
 6021903055  นางสาวนันทวัน  มูลช่ืนพันธ์ 2.67 ปกติ13
 6021903056  นางสาวชัญญานุช  ไม้ทิม 2.51 ปกติ14
 6021903088  นางสาววณิชชา  กระทู้ 3.03 ปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5921417027  นายอนุพงศ์  เรืองชัย 2.46 ปกติ1
 6021417018  นายเก่งพงศ์  แก้วภักดี 2.84 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287044  นายฐิติโชติ  เกตุมณี 2.63 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6021802001  นายทวีศักดิ์  หนูปลัด 2.57 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5821310023  นายภูบดี  ซ่ือมาก 2.74  ปกติ1
 5824310103  นางสาวกฤษณา  ศรีจันทร์ 3.09  กศ.พ.2
 5921310197  นายพรพิศาล  หิรัญ 2.29  ปกติ3
 5924310028  นางสาวพิณทิพย์  บุญป้อง 2.50  กศ.พ.4
 5924310045  นายพงษ์พัฒน์  ทองคุ่ย 2.98  กศ.พ.5
 5924310046  สิบตรีกฤษณชนม์  ตะโกพ่วง 2.89  กศ.พ.6
 6124310001  นางสาวเบญจรัตน์  โพธิ์ทองคํา 3.55  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)..................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
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