
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(ครั้งที ่ ๕) 

วันพฤหัสบดทีี่   ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแต่วันที่   21  กรกฎาคม  2565 เป็นต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การศึกษาปฐมวัย
 6081107008  นางสาวอังคณา  พันทอง1 3.79 ปกติ1

              คณิตศาสตร์
 6081110042  นางสาวดวงแก้ว  จันทร์พิทักษ์2 3.62 ปกติ1
 6081110048  นางสาวทิวาพร  เกตุพันธ์3 3.68  มีเกรด Dปกติ2

              คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112013  นางสาวยุวดี  สุขหลังสวน4 3.65 ปกติ1

              ภาษาอังกฤษ
 6081123052  นายชินวัตร  สอนวิชา5 3.73 ปกติ1
 6081123041  นางสาวสิรินรัตน์  เอ่งฉ้วน6 3.71 ปกติ1

              ภาษาไทย
 6081124022  นางสาวอาทิตยา  สินธุรักษ์7 3.68 ปกติ1

              ศิลปศึกษา
 6081125018  นายภูบดี  เย็นใจ8 3.63 ปกติ1

              พลศึกษา
 6081147002  นายธีรภัทร์  ภุมมิน9 3.54 ปกติ2

              ดนตรีไทยศึกษา
 6081166038  นางสาวกวินนาถ  สุขกุล10 3.81 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5981107001  นางสาวธัญวรัตน์  สังข์คํา 3.19 ปกติ1
 6081107025  นางสาวปิ่นมุกข์  สุนฟ้า 2.97 ปกติ2

        คณิตศาสตร์
 6081110055  นางสาวเธียรทอง  ศรีสุภา 3.11  ปกติ3
 6081110076  นายฐิติกร  เอี่ยมสะอาด 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ4
 6081110084  นายฟัยซอล  ถกเอียด 3.41  มีเกรด D+ปกติ5

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112008  นายวีรพงศ์  ไตรณรานุสรณ์ 3.20 ปกติ6
 6081112022  นายณัฐนนท์  สมบูรณ์ 3.35  มีเกรด D+ปกติ7
 6081112050  นางสาวกาญจนา  สุทธิงาม 3.46  มีเกรด D+ปกติ8
 6081112062  นายอธิป  กิตติเขมากร                        3.18        ปกติ9
 6081112075  นางสาวอังสุมาลิน  ถือสยม 3.41  มีเกรด D+ปกติ10
 6081112077  นางสาวจริยา  เพชรคง 3.10 ปกติ11

        ชีววิทยา
 6081113032  นายอนุสิทธิ์  ดิษฐปาน 3.28  มีเกรด D,D+,Fปกติ12

        ภาษาไทย
 6081124023  นางสาวอภิริญา  ทับไธสง 3.47  มีเกรด D+ปกติ13
 6081124027  นางสาวเขมิสรา  เพชรแท้ 3.40  มีเกรด D+,Fปกติ14
 6081124034  นางสาวบุณยาพร  กอบธัญกิจ 3.10  ปกติ15
 6081124048  นางสาวธิดารัตน์  เทพเสนา 3.05  ปกติ16
 6081124091  นางสาวนิศาชล  วงค์คําภู 3.11  ปกติ17

        สังคมศึกษา
 5981126009  นายศิริ  เอมแจ้ง 3.47  มีเกรด D+ปกติ18
 5981126123  นางสาวณัฐกานต์  นิลวรรณ 3.04  ปกติ19
 6081126043  นายประสบชัย  อ้วนชาลี 3.39  มีเกรด D+ปกติ20

        พลศึกษา
 6081147016  นางสาววรรณพร  สุริยสกุลลาภ 3.30  มีเกรด D,D+ปกติ21
 6081147024  นางสาววาสิตา  โสภามาตย์ 3.33  มีเกรด D,D+,Fปกติ22
 6081147033  นายวีรภัทร  เสริฐศรี 3.53  มีเกรด Dปกติ23
 6081147038  นายพรพินิจ  รูปหล่อ                        3.59         ปกต ิ      มีเกรด D+24

        ศิลปกรรมศึกษา
 5481153168  นายสรวิชญ์  ขาวสังข์ 3.10 ปกติ25
 5481153286  นางสาวนันทิชากร  ใจหมั่น 2.94 ปกติ26

        จิตวิทยา
 5721154045  นางสาวนภาพร  ดอกบัว 3.71  ภาคเรียนเกินปกติ27

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        จิตวิทยา
 5924154027  นางสาวสมฤทัย  คุณคุณาพร 3.19 กศ.พ.28

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5581163028  นางสาวจิราภรณ์   ศรีงาม29
 5881163020  นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง

                        3.07      ปกต ิ
            3.53       ปกต ิ      มีเกรด D30

 6081163011  นางสาววิรชา  เสมามอญ 3.15 ปกติ31
 6081163022  นางสาววรรณิดา  พระทวี 3.43  มีเกรด D+,Fปกติ32
 6081163075  นางสาวภาวีนา  เมืองสุข 3.07  ปกติ33

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165021  นายนันทวัฒน์  มีแก่น 3.51  มีเกรด Fปกติ34
 6081165090  นางสาวฐานิดา  พงษ์ธนู 3.41  มีเกรด D,D+ปกติ35

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232004  นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร1 3.78 ปกติ1

              เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296015  นางสาวปิ่นชนก  หวานสนิท2 3.61 ปกติ1

              เทคนิคการแพทย์
 6121701007  นายบัญญพนต์  บุญชู3 3.80  มีเกรด D+ปกติ2
 6121701025  นางสาวสุทธิดา  อนุสนธิ์4 3.50 ปกติ2
 6121701015  นางสาวนฤมล  กล้าหาญ5 3.29 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5721203006  นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีวิรักษ์ 2.72 ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6021207015  นางสาวกชมล  วายุบุตร์ 3.34  มีเกรด D,D+ปกติ2
 6021207026  นางสาวปัทมา  สุหิตาวงษ์ 3.86  ภาคเรียนเกินปกติ3
 6021207035  นายณรงค์กร  นิ่มเจริญ 3.54  ภาคเรียนเกินปกติ4
 6121207004  นายรนกฤต  คงสุข             3.39        ปกต ิ      มีเกรด D,D+5
 6121207014  นายต่อลาภ  วงศ์เกลี้ยง 2.67 ปกติ6
 6121207025  นายภัทรินทร์  คล้ายภู่ทอง 3.05  ปกติ7
 6121207036  นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์ 3.47  มีเกรด D+ปกติ8

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211049  นางสาวรสสุคนธ์  บุญแจ่ม 3.08 ปกติ9

        เกษตรศาสตร์
 5921215020  นางสาวสิริวิมล  วัฒนธรรม 3.23 ปกติ10

        คณิตศาสตร์
 5921222005  นางสาวอินทิรา  ธัญญารักษ์ 2.21 ปกติ11

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5821225018  นายศิรสิทธิ์  ลี้เจริญ 2.40 ปกติ12
 6021225020  นายสตบงกช  ทรัพย์จรูญ 2.55 ปกติ13

        แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6021232012  นายสหรัฐ  อ่ําดี 2.81 ปกติ14
 6121232031  นายราชานนท์   เสาศิลา 2.96 ปกติ15
 6121232037  นายสิชล  ฉายแก้ว 3.20 ปกติ16

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5821236009  นางสาวยศยา  เสลี่ยงรังษี 2.54 ปกติ17

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม)
 5921237007  นายนนทกานต์  วีระจิตร์ 2.31 ปกติ18

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร)์
 5621238009  นายอัษฎาวุธ  สาธุธรรม 2.66 ปกติ19

        จุลชีววิทยา
 6021251002  นางสาวปาณิศา  สุโน 2.76 ปกติ20
 6121251001  นางสาวปวันรัตน์  รอดเจริญ 2.97 ปกติ21
 6121251006  นางสาวบุษบา  แสงแก้ว 3.12 ปกติ22
 6121251008  นางสาวอนุชิดา  สาทิพจันทร์ 3.17 ปกติ23
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5921282030  นายธนภูมิ  หริพงษ์ 2.83 ปกติ24

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6021292010  นายทรงพล  สื่อสัมพันธ์ 3.63  ภาคเรียนเกินปกติ25
 6021292021  นายรัตนชาติ  กลิ่นชูกร 3.34  ภาคเรียนเกินปกติ26

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296002  นางสาวรุ่งนภา  พิมเสน 3.26  มีเกรด D,D+,Fปกติ27

        เทคนิคการแพทย์
 5821701030  นางสาวสุวัลนา  สวิล             2.35       ปกติ28
 6021701002  นางสาวพัชญ์สินี  มนต์วิเศษ 2.74 ปกติ29
 6021701003  นางสาวกรกนก  ทองดี 2.59 ปกติ30
 6021701015  นายวศิน  กรพิทักษ์ 2.92 ปกติ31
 6021701020  นางสาวสุดารัตน์  ช้างสาร 2.88 ปกติ32
 6021701022  นางสาวสุวนันท์  นาเวียง 2.78 ปกติ33
 6021701024  นางสาวละอองดาว  นาโสม 2.87 ปกติ34
 6121701001  นางสาวทัศน์วรรณ  ประกอบเขตกรณ์ 2.83 ปกติ35
 6121701002  นางสาวนิชากร  แข็งการ 3.21 ปกติ36
 6121701003  นางสาวนันท์นภัส  เช้ือมีแรง 3.28  มีเกรด D+ปกติ37
 6121701004  นางสาวสุธิมา  ชัยเขว้า 3.23  ปกติ38
 6121701008  นายณัฐนัย  โสภา 3.32  มีเกรด D+ปกติ39
 6121701011  นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์ 3.15  ปกติ40
 6121701013  นางสาวกมลลักษณ์  คําวัง 3.01  ปกติ41
 6121701019  นางสาวปัญญาพร  บุนจิตบรรจง 2.70  ปกติ42
 6121701023  นางสาวขวัญฤทัย  อํานวยการ 3.10  ปกติ43

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

6



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6024154040  นางสาวสมิตา  โชติรุจิลาภา1 3.57 กศ.พ.2

              สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301044  นางสาวพัชรินทร์  วงษ์ต๊ะ2 3.90 ปกติ1
 6121301040  นายพชรพล  เกียรติประพิณ3 3.75 ปกติ1
 6121301029  นางสาวธัญรักษ์  พ่วงเพ็ง4 3.67  มีเกรด D+ปกติ2
 6121301021  นายธนพล  คงเล็ก5 3.54 ปกติ2
 6121301017  นายลายไทย  ผิวทอง6 3.42 ปกติ2
 6121301025  นางสาวธนกร  จันทร์จํารัสกุล7 3.41 ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6121307006  นางสาวกุลธิดา  ดีสดใส8 3.87 ปกติ1
 6121307008  นางสาววธัญญา  หอมแพง9 3.85 ปกติ1
 6121307089  นางสาวศิรภัสสร  แสนคํา10 3.82 ปกติ1
 6121307034  นายไอดิน  ทองมาก11 3.75 ปกติ1
 6121307049  นางสาวชลธิชา  คิดรอบ12 3.75 ปกติ1
 6121307053  นางสาวชาลิสา  นนท์ฐิติพงศ์13 3.73 ปกติ1
 6121307011  นางสาวศุภนิดา  คุ้มถนอม14 3.71 ปกติ1
 6121307036  นายจิรวัฒน์  ธัญญพรมงคล15 3.70 ปกติ1
 6121307065  นางสาวณัชชา  พึ่งสังข์16 3.68 ปกติ1
 6121307056  นางสาวน้ําฝน  เลียงกาทิพย์17 3.62 ปกติ1
 6121307052  นายณัฐตพงศ์  นกแก้ว18 3.77  มีเกรด Dปกติ2
 6121307094  นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต19 3.75  มีเกรด D+ปกติ2
 6121307083  นางสาวธัญรดา  แก้วฉาย20 3.51 ปกติ2
 6121307014  นางสาวปนัดดา  ทองศรี21 3.45 ปกติ2
 6121307023  นางสาวจีระวรรณ  สุวรรณศักดา22 3.42 ปกติ2
 6121307074  นางสาวนริสรา  สมานแก้ว23 3.37 ปกติ2
 6121307076  นายเมธาวัฒน์  ศรีวิชัย24 3.33 ปกติ2
 6121307080  นายกรวีร์  กาแมแล25 3.31 ปกติ2
 6121307077  นางสาวพรกนก  บัวเกิด26 3.25 ปกติ2

              ภาษาจีน
 6121340006  นางสาวโสภากาญน์  เอี่ยมแข27 3.96 ปกติ1
 6121340031  นางสาววธิรัฐชา  สังข์เฟื่อง28 3.80 ปกติ1
 6121340058  นางสาวบุษญากร  ขอบไชยแสง29 3.75 ปกติ1
 6121340057  นายณัฐชัย  แซ่ก่อ30 3.61  มีเกรด D+ปกติ2
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              ภาษาจีน
 6121340045  นางสาวจารุภา  รุ่งเจริญประเสริฐ31 3.55 ปกติ2
 6121340013  นางสาวปิยธิดา  สมบัติอักษร32 3.52 ปกติ2
 6121340014  นางสาวกัลยาณี  ไกล้ชิด33 3.47 ปกติ2
 6121340002  นายเกียรติภูมิ  จาติกานนท์34 3.42 ปกติ2

              ภาษาไทย
 6121358047  นางสาวนันทิยา  โพธิ์ถาวร35 3.93 ปกติ1
 6121358065  นางสาวนูซีลา  อาหะหมัด36 3.77 ปกติ1
 6121358045  นายอิทธิพัทธ์  ราชกิจจา37 3.72 ปกติ1
 6121358043  นางสาวภัทรวดี  นุ้ยนุ่น38 3.71 ปกติ1
 6121358036  นางสาวณัฐธิดา  มาจิตร39 3.67 ปกติ1
 6121358061  นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทอง40 3.65 ปกติ1
 6121358048  นางสาวสุนิสา  วัชรเสวี41 3.62 ปกติ1
 6121358041  นางสาวชุติมา  บุตรดี42 3.73  มีเกรด D+ปกติ2
 6121358050  นางสาวลักษมล  สร้อยอุดม43 3.57 ปกติ2
 6121358027  นายยศนนท์  ส่งนุ่ม44 3.54 ปกติ2
 6121358028  นางสาวสรณ์สิริ  สมพล45 3.45 ปกติ2
 6121358069  นางสาวกชกร  สุทธิแสน46 3.43 ปกติ2
 6121358071  นางสาวมุกดา  ชัยสาร47 3.42 ปกติ2
 6121358039  นางสาวสิริยากร  จงคลาดกลาง48 3.41 ปกติ2
 6121358074  นางสาวเนาวรัตน์   สาชิต49 3.33 ปกติ2

              การท่องเท่ียว
 6121390005  นางสาวชยุดา  ยอดทอง50 3.81 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6024154021  นางสาววรรณดี  เปีย 3.42  มีเกรด D+กศ.พ.1
 6121154039  นางสาวณัฐธิชา  กรันย์ภัทรนิธิ 2.79  ปกติ2

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6021156007  นายวัชระพล  พูลทอง 2.73 ปกติ3

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301001  นางสาววันวิสาข์  ธรรมวุฒิ 2.91 ปกติ4
 6121301004  นางสาวปิยวรรณ  สินแก้ว 3.12 ปกติ5
 6121301007  นางสาววรรณวรัตม์  เรืองฤทธิ์ 2.43 ปกติ6
 6121301008  นางสาวอัญชัญ  หลุนบูชา 3.36  มีเกรด D+ปกติ7
 6121301010  นางสาวพรรณิพา  เขียวอ้อม 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ8
 6121301012  นางสาวยุวธิดา  ไชยสีลา 3.25  มีเกรด D+ปกติ9
 6121301019  นางสาวภัณฑิลา  แท่นนิล 3.36  มีเกรด D+ปกติ10
 6121301023  นายศิวกร  อยู่ปาน 3.25  มีเกรด D+ปกติ11
 6121301027  นางสาวปณิชยา  หวังพงษ์ 2.96  ปกติ12
 6121301028  นางสาวเจนนิสา  หงษาวงษ์ 3.36  มีเกรด D+ปกติ13
 6121301034  นางสาวสุทธิดา  ภู่สีม่วง 3.17  ปกติ14
 6121301037  นายพีระพนธ์  กองทอง 3.20  ปกติ15

        ภาษาอังกฤษ
 5524307010  นายสมพร  ประดิษฐ์ 2.87  กศ.พ.16
 6021307011  นายกฤติพงษ์  บุณยทวีเกียรติ 2.73  ปกติ17
 6121307001  นายพีรณัฐ  สิงห์มณี 3.34  มีเกรด D,D+ปกติ18
 6121307002  นางสาวมณีสิริ  ภูยะดาว 3.09  ปกติ19
 6121307012  นายวีรภัทร  สว่างเนตร 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ20
 6121307015  นายชยุต  รวิพลเหมกร 3.02  ปกติ21
 6121307016  นางสาวจิรนันท์  เดชศรี 3.29  มีเกรด D+,Fปกติ22
 6121307017  นางสาวอรสา  พัสกา 2.88  ปกติ23
 6121307021  นางสาวธีราพร  จอนแจ้งจันทร์ 2.98  ปกติ24
 6121307022  นางสาวพนิดา  คําผง 2.99  ปกติ25
 6121307024  นายสืบศักดิ์  จิณาวรณ์ 2.95  ปกติ26
 6121307025  นางสาวอภิญญา  แก้วกมล 3.18  ปกติ27
 6121307026  นายพีรพัฒน์  ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา 2.83  ปกติ28
 6121307029  นายเดชชดา  เบ็ญพรม 3.37  มีเกรด D,D+ปกติ29
 6121307030  นางสาวสุกัลญา  เจริญสิงห์ 2.93 ปกติ30
 6121307032  นางสาววิตินันท์    พันทอง 2.56 ปกติ31
 6121307035  นางสาวสุดารัตน์  รัตทิพย์ 2.57 ปกติ32
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 6121307040  นางสาวโสภิดา  ติ่งต้อย 3.00 ปกติ33
 6121307042  นายอภิวัฒน์  ทัดทองคํา 2.70 ปกติ34
 6121307046  นางสาวภาณุมาศ  ถาวรรัตน์ 3.10 ปกติ35
 6121307047  นางสาวฐิติวรดา  ต้นพงษ์ 3.10 ปกติ36
 6121307050  นางสาวอันนา  แสงวิมาน 3.41  มีเกรด Dปกติ37
 6121307063  นางสาวเกศราภรณ์  เตียงพาลาภ 3.21  ปกติ38
 6121307064  นางสาวอารอฟัต  เจ๊ะหะแว 2.83 ปกติ39
 6121307066  นางสาวศุภกร  ประคองโพธิ์ทอง 2.90 ปกติ40
 6121307069  นางสาวสิริพิมล  ติรรักธรรมกิจ 2.96 ปกติ41
 6121307079  นายธนวินท์  อาจปาสา 3.49  มีเกรด Fปกติ42
 6121307082  นางสาวนฤนาถ  ศรีสมนึก 3.36  มีเกรด Fปกติ43
 6121307086  นางสาวยุวดี  มีสุวรรณ 3.24  ปกติ44
 6121307091  นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว 3.08  ปกติ45
 6121307097  นายชลสิทธิ์  ทองดี 3.40  มีเกรด D+ปกติ46
 6121307098  นายอรรถสิทธิ์  แสงห้าว 2.41  ปกติ47

        ภาษาจีน
 6021340014  นางสาวสุมิตรา  พิมพิน 2.47 ปกติ48
 6121340003  นางสาวรุ้งทอง  มือโป๊ะคา 2.81 ปกติ49
 6121340007  นางสาวธัญญาเรศ  ปกครอง 3.16 ปกติ50
 6121340008  นางสาวจินตนาพร  กันยาพันธ์ 3.46  มีเกรด Dปกติ51
 6121340009  นางสาวพรชิตา  สมทรง 3.19  ปกติ52
 6121340010  นางสาวภัทราวดี  วงศ์ษา 3.00 ปกติ53
 6121340012  นางสาวจินดารัตน์  พึ่งเพียร 2.90 ปกติ54
 6121340016  นางสาวภัณฑิรา  วราภรณ์ 2.64 ปกติ55
 6121340018  นางสาวกัญญารัตน์  นันต๊ะภาพ 3.19 ปกติ56
 6121340023  นางสาวสุวนันท์  กลางประพันธ์ 2.64 ปกติ57
 6121340026  นางสาวศุภนันท์  ขวัญนิมิตร 2.54 ปกติ58
 6121340028  นางสาวอภิญญา  บุรานสาร 3.01 ปกติ59
 6121340032  นางสาวขนิษฐา  เดชอุดม 3.51  มีเกรด D+ปกติ60
 6121340034  นางสาวธัญชนก  ทองฉิม 3.22 ปกติ61
 6121340037  นางสาวพิชามณช์ุ  เกิดความสุข 3.17 ปกติ62
 6121340040  นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร 3.17 ปกติ63
 6121340041  นายชัย  ประภาจรัสวงศ์ 3.39  มีเกรด D+ปกติ64
 6121340042  นางสาวศิณารัฏช์  ชูฤทธิ์ไพศาล 2.27 ปกติ65
 6121340043  นางสาวสุทิพษา  พรมสุข 2.60 ปกติ66
 6121340044  นางสาวทิพาพร  คําจันทร์ 2.80 ปกติ67
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาจีน
 6121340046  นางสาวสุภาภัค  ปานสีสอาด 2.94 ปกติ68
 6121340047  นางสาวณัฐภรณ์  พิมพ์หาร69
 6121340048  นางสาวทักษิณา  หลวงตุมมา

                                  2.78       ปกต ิ

                                  2.89       ปกติ70
        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมวลชน)

 5821345001  นางสาวกัญญารัตน์  พันรอด 2.94  ปกติ71
 5821345017  นางสาวปาริชาต  ทองคํา 3.51  มีเกรด PSปกติ72
 5821345024  นางสาวสิริวดี  สระแก้ว 2.23  ปกติ73

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5721348037  นายวิทวัส  ใจพันธ์ 3.11 ปกติ74
 5921348039  นางสาวธัญญา  แสงสว่าง 2.99 ปกติ75

        ภาษาไทย
 6021358054  นางสาวมนสิชา  ไทยอ่อน 2.41 ปกติ76
 6121358001  นางสาวธโนชา  มรรยาทอ่อน 2.91  ปกติ77
 6121358002  นางสาวรามาวดี  ชมเมือง 2.91  ปกติ78
 6121358005  นางสาวสโรชา  สิมาลัย 3.48  มีเกรด D+ปกติ79
 6121358009  นางสาวอิสริยาภรณ์  เกณฑ์สาคู 2.65  ปกติ80
 6121358010  นางสาววิภาดา  บุญลือ 2.73  ปกติ81
 6121358011  นางสาวจิรัชญา  พูลสมบัติ 2.91  ปกติ82
 6121358012  นางสาวศิริลักขณา  เวลาดี 3.21  ปกติ83
 6121358013  นางสาวชิดชนก  บุญชู 3.23  ปกติ84
 6121358014  นางสาวชุติวรรณ  รู้อยู่ 2.96  ปกติ85
 6121358015  นางสาววีรวรรณ  พรมน่ิม 3.17  ปกติ86
 6121358016  นางสาวเอมมิกา  ออมสิน 2.81  ปกติ87
 6121358017  นางสาวน้ําทิพย์  มาน้ําเท่ียง 3.28  มีเกรด D+ปกติ88
 6121358018  นางสาวกาญจนา  ไชยด้วง89
 6121358021  นางสาวปณัฐชา  อินทร์ชัย90
 6121358024  นางสาวอังคณา  อบอุ่น

            3.37        ปกต ิ      มีเกรด D,D+ 

                                    3.45        ปกต ิ      มีเกรด D+ 

              3.36        ปกต ิ      มีเกรด D91
 6121358025  นางสาวรัตติยากร  สมศรี 3.22 ปกติ92
 6121358026  นางสาวฉัตรวดี  โพธิ์นอก 2.90 ปกติ93
 6121358029  นายไกรวิชญ์  ศรีเทพ 3.04 ปกติ94
 6121358030  นางสาววิรดา  เรืองสกุล 2.85 ปกติ95
 6121358032  นางสาวสุวิมล  แก้วเมิน 2.75 ปกติ96
 6121358033  นางสาวรัตนาพร  มาศไพจิตร์ 2.91 ปกติ97
 6121358037  นางสาวปิยะพัชร  พินิจ 3.52  มีเกรด D+ปกติ98
 6121358038  นางสาวสินีนาฏ  คําโสภา 3.39  มีเกรด D+ปกติ99
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาไทย
 6121358040  นางสาวพัชร์พิดา  บุญกองกิ่ง100
 6121358042  นางสาวนูรมีน  เซ็ง

                     2.89       ปกต ิ

                                3.16        ปกติ101
 6121358044  นางสาวสรัลชนา  ชูเมือง 3.51  มีเกรด D+ปกติ102
 6121358046  นายฐิรเมธัส  เมหิ 3.34  มีเกรด D+ปกติ103
 6121358049  นางสาวสุรีย์  กูเต๊ะ 3.10  ปกติ104
 6121358051  นางสาวพรธิวา  คํามุลคร 3.48  มีเกรด Dปกติ105
 6121358052  นายเดชานันท์  สราญศรี 2.60  ปกติ106
 6121358059  นายจิรานนท์  ชอบใหญ่ 2.46  ปกติ107
 6121358060  นางสาวสุรัตนา  แดงเดช 3.39  มีเกรด D+ปกติ108
 6121358062  นายพัสธร  ระฆังทอง 3.19 ปกติ109
 6121358064  นางสาวศรีสุดา  สีโยจารย์ 3.04 ปกติ110
 6121358066  นายภูมิดนัย  สารพันธ์ 3.00 ปกติ111
 6121358067  นายนฤพงษ์  ทองสุข 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ112
 6121358070  นางสาวศศิภา  ตาสี 3.36  มีเกรด D+ปกติ113
 6121358079  นางสาวศศิธร  ทิพย์จํานงค์ 2.77 ปกติ114
 6221358130  MR.LIANGHAO  LIU 2.33 ปกติ115
 6321358049  MR.XIHAO  GAO 2.21 ปกติ116
 6321358050  MR.SONGWAN  HE 3.21 ปกติ117
 6321358102  Miss ZHIQING  XIE 2.78 ปกติ118
 6321358105  Miss NINGNING  HE 3.40  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ119
 6321358106  Miss CAIYUAN  HUANG 3.41  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ120
 6321358107  MR.YAN  ZHOU 2.78  ปกติ121
 6321358108  Miss RUIWEN  FU 3.46  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ122
 6321358109  Miss ZILING  LIAO 2.92  ปกติ123
 6321358110  Miss XINGYI  MENG 3.62  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ124
 6321358112  Miss JIANYAO  LUO 2.84  ปกติ125
 6321358113  Miss MINJIE  JIANG 3.17  ปกติ126
 6321358114  Miss NADAN  GAO 3.13  ปกติ127
 6321358115  Miss YANGKEXIN  LIU            3.40         ปกต ิ      มีเกรดโอน/ยกเว้น128
 6321358117  Miss BOHUI  CUI 3.34  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ129
 6321358201  Miss LU  LINGYA 3.04 ปกติ130
 6321358202  Miss LUO  YANGHAOWEN 2.83 ปกติ131

  6321358203  Miss WEI  KAIYUN 2.81 ปกติ132
 6321358204  Miss HUANG  CAIAN 3.02 ปกติ133
 6321358206  Miss YANG  HAIJIAO 2.90 ปกติ134
 6321358209  Miss MENG  ZHIHUI 3.31  มีเกรดโอน/ยกเว้นปกติ135
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาไทย
 6321358213  MR.WU  XIANXING 2.62 ปกติ136

        ดนตรีตะวันตก
 5621375069  นางสาวปิยะพร  วัฒนสาร 3.17 ปกติ137
 5921375078  นายปริญญา  ตรีเลิศพจน์กุล 2.64 ปกติ138

        การท่องเท่ียว
 5721390073  นางสาวสุวนันท์  มหาสวัสดิ์ 2.43 ปกติ139
 6121390020  นางสาวอรสา  จรูญจาฏพจน์ 3.08 ปกติ140
 6121390049  นางสาวสุภาพร  เรืองเดช 2.55 ปกติ141

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226013  นายวัชรธร  แผนพุทธา1 3.64  มีเกรด D+ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6024414015  นายปรีชา  เยอส่อ2 3.43 กศ.พ.2
 6024414011  นางสาววรรณนิษา   ลิจันทร์พร3 3.41 กศ.พ.2

              การจัดการโลจิสติกส์
 6024418022  นางสาวธิษณานันท์  นันท์หทัยปีติกร4 3.89 กศ.พ.1
 6121418006  นางสาวนันท์นภัส  พิพัฒน์เจริญสกุล5 3.67 ปกติ1
 6024418004  นายพิพัฒพล  สุขสูงเนิน6 3.60 กศ.พ.1

              การประกอบการธุรกิจ
 6121419026  นายพีรพล  เวชการ7 3.67  มีเกรด D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226002  นางสาวศศิประภา  ศรีดํา 3.17 ปกติ1
 6121226003  นางสาวเบญจวรรณ  แสงเพชรดํา 3.05 ปกติ2
 6121226007  นางสาวลักษมี  มังกรศักดิ์สิทธิ์ 3.13 ปกติ3
 6121226011  นางสาวกันตพล  เพชรสนธิ์ 3.17 ปกติ4
 6121226018  นางสาววชิรา  พุ่มสีนิล 2.71 ปกติ5
 6121226021  นางสาวดาราพร  มีเปรม 3.25  มีเกรด D+ปกติ6
 6121226025  นางสาวขนิษฐา  งานประเสริฐกุล 2.85  ปกติ7
 6121226029  นางสาวฐานิต  ตูมทอง 3.44  มีเกรด D,D+ปกติ8
 6121226030  นางสาวบัณฑิตา  เปี้ยจันทีก 3.00  ปกติ9
 6121226038  นางสาวดรุณี  แก้วใส 3.08  ปกติ10
 6121226040  นางสาวศศิธร  สมบูรณ์ 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ11
 6121226047  นางสาวอนัญลักษณ์  สุนทรธีรภาพ 3.33  มีเกรด D+ปกติ12
 6121226049  นายอพัทธ์  แซ่ตั้ง 2.95 ปกติ13
 6121226078  นายนครินทร์  เทียมคลี 2.91 ปกติ14
 6121226088  นายพรพิทักษ์  ประมูลพงษ์  3.20        ปกติ15

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5424412106  นางสาวจรรจิรา  หารภูมิ 2.11  กศ.พ.16
 5821412127  นางสาวภาณุมาส  เพ่ิมสุธาโภชน์ 2.45  ปกติ17
 6024412041  นายอรรฐพร  อิงคานุวัฒน์ 3.36  มีเกรด D+กศ.พ.18
 6024412044  นางสาวฐิตารีย์  เลิศทวีประภัสร 3.51  มีเกรด D+กศ.พ.19
 6121412034  นางสาวกรศิริ  พลอําไพ 2.63 ปกติ20
 6121412045  นายธีรวัฒน์  เสถียรนภาพร 2.80 ปกติ21
 6121412048  นายวันชนะ  เปี่ยมทองคํา 2.09 ปกติ22
 6121412060  นางสาวปิยธิดา  ไชยศรี 2.77 ปกติ23

        การตลาด
2.4424       5821413022  นางสาวกาญจนาภรณ์  มหาศาลประเสรฐิ ปกติ

 5821413099  นายธนวัฒน์  ธนจารุผล      2.03        ปกติ25
 5921413060  นายธนวรรธน์  ชาปัญญา26
 6021413052  นางสาวกาญจนา  เสือประดิษฐ์

   2.17      ปกต ิ
 2.19       ปกติ27

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5724414060  นายณัฐวัตน์  แตงเงิน 2.44 กศ.พ.28
 5921414087  นายพงศกร  แก้วกมลทิพย์ 2.58 ปกติ29
 6021414082  นายภัควิชญ์  อ้นเถื่อน 2.50 ปกติ30

        การจัดการโลจิสติกส์
 6024418015  นางสาวสุพรรษา  เอมกลาง 3.07 กศ.พ.31

15



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 6121418002  นางสาวนัฐชา  หุยวัน 2.36 ปกติ32
 6121418003  นางสาวกุลนิตา  ต้นวาตะ 2.84 ปกติ33
 6121418004  นายกิติพงศ์  หอมช่ืน  2.66        ปกติ34
 6121418005  นางสาวธนาพร  เกิดจันทรา 3.39  มีเกรด D+ปกติ35
 6121418007  นางสาวจิราภา  ตระการจันทร์ 3.30  มีเกรด Dปกติ36
 6121418008  นางสาวจุฑามาศ   บุญมี 3.17  ปกติ37
 6121418010  นายชนภพ  สันตะกุล 2.88  ปกติ38
 6121418014  นางสาวกัญญารัตน์  อําลอย 3.41  มีเกรด D+ปกติ39
 6121418016  นางสาวจิรวรรณ  เส้งสั้น 2.94 ปกติ40
 6121418018  นางสาวจิราพรรณ  พันทอง 2.93 ปกติ41
 6121418020  นางสาวกนกวรรณ  สุธรรม 2.67 ปกติ42
 6121418022  นางสาวศิริลักษณ์  ฝอยกาสินธ์ 3.12 ปกติ43
 6121418023  นางสาวลัลน์ลลิตา  ศรีคํา 3.02 ปกติ44
 6121418026  นางสาวเยาวภา  แก้วจินดา 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ45
 6121418027  นางสาวพัชริดา  ชํานิวัตร 2.98 ปกติ46
 6121418029  นางสาวณัฐดาวัลย์  โสธร 3.05 ปกติ47
 6121418030  นางสาวอาภาศิริ  อุ่นคํา 2.32 ปกติ48
 6121418033  นายเมธาสิทธิ์  สุภี 3.09 ปกติ49
 6121418034  นางสาวปวีณา  สุริมาศ 2.98 ปกติ50
 6121418035  นางสาวสายฝน  นึกแม่น 2.47 ปกติ51
 6121418037  นางสาววันดี  มีแก้ว 3.30  มีเกรด Dปกติ52
 6121418041  นางสาวกัญญาภัทร  สรรพกิจโกศล 2.44 ปกติ53
 6121418050  นางสาวธนาพร  วงศ์คํา 2.54 ปกติ54
 6121418053  นางสาวภัสสร  กลั่นรักษา 2.57 ปกติ55
 6121418054  นางสาวอารียา  ผิวสา  2.63         ปกติ56
 6121418056  นางสาววริศรา  ไชยมน 3.38  มีเกรด D,D+ปกติ57
 6121418059  นางสาวธัญญาเรศ  ทอดสนิท 3.45 ปกติ58
 6121418061  นางสาวศิริวรรณ  ช่ืนคุ้ม 2.41 ปกติ59
 6121418065  นางสาวนิรมล  เมธีทวีป 3.23 ปกติ60
 6121418066  นางสาววัทนพร  นนท์ไตรรัตน์ 3.45  มีเกรด D+ปกติ61
 6121418068  นางสาวสุพรรษา  กาญจนะเกตุ 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ62
 6121418071  นายราชิต  ติ้งหมาด 3.41  มีเกรด Dปกติ63
 6121418076  นางสาวสุลัดดา  จ้อยหร่ิง 2.92  ปกติ64
 6121418077  นางสาวปิยธิดา  ดําจัน 3.37  มีเกรด D+ปกติ65
 6121418079  นางสาวศุภาลัย  ปาลสุทธิ์ 3.04  ปกติ66
 6121418080  นางสาวธิดารัตน์  ทองนา 3.57  มีเกรด Dปกติ67
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 6121418082  นางสาวพรรณราย  ไพศาลมงคลกิจ 3.37  มีเกรด Dปกติ68
 6121418086  นางสาวนภัสวรรณ  สีโนนวัด 2.70  ปกติ69

        การประกอบการธุรกิจ
 6024419011  นางสาวชนากานต์  ป่าไม้ทอง70
 6024419013  นายณัฐพล  โฉมฉิน

3.08        กศ.พ.    
3.02        กศ.พ.71

 6024419016  นางสาวญาณิศา  กังน้อย 3.41  มีเกรด D,D+กศ.พ.72
 6121419018  นายสรัล  บุญร่วม 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ73
 6121419029  นางสาววัลลญา  ปล่อยทุม 3.10  ปกติ74
 6121419031  นางสาวฐิตาพร  วิชาชัย 2.60  ปกติ75

        การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
 6121420010  MR.SIYUAN  YANG 3.39  มีเกรด D+ปกติ76

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6024501076  จ่าเอกหญิงน้ําฝน  วงศ์มา1 3.65 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501072  นางสาวอุไรวรรณ  อ่อนช้อย 2.18 ปกติ1
 6024501031  จ่าเอกวุฒิชัย  สุวนิชกุล 3.37  มีเกรด D,D+กศ.พ.2
 6024501034  จ่าเอกสุรพันธ์  ย้ิมงาม 3.13  กศ.พ.3
 6024501060  จ่าเอกปริญญา  พิกุลทอง 3.00  กศ.พ.4
 6024501074  นางสาวศิริลักษณ์  ตาทอง 3.55  มีเกรด Dกศ.พ.5
 6024501079  จ่าเอกชัยณรงค์  พวงทอง 3.22  กศ.พ.6
 6024501091  พันจ่าตรีภาณุพงศ์  รูปสูง 3.39  มีเกรด Dกศ.พ.7
 6121501036  นางสาวภาวิณี  โกฏเพชร 2.75 ปกติ8
 6121501053  นางสาวชลธิชา  ท้าวปูตา 2.74 ปกติ9
 6121501063  นางสาวชนิสรา  บุญสิงห์ 2.52 ปกติ10
 6121501065  นายปุณณรัตน์  ขําปราง  2.97       ปกติ11
 6121501069  นางสาวอภัสรา  ทองดี 3.01 ปกติ12
 6121501072  นายพิสิฐ  ใหญ่สูงเนิน 3.22 ปกติ13
 6121501074  นางสาวสุพัตรา  ผากากูล 2.89 ปกติ14
 6121501077  นางสาวชญาภา  ศรีคํามี 2.71 ปกติ15
 6121501078  นางสาวสุทธิดา  สุมี 3.22 ปกติ16
 6121501098  นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสุธาโภชน์ 3.06 ปกติ17
 6224501007  นางสาวนฤพร  สุวรรณทาบทอง 3.48  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

              รัฐประศาสนศาสตร์
 6121310083  นายธรรมรัตน์  เลพล1 3.90 ปกติ1
 6121310005  นางสาวพิมพ์ลภัส  ลิ่มศิลา2 3.82 ปกติ1
 6121310012  นางสาวสิรินธร  วิเศษหม่ืน3 3.79 ปกติ1
 6121310041  นายวรุตม์  ทองวิทยกุล4 3.67 ปกติ1
 6024310032  นางสาวกิตติพร  คําเปลว5 3.66 กศ.พ.1
 6121310010  นางสาวสุดธิดา   หีตสมุย6 3.65 ปกติ1
 6024310009  นางสาวชัญญา  สมเพช7 3.60 กศ.พ.1
 6024310029  พระณัฐกัญภ์รัญชน์  อัฐมาธิตภักดี8 3.61  มีเกรด Dกศ.พ.2
 6121310043  นายศรายุทธ  อยู่คง9 3.59 ปกติ2
 6121310015  นางสาวชมพูนุช  นิพัตสําโรง10 3.57 ปกติ2
 6024310006  สิบเอกหญิงอภิญญา  เกิดศิริ11 3.56 กศ.พ.2
 6024310039  พระครูสมุห์รณชัย  บริสุทธิ์12 3.50 กศ.พ.2
 6121310049  นางสาวกัลยาลักษณ์  นาต๊ะ13 3.35 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6024310005  นางสาวธัญรัตน์  อนวัชชกุล 2.68 กศ.พ.1
 6024310010  นางสาวจิดาพร  จิตรเจริญ 3.37  มีเกรด D+กศ.พ.2
 6024310012  นายกสิวัฒน์   ใจธรรม 2.75  กศ.พ.3
 6024310015  นายสมบูรณ์  กวินศิริปภาวิน 3.50  มีเกรด D+กศ.พ.4
 6024310019  นายเอกพงษ์  ย่ิงยง 2.48  กศ.พ.5
 6024310025  นางสาวเมวดี  มะหัตกุล 3.21  กศ.พ.6
 6024310028  สิบตํารวจเอกชัชชล  ช้อยเครือ 3.26  มีเกรด D+กศ.พ.7
 6024310036  นายณัฐภัทร  ช่วยนุกูล  3.34       กศ.พ.       มีเกรด D8
 6024310038  จ่าอากาศเอกเอกรัฐ  ทองโกมล 2.53 กศ.พ.9
 6024310046  นางสาวสุพรรณี   ยะตะนะ 2.68  กศ.พ.10
 6121310001  นางสาวจันทร์มณี  มากทุ่งแร่ 3.37  มีเกรด Dปกติ11
 6121310003  นางสาวพิมผกา  สีหะไตร 2.81 ปกติ12
 6121310006  นางสาวชุติกาญจน์   เมหิ 2.57 ปกติ13
 6121310007  นายชลสิทธิ์  สลีอ่อน 3.02 ปกติ14
 6121310014  นางสาวเหมือนขวัญ  เนียมสุวรรณ์ 2.97 ปกติ15
 6121310016  นายวุฒิภัทร  รัตนพันธ์ 2.96 ปกติ16
 6121310017  นางสาวพิชญา  ปราบศัตรู 2.79 ปกติ17
 6121310019  นางสาวนิดา  แหวนนาค 3.07 ปกติ18
 6121310020  นางสาวนิลาวรรณ  ใยวัน 2.93 ปกติ19
 6121310028  นางสาวอุทุมมา  ผาคําจี 2.93 ปกติ20
 6121310029  นางสาวปพิชญา  ย่ิงลาภ 2.80 ปกติ21
 6121310030  นางสาวชนาภัทร  กลัดแดง 3.14 ปกติ22
 6121310031  นางสาวสุนิตา  คําเสน23
 6121310032  นางสาวธัญนภา  บุตรนํ้าเพชร24
 6121310046  นางสาวนันทิตา  คงแดง

 3.41        ปกต ิ      มีเกรด D+ 
          2.87        ปกต ิ

 2.48       ปกต ิ25
 6121310047  นางสาวกิริญา  หมวกไหม 2.86 ปกติ26
 6121310051  นางสาวลาวัณย์  รุ่งเรือง 2.58 ปกติ27
 6121310058  นายสุรศักดิ์  น้อยการุณ 2.55 ปกติ28
 6121310060  นางสาวรุ่งนภา  โสมสิทธิ์ 2.97 ปกติ29
 6121310069  นางสาวชนนิกานต์  จันทรเสนา 2.31 ปกติ30
 6121310073  นายจิรวัฒน์  เกียรติก้องศิลป์ 2.54 ปกติ31
 6121310078  นายธัชพล  ลอยลาด 2.75 ปกติ32
 6121310079  นายเมธัส  สงวนศักดิ์ชัย 2.55 ปกติ33
 6121310082  นางสาววิเชียร  ปุ่นโพธิ์ 2.90 ปกติ34
 6121310084  นายสุธี  บุญกฤษ 2.54 ปกติ35
 6121310087  นายบวรวิชญ์  จิตสุวรรณศิลป์ 2.92 ปกติ36
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6121310088  นางสาวสมฤดี  บุษบงค์ 2.99 ปกติ37
 6121310089  นางสาวเหมวรรณ  เอมวงษ์ 2.61 ปกติ38
 6121310090  นายณัฐวุฒิ  โหงษ์มาลัย 2.94 ปกติ39
 6121310092  นางสาวมัฌชิมา  เรืองเดช 2.93 ปกติ40

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การส่ือสารมวลชน
 6121373015  นายศุภณัฐ  เลิศรักษ์กุล1 3.75 ปกติ1
 6121373009  นายพงศกร  เจริญนิช2 3.50 ปกติ2

              การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374033  นายประภาสิทธิ์  ชูศรี3 3.62 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

23



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373019  นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์ 2.49 ปกติ1
 6021373065  นายโชติวุฒิ  ลิมปนชัยพรกุล 3.02 ปกติ2
 6121373001  นางสาวณิชาพร  ไตรณรงค์ทรัพย์             2.98        ปกติ3
 6121373004  นางสาวฐิติมา  กยะกร 3.48  มีเกรด Dปกติ4
 6121373008  นางสาวอรพินท์  ฟ้าหวั่น 3.56  มีเกรด D+ปกติ5
 6121373010  นางสาวอัจจิมา   ประชุมพันธ์ 3.03  ปกติ6
 6121373013  นางสาวทิพย์วัลย์  อัครวัฒนากรชัย 3.34  มีเกรด D,D+ปกติ7
 6121373018  นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีศักดิ์กุล 3.25  มีเกรด D+,Fปกติ8
 6121373024  นายอาทิตย์  ย่ีบุญยันต์ 3.16  ปกติ9
 6121373027  นางสาวชนิภรณ์  ชูเรืองโรจน์ 3.17  ปกติ10

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6021374062  นายธราธร  แมลงภู่ 2.59 ปกติ11
 6121374056  นางสาวณัชชา  ผ่องผาด 3.03 ปกติ12

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381011  นางสาววาสิตา  เซ็นพานิช 3.30  มีเกรด Dปกติ13
 6121381022  นางสาวกชมน   เหล็กดี 3.05  ปกติ14

        การส่ือสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385011  นายณัฐพงศ์  ตรัยตรึงศ์โกศล 2.53 ปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 6234297027  นางสาวณัฐพร  พรมรัตน์1 3.85 กศ.พ.1
 6234297026  นางสาวอารียา  บุญหนา2 3.79 กศ.พ.1
 6234297035  นายทศพร  ใจดี3 3.79 กศ.พ.1
 6234297023  นายชัชวาลย์  ทองดี4 3.76  ระดับ ปวส. 3.26กศ.พ.2
 6234297020  นางสาววรางคณา  เทียมสิงห์5 3.57 กศ.พ.2
 6234297021  นางสาวเกตน์นิภา  กองจันทร์6 3.54 กศ.พ.2
 6234297022  นางสาวขติภรณ์  โนนกลาง7 3.38 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5721271007  นายกศิน  ศรัญยพงศ์ 2.80 ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6121297014  นายวิชาญยุทธ  ชัยทอง 2.93 ปกติ3
 6121297022  นายอาทิตย์  ถนอมกลาง 2.72 ปกติ4

        เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 6234297024  นายธีรภัทร์  สมตัว 3.16 กศ.พ.5
 6234297025  นายณัฐนนท์  ศรีอรุณ 3.21  กศ.พ.6
 6234297028  นางสาวเบญจพร  บัวแก้วดี 3.76  ระดับ ปวส. 2.94กศ.พ.7
 6234297029  นางสาวอําพร  ตันบุตร             3.50       กศ.พ.      ระดับ ปวส. 2.978
 6234297030  นายณัฐพล  ชูเมือง 3.56  ระดับ ปวส. 2.83กศ.พ.9
 6234297032  นายมหาชัย  จึงกลาง 3.55  มีเกรด D+กศ.พ.10
 6234297034  นายพลาคมน์  บํารุงศรี 3.50  ระดับ ปวส. 2.98กศ.พ.11
 6234297040  นายโอภาส  สมรัตน์ 3.14  กศ.พ.12
 6234297041  นายสหรัฐ  สุดหางเชือก 3.39  มีเกรด Fกศ.พ.13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 6021903026  นายคณนาถ  พิจารโชติ 2.62 ปกติ1
 6021903038  นายณัฐพงษ์  รินรุด 2.09 ปกติ2
 6121903001  นางสาวอภัสรา  โชติยา 2.22 ปกติ3
 6121903006  นางสาวลลิตา  วงศ์กา 3.01 ปกติ4
 6121903010  นางสาวอรุโณทัย  สุขเพชร 2.37 ปกติ5
 6121903020  นางสาวปภาวี  ทับเนียม 2.44 ปกติ6
 6121903022  นางสาวณริสสา  ไชยาคํา 2.80 ปกติ7
 6121903031  นางสาวเกศสุดา  จันทร์สมโภชน์ 3.23 ปกติ8
 6121903034  นางสาวชลมาศ  เงือกน้ํา 2.66 ปกติ9
 6121903039  นายชลสิทธิ์  คําคูเมือง 2.49 ปกติ10
 6121903042  นายกริชแก้ว  เอี่ยมกิจการ 2.26 ปกติ11
 6121903049  นางสาวพรปวีณ์  สุขพงษ์ไทย 2.71 ปกติ12
 6121903053  นายไวยรุจน์  คงคล้าย13
 6121903061  นายโอริสา  เพ็ชรเลิศ

                      2.92        ปกต ิ
                                  2.99        ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377022  นางสาวลักษณ์สกุณา  อุ่นแก้ว 2.79 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5721602008  นายฉัตรชัย  นุ่มเจริญ 2.22 ปกติ1
 5921602051  นายปฏิพล  ดีบุกคํา 2.83 ปกติ2
 6021602016  นายชัชนพ  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ 2.70 ปกติ3
 6021602025  นางสาวพิยดา  ชมแก้ว 2.52 ปกติ4

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5821603018  นายศิวพล  บัวงาม 2.62 ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

              เศรษฐศาสตร์
 6121417003  นางสาวดาทิยา  วงค์หินกอง1 3.66 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5921417017  นางสาวนิสิตรา  ภูชาบุตร 2.47 ปกติ1
 6121417005  นายสุทธิพงษ์  หนูทองแก้ว 2.92 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

              การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290027  นางสาวณัฐสุดา  ลุยลาภ1 3.79 ปกติ1
 6121290060  นางสาวอรวรรณ  ก้อนกั้น2 3.74  มีเกรด D+ปกติ2
 6121290019  นางสาววราพร  สว่างเนตร์3 3.63  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285015  นายอดิศร  โมฬี 2.45 ปกติ1

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5624287014  นางสาวนฤมล  ปานหว่าง 2.92 กศ.พ.2
 5921287021  นางสาวกมลวรรณ  รอดดารา 3.23 ปกติ3

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6121290011  นางสาวสุภาวดี  ภู่น้อยศักดิ์ 3.37  มีเกรด D,D+ปกติ4

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290033  นางสาววรินทร  สานหมวง                                     2.94        ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6121802017  นางสาวฟารียานา  มะ 2.90  ปกติ1
 6121802023  นางสาวฉันทนาพร  ศุภศร 3.33  มีเกรด D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375044  นายพงศกร  กลสิทธิ์ 3.16 ปกติ1
 6021375060  นายกฤษณพงศ์  จุลกะนาค 2.63 ปกติ2
 6121375021  นายนันทกร  วชิราภา 3.22 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

35



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102126  นางสาวพนิดา  ละลิ่ว1
 6353102004  นางสาวทิพยา  วันทองสุข

          3.95     กศ.บพ.
                                 3.90     กศ.บพ.          2

 6353102006  นางสาวปภากร  สวัสดี 3.90 กศ.บพ.3
 6353102035  นางสาวไปรชุกรณ์  คงสัตรา 3.95 กศ.บพ.4
 6353102040  นางสาวสุชานันท์  ธนัญชยากร 3.95 กศ.บพ.5
 6353102041  นางสาวกัญญาภัค  ลิ้มเพียรดี6
 6353102047  นางสาวศิริวรรณ  เจริญธรรมรักษา7
 6353102055  นางสาววารุณี  เงินบุคคล8
 6353102089  นางสาวกัญญาณัฐ   บานแย้ม9
 6353102091  นางสาวสมฤทัย  ทนทาน10
 6353102092  นางสาวประเดือนยา  ทาทอง11
 6353102102  นางสาวกนกเรขา  ปางทอง

             3.96      กศ.บพ.  
                                   4.00      กศ.บพ.  
                                   4.00      กศ.บพ.  
                                   3.81      กศ.บพ.  
                                   3.87      กศ.บพ.  
                                   3.95      กศ.บพ. 
                                    3.63     กศ.บพ.12

 6353102103  นางสาวอภิชญา  ชินสงคราม 3.86 กศ.บพ.13
 6353102105  นางสาวรัตนศิริ  จิงู 3.90 กศ.บพ.14
 6353102106  นางสาวธัญญารัตน์  มานะการ 3.95 กศ.บพ.15
 6353102108  นางสาวคัมภีรดา  ชุมประเสริฐ     4.00      กศ.บพ.16
 6353102109  นายธีรวัฒน์  ทองโสภา 3.96 กศ.บพ.17
 6353102118  นางสาวกุลธรา  จันทร์อุดม 3.90 กศ.บพ.18
 6353102120  นางสาวชนกานต์  อุ่นโชคดี 4.00 กศ.บพ.19
 6353102130  นางสาวธนวรรณ  รุ่งแสง20
 6353102133  นางสาวไพลิน  กองพร21
 6353102134  นางสาวจินตหลา  เกษสุพันธ์

                         4.00      กศ.บพ.  
             3.90      กศ.บพ. 
                                    4.00     กศ.บพ.22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 5363103010  นางปรีกมล  อภิณัฐธีรากุล                3.75       กศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารธุรกิจ
 6263401001  MR.Wu  Feng 3.33  แผน ขกศ.บพ.1
 6263401002  Mrs.Rao  Yuan 3.75  แผน ขกศ.บพ.2
 6263401008  MR.Xie  Zaibo 3.87  แผน ขกศ.บพ.3
 6263401011  MR.Wang  Haohai4
 6263401012  Mrs.Cui  Haitao5
 6263401013  Miss Gong  Enchu

            3.70       กศ.บพ.    แผน ข  
                                    3.83      กศ.บพ.    แผน ข  
                                     3.62      กศ.บพ.    แผน ข6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5963905008  ร้อยตํารวจเอกปัณพน  รักราชการ 3.58  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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