
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญา 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีที่   ๗   เมษายน   ๒๕๖๕ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  21  เมษายน  2565 เป็นตน้ไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การประถมศึกษา
 6081105017  นางสาวชญานี  หวานมีรส1 3.91 ปกติ1
 6081105006  นางสาวอรทัย  ใจพรต2 3.89 ปกติ1
 6081105014  นางสาวยุวลี  กอแก้ว3 3.89 ปกติ1
 6081105013  นางสาวพลอยไพลิน  คงแสงไชย4 3.87 ปกติ1
 6081105010  นางสาวธนิตา  ปฏิรูปา5 3.86 ปกติ1
 6081105030  นางสาวนุชกมล  สินที6 3.77 ปกติ1
 6081105003  นางสาวธัชชา  รักรุ่ง7 3.76 ปกติ1
 6081105007  นางสาวอาทิตยา  พรรอุบล8 3.75 ปกติ1
 6081105021  นางสาวตระการตา  ยืนย่ัง9 3.72  มีเกรด D+ปกติ2

              การศึกษาปฐมวัย
 6081107018  นางสาวพรชนก  เลยกระโทก10 3.57 ปกติ2
 6081107007  นางสาวมยุรีย์  การะสา11 3.41 ปกติ2

              คณิตศาสตร์
 6081110026  นางสาวภัทรานิษฐ์  ดับพันธ์12 3.66 ปกติ1
 6081110018  นางสาววารีรัตน์  ก้อนม้าเขียว13 3.79  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110015  นายนนทกาญจน์  สุขโขจัย14 3.62  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110064  นายชัยมงคล  มีเจริญ15 3.59 ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112083  นางสาวนวลจันทร์  อินทนาม16 3.88 ปกติ1
 6081112010  นายวีรพงษ์  แห่ล้อม17 3.58 ปกติ2

              ชีววิทยา
 6081113019  นางสาวนิธินันท์  พานเชียงสี18 3.76 ปกติ1
 6081113014  นายธนากร  กลิ่นนิรัญ19 3.68 ปกติ1
 6081113013  นางสาวภาวรินทร์  ศรีวงษ์20 3.61  มีเกรด D+ปกติ2
 6081113015  นางสาวชนิดา  พรมเสนา21 3.61  มีเกรด Dปกติ2

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115010  นางสาวพิชญา  ผลาเหิม22 3.94 ปกติ1
 6081115004  นางสาวกัญญารัตน์  วัฒนะสาร23 3.87 ปกติ1
 6081115042  นางสาวผกามาศ  นุชมิตร24 3.81 ปกติ1
 6081115011  นางสาววรินดา  พะสุรัมย์25 3.80 ปกติ1
 6081115027  นางสาวรุ้งทิพย์  โคตรประทุม26 3.80 ปกติ1
 6081115003  นายจตุภัทร  ณ มณี27 3.78 ปกติ1
 6081115002  นางสาวเพชรรัตน์  ละคํา28 3.77 ปกติ1

1



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115026  นางสาวรุ้งทอง  โคตรประทุม29 3.77 ปกติ1
 6081115001  นางสาวชุติกาญจน์  อินทะเสม30 3.72 ปกติ1
 6081115033  นางสาววนิดา  คุณโตนด31 3.71 ปกติ1
 6081115029  นายศุภณัฐ  นิลเพ็ชร32 3.74  มีเกรด D+ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6081123079  นางสาวมัทนียา  มิฆเนตร33 3.93 ปกติ1
 6081123088  นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า34 3.93 ปกติ1
 6081123019  นายอนันตศักดิ์  เรืองภักดี35 3.88 ปกติ1
 6081123075  นางสาวญาดา  สอนภูงา36 3.86 ปกติ1
 6081123054  นางสาวสุกัญญา  ชาตัน37 3.83 ปกติ1
 6081123072  นางสาวนรีรัตน์  ทวีสุข38 3.83 ปกติ1
 6081123086  นางสาวธารารัตน์  สีตะริสุ39 3.83 ปกติ1
 6081123036  นางสาวอภิชญา  ทวีสุวรรณศักดิ์40 3.82 ปกติ1
 6081123059  นางสาวกมลทิพย์  นาอุดม41 3.78 ปกติ1
 6081123085  นางสาวปิยะธิดา  วิจารณรงค์42 3.77 ปกติ1
 6081123066  นางสาวจริยา  สุลํานาจ43 3.75 ปกติ1
 6081123082  นางสาวปิยาพัชร  แคว้นน้อย44 3.72 ปกติ1
 6081123028  นางสาวศุภสุตา  สิทธิศักดิ์45 3.68 ปกติ1
 6081123057  นายอนุเทพ  มาตย์นอก46 3.66 ปกติ1
 6081123006  นางสาวพียะนุช  ชมพูนุช47 3.64 ปกติ1
 6081123002  นางสาวปวันณรัตน์  นาคทับที48 3.62  มีเกรด D+ปกติ2
 6081123056  นางสาวจีรพร  สีช่ืน49 3.62  มีเกรด D+ปกติ2
 6081123005  นางสาววชิราภรณ์  ม่ันแหล้50 3.59 ปกติ2
 6081123001  นางสาวพลอยแก้ว  บุญยะวันตัง51 3.58 ปกติ2
 6081123008  นางสาวฐานิตา  เกตุมา52 3.56 ปกติ2
 6081123021  นายอิดิลฟิตรี  อูเซ็ง53 3.39 ปกติ2

              ภาษาไทย
 6081124080  นางสาววัลภา  หงษ์วิเศษ54 3.86 ปกติ1
 6081124042  นายสามารถ  ทรายสุข55 3.82 ปกติ1
 6081124001  นางสาวธิดาพร  พุ่มสุวรรณ56 3.79 ปกติ1
 6081124038  นายอนุชิต  นาครินทร์57 3.76 ปกติ1
 6081124065  นางสาวอรนิตย์  มั่นจิตร58 3.76 ปกติ1
 6081124066  นางสาวศุภฌาฎา  เผือกรอด59 3.72 ปกติ1
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ภาษาไทย
 6081124083  นางสาวกาญจนาพร  พลเสน60 3.66 ปกติ1
 6081124049  นางสาวรัตนมณี  เหมือนพิมพ์61 3.65 ปกติ1
 6081124071  นางสาวรุ่งฟ้า  มีพัฒน์62 3.62 ปกติ1
 6081124030  นางสาวชุติพร  ชาญตะคุ63 3.60  มีเกรด D+ปกติ2
 6081124089  นางสาววรุณพร  อารมช่ืน64 3.55 ปกติ2
 6081124004  นางสาวนวรัตน์  ทองชัย65 3.53 ปกติ2
 6081124076  นางสาววรินทิพย์  แซ่ลิ้ม66 3.53 ปกติ2

              ศิลปศึกษา
 6081125004  นางสาวชุติกาญณ์  แสนเมือง67 3.76 ปกติ1
 6081125009  นางสาวมิ่งขวัญ  แสนสมัคร68 3.71 ปกติ1

              สังคมศึกษา
 6081126093  นางสาวพัชรพร  มานะต่อ69 3.80 ปกติ1
 6081126097  นางสาวศิริพร  ภมรทัต70 3.56 ปกติ2
 6081126102  นายอิศดา  ชูศรี71 3.40 ปกติ2

              นาฏยศิลป์ศึกษา
 6081163017  นางสาววารี  จิตรพึ่งธรรม72 3.83 ปกติ1
 6081163032  นายธีรวัฒน์  ลีเหลี่ยม73 3.79 ปกติ1
 6081163031  นางสาวปิยมาศ  ทัดวงค์74 3.69 ปกติ1

              ดนตรีไทยศึกษา
 6081166030  นายกฤษณพงศ์  แดงสกล75 3.63 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 6081110011  นายทวีชัย  ไกรมะเริง 3.25  มีเกรด D,D+ปกติ1
 6081110033  นางสาวหทัยกาญจน์  ประภาร 3.42  มีเกรด D+ปกติ2
 6081110054  นางสาวนฤมล  กองจันดา 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ3

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5981112024  นางสาวประกายทราย  ปรมัตถิตานันท์ 3.45  มีเกรด Dปกติ4
 6081112006  นายฐิติพงศ์  พุฒตาล 3.25  มีเกรด D,Fปกติ5
 6081112007  นางสาวศิริวรรณ  ศรีทอง             3.17        ปกติ6
 6081112034  นายสุเมธ  ท่ังศิริ 3.38  มีเกรด D+ปกติ7
 6081112076  นางสาวณัฐกาญจน์  อินทร์มี 3.38  มีเกรด Dปกติ8

        ชีววิทยา
 6081113004  นางสาวนิตยา  ทองน้อย 3.59  มีเกรด Fปกติ9
 6081113006  นางสาวจินตนา  พลกันยา 3.06  ปกติ10
 6081113007  นางสาวธิฌามนต์  มนต์ดี 3.41  มีเกรด Fปกติ11
 6081113008  นางสาวจิดาภา  จอมทอง 3.25  มีเกรด D+,Fปกติ12
 6081113011  นางสาวธนวรรญ์  เมธาวีกุล 3.21  ปกติ13
 6081113012  นางสาวจุฑารัตน์  รมยะสมมิตร์ 3.30  มีเกรด D,D+,Fปกติ14
 6081113021  นายพงษ์ศธร  ภาษี 3.27  มีเกรด D,Fปกติ15
 6081113022  นางสาวสุมินตรา  ผักไหม 3.49  มีเกรด Fปกติ16
 6081113023  นางสาวสิริรัฐ  หนองนา 3.56  มีเกรด Fปกติ17
 6081113026  นางสาวกัญญาภัค  สมศรี18
 6081113027  นางสาวจิตราพร  จันทร์กลาง

                                   3.15        ปกต ิ

                                   3.21        ปกติ19
        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

 5981115090  นางสาวมานิตา  โสภิรักษ์ 3.15 ปกติ20
        ภาษาอังกฤษ

 6081123024  นางสาวศิริณัฏฐกานต์  ทองจรัส 3.27  มีเกรด D+ปกติ21
 6081123050  นางสาวอัลธญา  ใสแสง 3.49  มีเกรด D+ปกติ22

        ภาษาไทย
 6081124002  นางสาวกิตติยา  บุญปก 3.33  มีเกรด D,D+ปกติ23
 6081124003  นางสาวหทัยชนก  สุดดี 3.24  ปกติ24
 6081124020  นางสาวกชกร  จันทร์สุริย์ 3.46  มีเกรด D+ปกติ25
 6081124021  นางสาวจิริญญา  มีพันธ์ 3.43  มีเกรด Dปกติ26
 6081124029  นายภูมินทร์  ทาคํา 3.43  มีเกรด D,D+ปกติ27
 6081124050  นางสาวรวี  ปิ่นสกุล 3.56  มีเกรด Dปกติ28
 6081124072  นางสาวสายธาร  รอดปาน 3.16  ปกติ29

4



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  7  เมษายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165002  นายสุรเชษฐ  กลับรอด 3.21  ปกติ30
 6081165028  นางสาวปรียาภรณ์  หอมกลิ่น 3.15  ปกติ31
 6081165061  นายศุภกิจ  รอดไพรี 3.46  มีเกรด D,Fปกติ32

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166006  นางสาววรรณรัตน์  ชํานาญสินธุกิจ 3.42  มีเกรด D,D+ปกติ33

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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