
 
 
 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา ประกาศนียบัตร 

และบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๕) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ 
 
 
 

ขึ้นทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   16  กุมภาพันธ์  2566 เปน็ต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112039  นายทิวากร  ฉายศรี 3.34  ภาคเรียนเกินปกติ1
 6081112085  นางสาวจิฑาภรณ์  คณฑา 3.08  ปกติ2

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 5981115038  นายกฤษณะ  ผลอินทร์ 3.08 ปกติ3

        สังคมศึกษา
 6081126074  นายสหภูมิ  ตั้งตรง 2.82 ปกติ4

        พลศึกษา
 6081147014  นายสิทธิชัย  แก้วสม             3.07       ปกติ5
 6081147041  นายธงชัย  เฉลิมไทย 3.30  ภาคเรียนเกินปกติ6

        จิตวิทยา
 5921154069  นางสาวเมธินี  คู่ตระกูลอัจฉริยะ 3.09 ปกติ7

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5621156049  นายจิรายุทธ  คามขุนทด 2.64 ปกติ8

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166025  นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ 3.63  ภาคเรียนเกินปกติ9
 6081166043  นายเฉลิมเดช  สมม่ัน 2.96  ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207029  นายวรสิทธิ์  ศรีวรสาร 2.29 ปกติ1
 5921207066  นายอําพล    ม่ิงขวัญตา 2.34 ปกติ2

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5921211025  นางสาวอังคณา  สาแก้ว3
 6021211027  นายธีรุตม์  บําเรอราช

                                 2.46     ปกต ิ
                      2.29      ปกติ4

 6021211043  นางสาวปิยะวรรณ  อินทร์จันทร์ 2.23 ปกติ5
 6121211012  นางสาวกุลลิสรา  ดุษฎีวิมล 2.90 ปกติ6
 6121211019  นางสาววนิดา  ศรีเลิศ 2.56 ปกติ7

        เกษตรศาสตร์
 5721215002  นางสาวอนุกาญจน์  ชิณวงศ์            3.28         ปกต ิ        มีเกรด D+,E8

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5821225006  นายณัฐสิทธิ์  เอื้อเกียรตินุกุล 2.47 ปกติ9
 5921225005  นางสาวสโรชา  ปั้นบุญชู 2.77 ปกติ10

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6121281006  นายณรงค์ฤทธิ์  ฮุยนอก 2.50 ปกติ11

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296001  นางสาวธัญวรัตม์  อยู่ปาน 2.71 ปกติ12
 6121296009  นางสาวธิติมา  เจริญสุข 3.21 ปกติ13
 6121296012  นางสาวขนิษฐา  วงษ์ราษฎร์ 2.87 ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6021154012  นางสาววิลาวรรณ  ขวัญเกื้อ 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ1
 6024154007  นางสาวจุฑาพร  นาคกุญชร 3.58  มีเกรด D+กศ.พ.2
 6024154034  นายณัฐพันธ์  พรมกลาง 3.49  มีเกรด D+กศ.พ.3
 6121154016  นางสาวพรทิพย์  ทองคํา 3.35  มีเกรด Dปกติ4
 6121154030  นายพชรดล  เดชพละ 3.63  ภาคเรียนเกินปกติ5
 6121154060  นายเทพพิทักษ์  เจริญทัพ 3.27  มีเกรด Dปกติ6
 6121154077  นายกิติพัฒน์  ธนกิตติ์พูลผล 3.52  มีเกรด Dปกติ7
 6124154007  นางนิภา  ลือนาม 3.86  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.8
 6124154013  นายมงคลชัย  ภูริศรี             3.38       กศ.พ.      มีเกรด D9

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301032  นางสาวกัลย์สุดา  สงวนทรัพย์10
 6121301036  นายพรชัย  นามคํา

            3.29       ปกต ิ       มีเกรด D+ 
             2.25       ปกต ิ11

        ภาษาจีน
 5721340004  นายอภิสิทธิ์  คํานวน 2.84 ปกติ12

        ดนตรีตะวันตก
 5721375024  นางสาวชัญภร  พลไธสง 2.42 ปกติ13
 5821375001  นายสมรักษ์  เสาวรส 2.48 ปกติ14
 5821375046  นายพิชัยรัตน์  ชิดเครือ 2.69 ปกติ15
 5821375053  นางสาวกุสุมา  เทพสัมฤทธิ์พร 3.08 ปกติ16

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5921378008  นายวัชรพงศ์  ชมช่ืน 3.28  มีเกรด D,E,PSปกติ17

        การท่องเท่ียว
 6121390008  นางสาวจุฬาลักษณ์  วังนาทัน 2.45 ปกติ18
 6121390022  นางสาวชลธิชา  ลาภจิตร 2.54 ปกติ19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226044  นายภูมินทร์  แสงสิน 2.79 ปกติ1

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5924412004  นายประภวิษณุ์  ดํารงสุทธิรักษ์ 3.03 กศ.พ.2
 6021412067  นางสาวปิยธิดา  พยัฆเลิศ 2.43 ปกติ3
 6024412050  นายพัทธ์  วรรณทวี             2.94       กศ.พ.4
 6024412051  นายจิรภัทร  วรรณทวี 2.69 กศ.พ.5
 6124412005  นางสาวทิวาพร  ยอดมงคุล 2.91 กศ.พ.6
 6124412012  นายจิรวัฒน์  สกุลจีน             2.30       กศ.พ.7

        การตลาด
 6024413013  นางสาวธันวาพร  ปรักกมกุล 2.40 กศ.พ.8
 6024413034  นางสาวปิยดา  มาเเก้ว 2.36 กศ.พ.9
 6024413042  นางสาวศศิภา  นุ่มสําลี 3.11 กศ.พ.10
 6024413048  นายชินวัตร  แซ่จอง 3.40  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 6024413050  นายพีรพล  พูลทรัพย์ 2.80 กศ.พ.12
 6124413026  นางสาวประกายพร  ตรีเหลา 3.12 กศ.พ.13
 6124413031  นางสาวศศินันท์  จันทราช 2.89 กศ.พ.14
 6124413040  นายรัชกฤต  ธนากุลโฆษิต 3.03 กศ.พ.15

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6021414045  นายเมธาศิษฐ์  พรธนสวัสดิ์ 2.51 ปกติ16

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418099  นายอรุณชัย  ทบอาจ 2.26 ปกติ17
 6121418083  นายศราวิน  แตงสุวรรณ 2.69 ปกติ18

        การประกอบการธุรกิจ
 6024419006  นางสาวพิมทอง  บุญมาโฮม 3.07 กศ.พ.19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6124501007  นางสาวพิมพ์อนงค์  สืบศรี1 3.28 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5921374072  นายอัษฎา  ทรงจันทึก 2.29 ปกติ1
 6021374011  นายวรเชษฐ์   จันทรสิทธิ 2.89 ปกติ2
 6021374065  นายธนทัต  แซ่อึ้ง 3.01 ปกติ3
 6024374003  นางสาววรัณฐยา  ท่อนสําโรง 3.25  มีเกรด D+กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6121297059  นายโสภณ  วาปีโกมล 2.77 ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส)์
 5821272003  นายอธิษฐ์  แผ่นทอง 2.15 ปกติ2
 5821272007  นายณัฐพล  อนันต์รุจิวณิชย์ 2.16 ปกติ3
 5821272028  นายดนุพล  ช้ันเชิง 2.19 ปกติ4
 5821272046  นายเกียรติยศ  วรรณวิจิตร 2.30 ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5824602003  นายธันวา  พูลเพิ่ม 2.94 กศ.พ.1
 5824602019  นายชัยวัฒน์  สีสองช้ัน 3.00 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6021290036  นายภูรี  ชาวไร่อ้อย 2.79 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5721256007  นายนิภวิชร์  ลิมติยะโยธิน 2.20 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375042  นายกันตภณ  ไทยทวี 3.16 ปกติ1
 6021375049  นายนรบดี  นิดภิรมย์ 2.95 ปกติ2
 6121375013  นายภาสกร  สุลิขิตกมล 2.99 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102045  นางสาวสุพัตรา  แสงดาว1
 6353102019  นายปิยณัฐ  หยิบจันทร์2
 6353102079  นายณัฐวุฒิ  ย้ิมฉาย3
 6353102111  นายสิริเทพ  โภชนาธาร

             3.66      กศ.บพ.  
                                   3.90      กศ.บพ.  
                                    3.72     กศ.บพ. 
                                    3.59      กศ.บพ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5763905027  นายสุเทพ  อู่อ้น 3.54  แผน ขกศ.บพ.1
 5763905028  นางสาวณัฏฐพัชร  แซ่ด่าน 3.54  แผน ขกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  5 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5473266001  นางสาววิภาวี  เจียมบุศย์                4.00      กศ.บพ.       แผน ก1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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