
               
 

 

 
 
 

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา ประกาศนียบัตร 

และบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีที่   ๕   มกราคม   ๒๕๖๖ 
 
 
 

ขึ้นทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   19  มกราคม  2566 เปน็ต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 6081110001  นายนันทชิต  กุ่มเรือง 2.50 ปกติ1

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 5681115065  นางสาวอัญชลีพร  ดัดขุนทด 2.76  ปกติ2
 6081115034  นางสาวอลิศรา  ดัดทิพย์ 3.47  มีเกรด D+ปกติ3
 6081115043  นางสาวธนาภา  ปัญจเพ็ชรแก้ว 3.72  ภาคเรียนเกินปกติ4

        สังคมศึกษา
 5481126734  นายอานันท์  ศิริธรรมพิทยา 2.56 ปกติ5
 6081126042  นางสาวอภิชญา  ไชสวัสดิ์ 3.09 ปกติ6

        จิตวิทยา
 5724154005  นางสาวสุภาพร  คําสวาสดิ์ 3.69  ภาคเรียนเกินกศ.พ.7
 5724154010  นางสาวกฤษณา  สวัสดีหนู 3.33  มีเกรด D,D+กศ.พ.8
 5821154014  นางสาวณัฐกานต์  ไชยชนะ 2.72  ปกติ9
 5924154023  นางสาวศศิชา  ห่วงโห้ 3.47  มีเกรด D,D+กศ.พ.10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5921203019  นายสิรวิชญ์  ทองใบ 2.44 ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6121207011  นายชญานนท์  ชาณุภาต 2.30  ปกติ2
 6121207040  นายศิวดล  แซลิ้ม 3.75  ภาคเรียนเกินปกติ3

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6121211008  นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์แย้มสงค์ 2.67 ปกติ4

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5921225020  นายสุทธิพงษ์  สุนา 2.74 ปกติ5
 5921225027  นายเมธา  ทองชู 2.50 ปกติ6
 6021225010  นายเขตตะวัน  ทรัพย์มา 3.00 ปกติ7

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5524283033  นายภูวิศ  สุขย่ิงรุ่งเรือง 2.91 กศ.พ.8
 5724283019  นายอมรชัย  วิลาสถิตย์ 2.64 กศ.พ.9

        ชีววิทยา
 6121284008  นางสาวณัฐริกา  ดําทิพย์ 3.12 ปกติ10

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6121291001  นางสาวสวรส  ช่วงบัว11
 6121291008  นางสาวณัฐกานต์  หงษ์สําโรง

                                  2.53        ปกต ิ
                                  3.12        ปกติ12

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6121292011  นายฐานทัพ  พิพัฒน์เพชรภูมิ 2.84 ปกติ13

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6121296019  นายสหัสวรรษ  บุญปฐมพล 3.03 ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6021154054  นางสาวกัลยา  ศรีเพ็ชร 3.04 ปกติ1
 6024154027  นางสาวพุทธรักษา  แก้วใหญ่ 3.05 กศ.พ.2
 6024154029  นางสาวอชิณัช  เหลือผล 3.77  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 6024154037  นางสาวพัชราพรรณ  โพธิ์ศรี 3.40  ภาคเรียนเกินกศ.พ.4
 6121154010  นางสาวชุติมณฑน์  เกตุคํา 3.51  ภาคเรียนเกินปกติ5
 6121154066  นางสาวกานต์ธิดา  กาฬเสาร์ 3.89  ภาคเรียนเกินปกติ6
 6121154070  นางสาวพิชชาภัทร์  เวียงจันทร์ 3.88  ภาคเรียนเกินปกติ7

        ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5821344003  นางสาวจิดาภา  ฉัตรเงิน 3.20 ปกติ8

        ภาษาไทย
 6121358004  นางสาวกาญจนา  โคตะวินนท์ 2.67 ปกติ9
 6121358023  นายวชิรพล  เพชรคุ้ม 2.42 ปกติ10

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5921378013  นายสัญชัย  งอยปัดพันธ์ 3.52  ภาคเรียนเกินปกติ11

        การท่องเท่ียว
 6021390010  นางสาวณิชากร  สามเสน 2.40  ปกติ12
 6121390054  นางสาวฐาปนี  พิมสาร 3.26  มีเกรด D+,F,REปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226036  นายปิยะวัฒน์  ล้วนเจริญ 2.79 ปกติ1
 6121226046  นางสาวสุภาพร  ลังลาภ 2.80 ปกติ2

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6021412069  นางสาวภาวรินทร์  แก้วเจ๊ก 2.23  ปกติ3
 6024412004  นายธนพล  ชมวงศ์ 2.70  กศ.พ.4
 6124412003  พระมหาพิชิตชัย  สุพล 3.48  มีเกรด D+กศ.พ.5
 6124412009  นายปิยะพงษ์  สมทิพย์ 3.04  กศ.พ.6
 6124412019  นางสาวกัญญาพัชร  งามเสาวรส 3.04  กศ.พ.7

        การตลาด
 5824413012  นางสาววัลลิภา  การะเกด 2.88  กศ.พ.8
 6224413010  นางสาวนวพร  บุญแต้ม 3.32  มีเกรด D,D+ ยกเว้นกศ.พ.9

        การจัดการโลจิสติกส์
 6121418057  นายชัยชนะ  พรมพันธ์ 3.14 ปกติ10
 6124418001  นายสิโรจน์  แซ่จอง 3.20 กศ.พ.11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5721310145  นางสาวณัฐธิตา  ตาจิ๋ว 2.38 ปกติ1
 6121310034  นายธีรวัฒน์  เกษมศรี 2.57 ปกติ2
 6121310052  นางสาวธัญลักษณ์  ชํานาญวรกุล 2.76 ปกติ3
 6124310012  นายณัฐภพ  มาเพ็ง                                    2.62        กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374032  นางสาวรุ่งทิวา  ชัยพร 3.04  ปกติ1
 6121374055  นายคณิศร  ศรีเมฆวงษา 3.51  มีเกรด D+ปกติ2

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381042  นางสาวรัตนาพร  บุณชาติ 3.10 ปกติ3

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392012  นางสาวธนันญา  บุญสูงเนิน 2.80 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6121297013  นางสาวศิริจรรยา  อุ่นคํา 2.61 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 6121903024  นางสาวศุภานิช  ท่ีดี 2.16 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 5821602026  นายธนบดี  ภมรศักดา 2.34 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290054  นายศรุต  ดลสุข 2.37 ปกติ1
 6021290071  นายสุรศักดิ์  สมัครกสิการ 2.63 ปกติ2
 6121290008  นางสาวนงค์รัตน์  กลิ่นสําแดง 2.71 ปกติ3
 6121290009  นายศิริชัย  คัมภีร์วงศ์ 2.84 ปกติ4
 6121290032  นางสาวอรวรรณ  ชูช้อย 2.86 ปกติ5

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290003  นางสาวปัณฑิตา  ศักดิ์สง่ากุล 3.51  ภาคเรียนเกินปกติ6
 6121290056  นางสาวณัชชา  บุญรอด 2.60  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5524802035  นางสาวปัชพร  พูลชัย 2.81 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102011  นายจาตุรงค์  วิริยะอุดมเสถียร1
 6353102021  นางสาวพนิตพิชา  ศิลปคนธรรพ์2
 6353102031  นางสาวณัฏฐา  สมสะอาด

            3.90      กศ.บพ.   
                                    3.74      กศ.บพ. 
                                    3.66      กศ.บพ.3

 6353102037  นางสาวอติภา  ภักดีเพ็ญจันทร์ 3.53 กศ.บพ.4
 6353102061  นางสาวพรทิพา  พรมทอง 3.77 กศ.บพ.5
 6353102071  นายไพศาล  พินิจกร 3.81 กศ.บพ.6
 6353102136  นางสาวรออีด๊ะ  หะสาเมาะ 3.74 กศ.บพ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  4 วันท่ี  5  มกราคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6063103002  นายวีระชัย  พิทักษ์ไพศาลภากร                3.89      กศ.บพ.     แผน ก1
 6263103007  นางลักษมี  เอี่ยมวงค์ 4.00  แผน กกศ.บพ.2
 6263103008  นางสาวขวัญฤทัย  แก้วไพฑูรย์ 3.83  แผน กกศ.บพ.3
 6263103009  นางสาวน้ําฝน  ปินตา 3.89  แผน กกศ.บพ.4
 6263103011  นางชมชนก  ทองมูลเนือง 3.89  แผน กกศ.บพ.5
 6263103013  นางสาวไอลดา  เพ็ญสุข 3.70  แผน กกศ.บพ.6
 6263103014  นางพวงเพชร  เพ็ญไพบูลย์7
 6263103015  นางสาวธิดารัตน์  อิ่มใจ8
 6263103016  นางสาวบงกลด  เรืองทองดี

             3.89      กศ.บพ.      แผน ก    
                                   3.95      กศ.บพ.      แผน ก 
                                   4.00       กศ.บพ.     แผน ก9

        การบริหารการศึกษา
 6363104036  นายสมบัติ  พละศักดิ์ 3.96  แผน ขกศ.บพ.10

        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5563157009  นางสุพิศ  รุกขชาติ 3.60  แผน ขกศ.บพ.11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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