
ครั้งท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ

จําแนกตามสาย
วัน  เดือน  ปี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกป.บัณฑิตสายการศึกษา รวม

35 1 3 - 39  การศึกษา 9  ส.ค. 656
9 - - - 9  ศิลปกรรมศาสตร์
4 - - - 4  วิศวกรรมศาสตร์
3 - - - 3  เศรษฐศาสตร์
9 - - - 9  อุตสาหกรรมศาสตร์
5 - - - 5  สาธารณสุขศาสตร์

14 - - - 14  การแพทย์แผนไทย
5 - - - 5  ดุริยางคศาสตร์

23 - - - 23  วิทยาศาสตร์
70 - - - 70  ศิลปศาสตร์
85 - - - 85  บริหารธุรกิจ
21 - - - 21  การบัญชี
19 1 - - 20  รัฐประศาสนศาสตร์
36 - - - 36  นิเทศศาสตร์
5 - - - 5  เทคโนโลยี
2 - - - 2  นิติศาสตร์

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................

รวมท้ังสิ้น

 

345 2 3 - 350 
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

    คณิตศาสตร์
 6081110020  นางสาวพีรภาว์  สิมาจารย์1 3.61  มีเกรด D+ปกติ2

    คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112002  นายณัฐพงศ์  ทวีชาญวัฒน์ชัย2 3.62 ปกติ1

    เคมี
 6081118006  นางสาวเขมินทรา  เพชรทอง3 3.75 ปกติ1
 6081118011  นางสาวธัญญลักษณ์  แววบุญมา4 3.60 ปกติ1

    ภาษาไทย
 6081124084  นางสาวเสาวนีย์  วงเปา5 3.85 ปกติ1
 6081124087  นายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์6 3.84 ปกติ1

    สังคมศึกษา
 6081126054  นางสาวภัทรวดี  สีดอกบวบ7 3.47 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

       การประถมศึกษา
 5881105043  นางสาวนฤภรณ์  พ่วงระยับ 2.74 ปกติ1

       การศึกษาปฐมวัย
 6081107036  นางสาววิภาวี  บุญถนอม 3.02  ปกติ2
 6081107049  นางสาวอทิตยา  ดํากุล 3.44  มีเกรด D+ปกติ3
 6081107074  นางสาวปรียาภรณ์  ศรีโพธ์ิ 3.39  มีเกรด Dปกติ4
 6081107076  นายแสงชัย  อินทร์ชีลอง 3.22  ปกติ5

       คณิตศาสตร์
 5981110073  นางสาวมัลลิกา  โน๊ตศิริ 3.81  ภาคเรียนเกินปกติ6

       คอมพิวเตอร์ศกึษา
 6081112040  นายธีรวิน  ทองสุด 3.58  มีเกรด Dปกติ7

       ภาษาอังกฤษ
 5481123744  นางสาวอกนิษฐ  ขําชัยภูมิ 2.76 ปกติ8

       ภาษาไทย
 6081124017  นางสาวธนัชพร  ทิมคํา 2.97 ปกติ9

       ศิลปศึกษา
 5981125055  นายกลด  สุวรรณรัตน์ 3.69  ภาคเรียนเกินปกติ10
 6081125023  นางสาวพนิดา  แม้นถาวรพันธ์ 3.25  มีเกรด D+ปกติ11

       สังคมศึกษา
 5981126017  นางสาวเบญจพร  ประสารสิทธ์ิ 3.49  ภาคเรียนเกินปกติ12
 5981126067  นางสาวนิรชา  มหิสยา 2.90  ปกติ13
 6081126001  นางสาววิไลลักษณ์  เคนดง 3.48  มีเกรด D+ปกติ14
 6081126013  นายพชรพัชร์  ปัญญาวิกิจตระกูล 2.67 ปกติ15
 6081126015  นางสาววริษฐา  บุญมาทัน 3.00 ปกติ16
 6081126016  นางสาวพีรญา  โพนทอง 3.08 ปกติ17
 6081126029  นางสาวภารวี  เภาสูตร 3.26  มีเกรด D+ปกติ18
 6081126033  นางสาวอินทิรา  สร้อยเพชร 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ19
 6081126034  นายปรัชญา  ยางนอก 3.06  ปกติ20
 6081126053  นางสาวจุฑาทิพย์  อารี 3.37  มีเกรด D,D+ปกติ21
 6081126068  นางสาวธัญชนก  แพรสีนวล 3.20  ปกติ22
 6081126078  นางสาวอังศิมา  บุญเจริญ 3.08  ปกติ23

 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5921156029  นางสาวกัลยรัตน์  แซ่โค้ว 3.44  ภาคเรียนเกินปกติ24

       ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165015  นายกตัญญู  พ่ึงเมือง 3.66  มีเกรด Fปกติ25
 6081165032  นายธรรม์เทพ  เมืองเล็น 3.18  ปกติ26
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

       ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165050  นายพิทิต  แสนอินทร์ 3.43  มีเกรด D+,Fปกติ27

       ดนตรีไทยศึกษา
 6081166002  นายสุภัทรชัย  สืบสกุล 3.42  มีเกรด D,D+ปกติ28

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................

4



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

       วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5621207035  นายสรศักด์ิ  พ่ออามาตย์ 2.28 ปกติ1
 6021207016  นายนนทวัฒน์  เดือนจํารูญ 2.86 ปกติ2
 6021207017  นายเมทะนี  หาญธงชัย 2.92 ปกติ3
 6021207021  นายอภิสิทธ์ิ  แหลมสวาท                                    2.97        ปกติ4
 6021207025  นายสุพจน์  อุมาธรณ์ 3.42  ภาคเรียนเกินปกติ5
 6121207019  นายบุญญฤทธ์ิ  ไชยชนะ 3.31  มีเกรด Fปกติ6

 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 5224208001  นายเดชขจร  วงศ์โสภา 2.08 กศ.พ.7

 เคมี
 6121216009  นางสาวพิมพกานต์  ทองคําแพ้ว 3.01 ปกติ8

 คณิตศาสตร์
 5921222010  นางสาวจรรยพร  เพชรหญีต 2.55 ปกติ9
 5921222026  นางสาวกนกนันท์  เนตร์มะลิ 2.40 ปกติ10
 5921222027  นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน 2.13 ปกติ11

       ฟิสิกส์
 6121223001  นางสาวณัฐชา  การะเกตุ 3.21 ปกติ12

       แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6021232006  นายเจษฎาพงศ์  จันทร์ทิพย์ 2.74 ปกติ13

 จุลชีววิทยา
 6121251003  นางสาวสกาวจิตร  จเรฤทธ์ิ 2.86 ปกติ14

       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6121281001  นายศัจกรณ์  สร้อยสน 3.22 ปกติ15
 6121281008  นางสาวลิตา  แหวนแก้ว 2.54 ปกติ16

       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283058  นางสาวจินตนา  เรืองเจริญ 2.98 ปกติ17

       ชีววิทยา
 6021284020  นางสาวปฏิมากรณ์  ภูศรี 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ18
 6021284038  นางสาววันทนา  วงษ์พวง 2.79  ปกติ19

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6021292002  นายนัฐพล  เกล้ียงเกลา20
 6021292026  นายพงศธร  รักช้าง

                                2.62      ปกติ            

                                 2.67      ปกติ21
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

       เทคนิคการแพทย์
 6021701023  นางสาวบุษรา  สร้อยประดิษฐ 3.10 ปกติ22
 6121701027  นางสาวนันทิยา  หงษ์ทอง 2.79 ปกติ23

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

    จิตวิทยา
 6024154028  นางสาวอริษรา  เปไธสง1 3.82 กศ.พ.1
 6024154026  นางสาววราภรณ์  อินทร์เขียว2 3.69 กศ.พ.1
 6024154003  นางสาวอามิตตา  เช้ือชิด3 3.68 กศ.พ.1
 6024154019  นายภัคพล  ทองอําไพ4 3.61 กศ.พ.1
 6024154015  นางสาวพรวดี  ภูเงิน5 3.47 กศ.พ.2
 6024154011  นางธนพร  จันทรวงศ์6 3.46 กศ.พ.2
 6121154058  นางสาวนาดา  วิลัย7 3.42 ปกติ2

    เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6121156027  นางสาวกิตติพร  เชิดฉาย8 3.84 ปกติ1
 6121156018  นางสาวนํ้าฝน  ตรีเมฆ9 3.65 ปกติ1
 6121156029  นางสาวอาทิตยา  สุขล้อม10 3.56 ปกติ2
 6121156009  นางสาวนิภาลักษณ์  วังหิน11 3.48 ปกติ2
 6121156014  นางสาวกนกพร  แสงคล้าย12 3.47 ปกติ2

    สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301041  นายเกริกพล  ฤทธิศร13 3.48 ปกติ2

    ภาษาอังกฤษ
 6121307004  นางสาวทัศนีย์  มีสนุ่น14 3.39 ปกติ2
 6121307084  นางสาวอรุณรัตน์  คนหาญ15 3.38 ปกติ2
 6121307102  นายปฏิภาณ  ศรีฟ้า16 3.34 ปกติ2

    ภาษาจีน
 6121340019  นางสาววชิราภรณ์  สีหปัญญา17 3.74 ปกติ1
 6121340017  นางสาวป่ินมณี  สดศรี18 3.70 ปกติ1
 6121340015  นางสาวภัทราวรินทร์  เชาวนปรีชา19 3.69 ปกติ1

    ภาษาไทย
 6121358031  นางสาวยลวรรณ  สุขวงษ์ศา20 3.77 ปกติ1

    ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 6121391023  นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เท่ียง21 3.93 ปกติ1
 6121391013  นางสาวศรสวรรค์  กันน้อย22 3.83 ปกติ1
 6121391024  นางสาวธัญญาวัฒน์  วิภาคศิลปิน23 3.81 ปกติ1
 6121391020  นางสาวนกยูง  ทองดอนเหมือน24 3.59 ปกติ2
 6121391015  นางสาวพัทธนันท์   รัมมะไม25 3.51 ปกติ2
 6121391022  นางสาวสุภัชชา  ละม้ายเมือง26 3.38 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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

    การท่องเท่ียว
 6121390041  นางสาวเพชรลดา  น้อยพรหม27 3.88 ปกติ1
 6121390007  นางสาวปรารถนา  สงกา28 3.32 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

       เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6121156001  นางสาวภัณรดา  วุฒิธนานันท์ 17  พฤศจิกายน  254        2 3.14 ปกติ1
 6121156003  นางสาวกมลวรรณ  บัวอินทร์ 3.04 ปกติ2
 6121156004  นายชนะยุทธ์ิ  เสาวคล 2.95  ปกติ3
 6121156010  นายวรากร  สุนทรศารทูล 2.49  ปกติ4
 6121156013  นางสาวชลธิชา  คําอ่อนสี 3.48  มีเกรด D+ปกติ5
 6121156016  นายศตวรรษ  โสมชัย 3.06  ปกติ6
 6121156023  นายนพสิทธ์ิ  ภัทรสันติภูมิ 30  พฤศจิกายน  25        4 2.62       ปกติ7
 6121156024  นางสาวผุสดี  ไชยสุข 2.78 ปกติ8
 6121156025  นายสรัล  ถาวรกุลเดช 3.19 ปกติ9

       สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6021301021  นายธนโชติ  ทองมงคล 3.23  ปกติ10
 6121301006  นางสาวอภิริดี  เฉิดไธสง 3.04  ปกติ11
 6121301009  นางสาวรัชนี  ศรีแนน 3.30  มีเกรด D+ปกติ12
 6121301011  นายอัษฏาวุธ  สุนทร 2.69  ปกติ13
 6121301015  นายวิชยุตม์  พรมมี 2.72  ปกติ14
 6121301018  นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมเสริมลาภ 3.36  มีเกรด Dปกติ15
 6121301022  นายจักรกฤษณ์  เครือวัลย์ 2.62 ปกติ16
 6121301024  นายเสริมศักด์ิ  ทองปอน 2.81 ปกติ17
 6121301030  นายสิทธิพล  พหลทัพ 2.95 ปกติ18
 6121301039  นางสาวอริสรา  โทถม 2.96 ปกติ19

       ภาษาอังกฤษ
 5824307074  นายอานันท์  ธนีเจริญ 2.82 กศ.พ.20
 6021307085  นายนภัสสรน์  นกสว่าง 3.01 ปกติ21
 6121307031  นางสาวอรอนงค์  สุดโคต 2.83 ปกติ22
 6121307057  นายชัยวัฒน์  โภคพันธ์ 3.20 ปกติ23
 6121307068  นายปฏิภาณ  สารทอง 2.32 ปกติ24
 6121307087  นางสาวรสิตา  โสมะเกษตริน 2.74 ปกติ25
 6121307099  นางสาวนัทธมน  เกิดมี 3.49  มีเกรด D+ปกติ26

       ภาษาจีน
 6121340020  นางสาวรัตนาวดี  วัดยิ้ม 3.14 ปกติ27
 6121340025  นางสาวสุดาทิพย์  บรรจงการ 2.73 ปกติ28
 6121340051  นางสาวปาริฉัตร  บุญเป่ียม 2.96 ปกติ29

       ดนตรีตะวันตก
 5821375024  นายทศพล  อ่อนนาคคลํ้า 2.62 ปกติ30
 5821375029  นายรชฏ  มาลัย 2.58 ปกติ31
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

       ดนตรีตะวันตก
 5821375047  นายศิริศักด์ิ  ชินเกตุ 2.71 ปกติ32
 5821375064  นายธนาสิน  รุณมอญ 2.52 ปกติ33

       ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 6121391008  นางสาวอัจฉพรรณี  ศรีตนทิพย์ 3.08  ปกติ34
 6121391017  นางสาวภาณุมาศ  ยังตรง 3.38  มีเกรด D,D+ปกติ35
 6121391018  นางสาวสุธิสา  เอมโอฐ 3.16  ปกติ36

       การท่องเท่ียว
 5921390115  นางสาวอรอนงค์  บุญแหลม 2.43 ปกติ37
 6021390018  นางสาวกมลวรรณ  นิรันตราย 3.19 ปกติ38
 6021390033  นางสาวปาริชาติ  จันทร์โตศรี 2.41 ปกติ39
 6121390003  นางสาวสุปรียาภรณ์  ศรีพักตร์ 3.13 ปกติ40
 6121390026  นางสาวเมทิณี  โพธ์ิบุรีพานิชย์ 2.93 ปกติ41
 6121390044  นางสาวเนตรนารี  วงศ์แหวน 3.06 ปกติ42

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
 6121420004  Miss RONGYI  YU1 3.80 ปกติ1
 6121420005  Miss RUI XIU  MA2 3.66 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................

11



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

       ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226001  นายภัทธนดนธ์  เนียมสด 3.06 ปกติ1
 6121226015  นางสาวดาราวรรณ  อ่อนบัว 2.59 ปกติ2
 6121226016  นางสาววารุณี  ม่วงน้อย 2.76 ปกติ3
 6121226024  นางสาวกนกวรรณ  ภาพยนต์ 3.12 ปกติ4
 6121226035  นายอธิสันต์  ปราบไกรสีห์ 2.85 ปกติ5
 6121226059  นางสาววันใส  เขือดประโคน 2.98 ปกติ6
 6121226069  นายนิรุตน์  วงษ์ขันธ์ 2.98 ปกติ7
 6121226079  นายไตรภพ  พลนาวี 2.78 ปกติ8
 6121226083  นางสาวนิราวัลย์  ธรรมสาร 2.42 ปกติ9

       การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6021412122  นายปรัชญา  ปะมา 2.94 ปกติ10
 6024412005  นางสาวนิดา  แก้วดี 2.98 กศ.พ.11
 6024412039  นางสาวจงกล  ทองมี 2.45 กศ.พ.12

       การตลาด
 5824413070  นายสรวิชญ์  กาญจนวราพงศ์ 2.84 กศ.พ.13
 5924413001  นางสาวสุทธิตา  ทัดแก้ว 2.28  กศ.พ.14
 6121413001  นางสาวกนกพร  คูณเทือกเถา 3.27  มีเกรด Dปกติ15
 6121413002  นายธนิตพนธ์   ยวงมณี 2.87  ปกติ16
 6121413003  นายศุภกิตติ  เดชรักษา 3.20  ปกติ17
 6121413004  นายธนัช  ชนะกิจเสรี 3.42  มีเกรด D,D+ปกติ18
 6121413005  นางสาวรัตนาวดี  ห้องแซง 2.81  ปกติ19
 6121413006  นายวีรภัทร  เอมชาวนา 3.28  มีเกรด Dปกติ20
 6121413009  นางสาวพรชิตา  บุญแหลม 3.20  ปกติ21
 6121413010  นางสาวกรองแก้ว  มาคราม 3.28  มีเกรด Dปกติ22
 6121413011  นางสาวปรียาภรณ์  เตือยโยชน์ 2.77  ปกติ23
 6121413013  นางสาวสุพัตรา  มาปัน 3.14  ปกติ24
 6121413014  นางสาวกัลยาพร  สังประพล 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ25
 6121413017  นางสาวสกาวเดือน  ใจยา 2.83  ปกติ26
 6121413020  นางสาวภัทราพร  นิพรรัมย์ 2.79  ปกติ27
 6121413021  นายเกียรติศักด์ิ  แสงอรุณ 2.67  ปกติ28
 6121413026  นางสาวจุฑามณี  ทวีลาภ 2.66  ปกติ29
 6121413029  นางสาววราพร  เซ็นติยนนท์ 2.47  ปกติ30
 6121413030  นายอภิสิทธ์ิ   วุฒิพิทักษ์ศักด์ิ 2.53  ปกติ31
 6121413031  นางสาวทิยาพร  วิโทจิตร 2.97  ปกติ32
 6121413032  นายกิตติพัฒน์  ฉลองกลาง 3.36  มีเกรด Dปกติ33
 6121413033  นายภัทรพงศ์  บุญยงค์ 14  พฤศจิกายน  2       54  2.74       ปกติ34
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

       การตลาด
 6121413036  นายศิริวัฒน์  บุญนํา 2.88  ปกติ35
 6121413037  นางสาวจันทิมา  แสงอินทร์ 3.28  มีเกรด D,D+ปกติ36
 6121413039  นางสาวธันยธร  เธียรเสถียรพงศ์ 3.12  ปกติ37
 6121413044  นายวศิน  โตพิพัฒน์ชัยกุล 2.86  ปกติ38
 6121413048  นางสาวกุลรัตน์  ศรีไชยา 3.26  มีเกรด Dปกติ39
 6121413049  นางสาวศิริญญา  ใจร่วม 2.53  ปกติ40
 6121413051  นายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์ 2.72  ปกติ41

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6024414027  นางสาวสุวิมล  แซ่อึ้ง 3.00 กศ.พ.42
 6121414006  นายศุภณัฐ  นุตะมาน 3.24 ปกติ43
 6121414008  นายภีระพล  ลิมปนนิธิกุล 15  พฤศจิกายน  2       5423.22       ปกติ44
 6121414011  นางสาวธัญลักษณ์  อ่อนสง่า 3.12 ปกติ45
 6121414012  นายนนธวัช  รักคํามี 3.21 ปกติ46
 6121414015  นายวิศิษฐ์  บัวป้อม 2.83 ปกติ47
 6121414016  นายสุธินันท์  เพชรยวน 3.17 ปกติ48

       การจัดการโลจิสติกส์
 6021418095  นางสาวกัญชนิษฐ์  ดิษฐาพร 2.61  ปกติ49
 6024418013  นางสาวธิญาดา  ยารังษี 3.31  มีเกรด D,D+กศ.พ.50
 6024418019  นางสาวกาญจนา  มาสมทบ 2.70  กศ.พ.51
 6024418032  นางสาวปฐมาวดี  ศรีนางแย้ม 2.95  กศ.พ.52
 6024418048  นางสาวมณฑกานต์  อัศวนนท์ 3.37  มีเกรด D,D+กศ.พ.53
 6024418050  นางสาวพรขวัญ  ชูกล่ินหอม 2.77  กศ.พ.54
 6121418031  นายอัมรินทร์  พ่ึงด้วง 2.67  ปกติ55
 6121418044  นายพีรภัทธ  โพธ์ิศรีปัทมากุล 3.04 ปกติ56
 6121418067  นายสิรภพ  บุญโชติ 3.08 ปกติ57
 6121418069  นายธนรัชต์  เฟ่ืองฟุ้ง 3.24 ปกติ58
 6121418070  นายวรวุฒิ  ครุฑพาหะ 2.93 ปกติ59
 6121418072  นางสาวโสภิตา  สุ่ยสนธ์ 3.13 ปกติ60
 6121418074  นายเกียรติศักด์ิ  ใจหาญ 2.72 ปกติ61
 6121418075  นายนพพล  จินดางาม 2.65 ปกติ62
 6121418089  นายสวัสดิพัชร์  คําเอี่ยม 3.13 ปกติ63

       การประกอบการธุรกิจ
 6021419037  นายธิติ  อินทร์ห้างหว้า 2.21 ปกติ64
 6121419008  นางสาวณัฐวดี  พุฒอุดม 2.21 ปกติ65
 6121419010  นางสาวนรีธร  อโศกบุญรัตน์ 2.67 ปกติ66
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

       การประกอบการธุรกิจ
 6121419012  นายกฤตวัฒน์  ขุนประเสริฐ 3.22 ปกติ67
 6121419013  นายพงศกร  ทองประเสริฐ 2.47 ปกติ68
 6121419014  นางสาวศศิธร  ศรีนคร 3.15 ปกติ69
 6121419016  นางสาววรางคณา  ชารีขันธ์ 3.05 ปกติ70
 6121419022  นายธงชัย  หล้ายวน 2.43 ปกติ71
 6121419023  นางสาวนารา  แสงชัย 3.06 ปกติ72
 6121419024  นางสาวสุนิษา  แซ่เบ๊ 3.12 ปกติ73
 6121419028  นางสาวพลอยพรรณ  จันทร์พล 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ74

       การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
 6121420002  Miss MENGTING  ZHANG 3.5929  พฤศจิกายน  2541  มีเกรด D+ปกติ75
 6121420006  Miss FANQI  MENG 3.422  มีนาคม  2543  มีเกรด Dปกติ76
 6121420007  MR.SIHAO  GU 2.458  ธันวาคม  2540  ปกติ77
 6121420008  MR.YUZHIYUAN  LIU 2.3217  พฤศจิกายน  2542  ปกติ78
 6121420009  MR.CHENXUAN  DIAO 2.44 ปกติ79
 6121420011  Miss MENGJIAO  WANG 3.24 ปกติ80
 6121420013  MR.XUAN  WANG 2.60 ปกติ81
 6121420014  Miss RUIZHU  HE 2.98 ปกติ82
 6121420015  MR.JUNJIE  FENG 2.45 ปกติ83

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

    การบัญชี
 6024501025  นายจักรกฤษ์  บัวอ่อน1 3.87 กศ.พ.1
 6024501072  นายสนายุ  จินตนาวรรณกุล2 3.77 กศ.พ.1
 6024501051  นางสาวลลิตา  หกเหล่ียม3 3.37 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

       การบัญชี
 5621501214  นางสาวสุภาวรรณ  คงเจริญ 2.01 ปกติ1
 5824501060  นางสาวปิยนุช  เล่ือนลอย 2.26 กศ.พ.2
 5824501109  นางสาวชฎาพร  ประชุมแดง 2.37 กศ.พ.3
 6024501001  นายฐานันดร  มหานาม 3.07 กศ.พ.4
 6024501005  นางสาวปดาวัลย์  ตุ่นแก้ว 3.32  มีเกรด D+กศ.พ.5
 6024501006  นางสาวนวพร  วิชา 3.26  มีเกรด D,D+กศ.พ.6
 6024501012  นางสาววริษฐา  ประไพพาณิชย์ 2.88  กศ.พ.7
 6024501015  นายสมชัย  ธงวิชัย 3.20  กศ.พ.8
 6024501027  นางสาวอนุสรา  มูลเพ็ญ 3.42  มีเกรด D+กศ.พ.9
 6024501044  นางสาวณัฐณิชา  พุดเขาวง 3.06  กศ.พ.10
 6024501047  นางสาวมินตรา  สิทธิศร 3.43  มีเกรด D+กศ.พ.11
 6024501053  นางสาวณัชชา  อุดมแก้ว 2.84  กศ.พ.12
 6024501064  นางสาวพิมพิศา  สดใส 3.39  มีเกรด D+กศ.พ.13
 6024501070  นายเนติพงษ์  ภิรมย์จิตร 10  พฤศจิกายน           259 3.19       กศ.พ.14
 6024501081  นางสาวจิราพร  พวงเงิน 3.07 กศ.พ.15
 6121501075  นางสาวภัทร์นฤน  ดาลัดอ่อง 3.03 ปกติ16
 6121501084  นางสาวปริษา  คงศรี 3.20 ปกติ17
 6224501018  นางสาวกรรณิการ์   บุญถา 2.91 กศ.พ.18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

    รัฐประศาสนศาสตร์
 6121310067  นายขวัญ  ศรีสนอง1 3.64 ปกติ1
 6121310055  นายภูผา  กรวยสวัสด์ิ2 3.58 ปกติ2
 6121310026  นายสหรัฐ  ขวัญเมือง3 3.40 ปกติ2
 6121310040  นางสาวอัญวีณ์  ธีรเลิศเรืองกุล4 3.37 ปกติ2
 6121310050  นางสาวปนัดดา  เปาวะนา5 3.36 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

       รัฐประศาสนศาสตร์
 6021310073  นางสาวนพมาศ  สืบบุก 2.88 ปกติ1
 6021310182  นายอิทธิกร  บุญสร้าง 2.22 ปกติ2
 6024310027  นายพงศธร  นิยม 2.32 กศ.พ.3
 6121310008  นายดวงตะวัน  จันทร์ศิริ 2.53  ปกติ4
 6121310009  นางสาวภัทราพร  ฉิมภารี 3.41  มีเกรด D+ปกติ5
 6121310023  นางสาวไอลดา  รัตนพันธ์ 3.03  ปกติ6
 6121310025  นางสาวปิยธิดา  จันทร์ดง 3.21  ปกติ7
 6121310027  นางสาวศิริพร  บุตตา 3.23  ปกติ8
 6121310037  นายพีรพล  วงศ์คําจันทร์ 3.07  ปกติ9
 6121310045  นางสาวสุภาวรรณ  คุ้มกลัด 3.09  ปกติ10
 6121310059  นางสาวภรชนันทร์  เรียงรัตน์ 3.14  ปกติ11
 6121310061  นางสาววรัญญา  กมลผาด 17  พฤศจิกายน  254      2 2.74       ปกติ12
 6121310065  นางสาววณารี  ผู้ปล้ืม 2.40 ปกติ13
 6121310074  นางสาวยลรดา  สาระพันธ์ุ 2.63 ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

    การสื่อสารมวลชน
 6121373026  นายดนุพล  นราเลิศสุขุมพงศ์1 3.60 ปกติ1

    การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374030  นางสาวกัญญารัตน์  เทียนใส2 3.87 ปกติ1
 6121374023  นางสาวธนวรรณ  บํารุงนา3 3.60 ปกติ1
 6121374016  นางสาวจิราภรณ์  ต้นวงศ์4 3.57 ปกติ2
 6121374038  นายวชิรวิทย์  อยู่สวัสด์ิ5 3.48 ปกติ2

    ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392019  นายราชินทร์  ศรีสดพฤกษชาติ6 3.74 ปกติ1
 6121392010  นายซาดัฐ  จิตต์จํานงค์7 3.69 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

       นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการโฆษณา
 5424363028  นางสาวกนิษฐา  วงษ์ตุรัน 2.88 กศ.พ.1

       การสื่อสารมวลชน
 6121373014  นายชัยรัตน์  เนตรสีเงิน 3.16 ปกติ2
 6121373019  นางสาวอธิตญา  เอี่ยมสอาด 2.92 ปกติ3
 6121373023  นายฤทธี  คลังเจริญ 3.10 ปกติ4
 6121373025  นายธันยา  หงษ์จร 3.30  มีเกรด Fปกติ5
 6121373028  นางสาววันลิขิต  แก้วไวยุทธ 3.01  ปกติ6

 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5621374128  นายธนากรณ์  แป้นจินดา 2.04  ปกติ7
 5721374063  นางสาวธิดารัตน์  แซ่หว่อง 2.73  ปกติ8
 5924374016  นายสราวุฒิ  นุชประเสริฐ 3.45  มีเกรด D+กศ.พ.9
 5924374024  นายนครินทร์  จั่นเพชร 3.03  กศ.พ.10

       การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381139  นางสาวสุกัญญา   ชูวงษ์ 2.81  ปกติ11
 6021381033  นางสาวสุนิตา  ฉลาด 2.82  ปกติ12
 6121381002  นางสาวนัสรีน  พรหมมา 3.39  มีเกรด D+ปกติ13
 6121381006  นางสาวนันทพร  กรรณิกา 3.06  ปกติ14
 6121381014  นายวรานนท์  รักษาชล 3.31  มีเกรด D+ปกติ15
 6121381020  นางสาวกชกร  ทองแสง 3.22  ปกติ16
 6121381030  นายนลธวัช  การหวิด 3.88  ภาคเรียนเกินปกติ17

       ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392049  นางสาวณัฐพร  ป่ินนพเกล้า 3.15 ปกติ18
 6121392006  นางสาวรัชนก  ย่ิงอินทร์ 2.95 ปกติ19
 6121392015  นางสาวปียฉัตร  ทาจี 3.21 ปกติ20
 6121392016  นางสาวพรนภัส  ฉ่ําม่ิงขวัญ 3.19 ปกติ21
 6121392017  นางสาวพชรมณี  คงอยู่ 3.02 ปกติ22
 6121392025  นางสาวนัสสมนต์  สุนทรวารี 3.02 ปกติ23
 6121392032  นางสาวศศิกานต์  ธโนปจัย 2.67 ปกติ24
 6121392034  นางสาวธิดามาศ  ไชยยืน 3.21 ปกติ25
 6121392043  นางสาวกนกวรรณ  ภู่ตระกูล 2.82 ปกติ26

20



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

       ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392056  นายไชยโรจน์  แสนสุข 22  พฤศจิกายน       2542  3.12         ปกติ27
 6121392057  นายธัชพล  อินทรสุข 2.84 ปกติ28
 6121392063  นางสาวอมิสตา  วรวัฒน์วรกุล 3.51  มีเกรด D+ปกติ29

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270006  นายสงกรานต์  อาดวงษา 2.51 ปกติ1

       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5721271012  นายปิยะวัฒน์  วีรวุฒิชาญสิน 2.21 ปกติ2
 5721271021  นายอรุษ  ปัญญาณิชชกุล 2.18 ปกติ3

       เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 6234297033  นายวรเมธ  นิลสิน 3.05 กศ.พ.4
 6234297043  นายธาดา  คงชวนแก้ว 2.86 กศ.พ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................

22



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

       นิติศาสตร์
 5721903064  นายนครินทร์  นาคนคร 2.32 ปกติ1
 6121903037  นางสาวชนิดา  ชูมาก 2.26 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

    ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6121355017  นางสาวอาจรีย์  แซ่ต้ัง1 3.46 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

       ออกแบบนิเทศศิลป์
 5821338037  นายวิศรุต  พิพิธนิพนธ์ 2.92 ปกติ1

       ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6021355016  นายก้องหล้า  โกษาแสง 3.04  ปกติ2
 6121355003  นายเกียรติศักด์ิ  จันลา 2.78  ปกติ3
 6121355005  นายฐิติพันธ์  ติยะพงศ์ 3.52  มีเกรด D+ปกติ4
 6121355008  นายดาวเพชร  สุขเจริญ 3.38  มีเกรด D,D+ปกติ5
 6121355011  นายปราชญ์  ธรรมาวุฒิกุล 3.46  มีเกรด D,D+ปกติ6
 6121355016  นางสาวพรธิดา  สอดศรี 3.19  ปกติ7
 6121355022  นางสาวปริฉัตร  ศรีเจริญ 3.42  มีเกรด D+ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

       วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5921602004  นายฌานิต  ตงบุญชัย 2.40 ปกติ1
 5921602027  นางสาวกุลธิดา  ล้อมกลาง 2.34 ปกติ2
 6021602006  นายพัฒนพล  นิลประกอบกุล 2.91 ปกติ3
 6021602014  นายอนุวัฒน์  วงวิลัย 3.29  มีเกรด D+ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

       เศรษฐศาสตร์
 6121417001  นางสาวณัฐธิฌา  มีมา 3.02  ปกติ1
 6121417002  นายมีเดชศ์  เรืองชัย 2.63  ปกติ2
 6121417004  นางสาวบัณฑิตา  คงเมือง 3.36  มีเกรด D+ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290049  นายสุรพล  พรหมโคตร 2.83 ปกติ1
 6021290055  นายปฐมพร  สุโพธ์ิ 2.82 ปกติ2
 6021290072  นายปุญยวัจน์  ศรีบริบูรณ์ 2.16 ปกติ3
 6121290001  นายกฤตานนท์  หวังโตกลาง 3.55  มีเกรด Dปกติ4
 6121290030  นายธรรมนูญ  จันทร์พยัคฆ์ 2.71  ปกติ5

 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)
 6021290009  นางสาวเมธาวี  ยั่งยืน 3.15  ปกติ6
 6021290015  นางสาวปวันรัตน์  หลําทอง 3.44  มีเกรด D+ปกติ7
 6121290040  นางสาววิภาวดี  กุลาชาติ 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ8
 6121290064  นางสาววาสนา  จันทสุข 3.38  มีเกรด Dปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

    สาธารณสุขศาสตร์
 6121802001  นางสาววริศรา  พิพิธกุล1 3.77 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

       สาธารณสุขศาสตร์
 6121802005  นางสาวพรธิตรา  ปทุมวัน 26  พฤศจิกายน  254     2  2.83        ปกติ1
 6121802007  นางสาวพิชญา  ดวงระหว้า 2.92 ปกติ2
 6121802019  นางสาวจริยา  คงถาวร 2.86  ปกติ3
 6121802026  นางสาวภัทราภรณ์  พรประทาน 3.35  มีเกรด D+ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

    การแพทย์แผนไทย
 6121256001  นางสาวมณนิจสร  พิพัฒน์คุณาสิน1 3.97 ปกติ1
 6121256015  นางสาวนายูวา  เจ๊ะโว๊ะ2 3.72 ปกติ1
 6121256006  นางสาวศิราภรณ์  ธรรมชาติ3 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6121256004  นางสาวอัสมะ  สะบูดิง4 3.30 ปกติ2
 6121256011  นางสาวนิอัสนีตา  นาแซ5 3.28 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

       การแพทย์แผนไทย
 6121256002  นางสาวจรรธร  กลมเกลียว 3.45  มีเกรด D+ปกติ1
 6121256008  นางสาวจิรภิญญา  สุวรรณรอด 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ2
 6121256009  นายฮีซาม  มะตาเฮ 3.02  ปกติ3
 6121256010  นางสาวนัสนี  ปาเกสาแม 3.46  มีเกรด D+ปกติ4
 6121256014  นางสาวลักษณา  หลงโหรด 3.28  มีเกรด D+ปกติ5
 6121256017  นายกิตติศักด์ิ  บุญตวง 2.92  ปกติ6
 6121256018  นางสาวปวีณนุช  วิเศษสินธ์ุ 3.33  มีเกรด D+ปกติ7
 6121256019  นางสาวนูรีดา  บากา 3.01  ปกติ8
 6121256020  นางสาวรัชนีกรณ์  บํารุงสวัสด์ิ 3.23  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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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  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

    ดนตรีตะวันตก
 6121375023  นายศุขธัช  แซ่อึ้ง1 3.67  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

       ดนตรีตะวันตก
 6021375051  นายจิรวัฒน์  ภูมิพัฒนไชย 2.97 ปกติ1
 6021375058  นางสาวกันต์ฤทัย  ยิ้มละมัยธนดาภา 2.68 ปกติ2
 6121375009  นายพิสิษฐ์  ทองดา 3.22 ปกติ3
 6121375012  นางสาวยุภารัตน์  ทองไชย 2.88 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงช่ือ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102064  นายสินิทธ์  นันทะเสน 3.63 กศ.บพ.1
 6353102096  นางสาวนัฐตยา  นาวาล่อง 3.65 กศ.บพ.2
 6353102100  นางสาวนวรัตน์  วุ่นบัว 3.81 กศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6063103009  นางสาวนภาพร  แซ่เห่ง  22  พฤศจิกายน  25      26 3.89     กศ.บพ.       แผน ก1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  6 วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5963905023  นายบวร  แดงโชติ 3.54  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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