
 
 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา  

 
 
 
 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
(ครั้งที่  ๒) 

วันพุธท่ี   ๘   มีนาคม   ๒๕๖๖ 
 
 
 

ข้ึนทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที่   22  มีนาคม  2566 เป็นต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5981110078  นายภัทรชนน  สมภูเวียง 3.41  มีเกรด D+ปกติ1

        เคมี
 6081118007  นางสาวพิมพ์นรี  โลนุตร 3.33  ภาคเรียนเกินปกติ2

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165072  นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย 3.41  มีเกรด D,D+ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5821207029  นายณัฐชนน  กุศลเพ่ิมพูล 3.26  ภาคเรียนเกินปกติ1
 6121207010  นายณัฐวุฒิ  สิงห์น้อย 3.37  ภาคเรียนเกินปกติ2
 6121207027  นางสาวประภัสสร  หาญเวช 3.18  ปกติ3

        วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 5324208001  นายสุวัฒน์  ปัญญาเสวนมิตร 3.25  มีเกรด D,D+กศ.พ.4

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6121211005  นางสาวรัมภ์รดา  เจตนะ             2.21        ปกติ5

        เคมี
 5921216009  นางสาววลิศรา  มณฑล 2.41 ปกติ6

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5921225004  นายเทียนชัย  คุณประชา 2.93 ปกติ7
 5921225008  นายชุติพนธ์  จอมคําสิงห์ 2.92 ปกติ8
 5921225014  นายธนวัฒน์  จันทร์ทอง 2.78 ปกติ9
 5921225021  นายเกียรติศักดิ์  โคตรชัย 2.95 ปกติ10
 5921225038  นายวิริยะ  หงษไกร 2.70 ปกติ11

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6021292011  นายสุรัติ  มณีพงษ์ 2.99 ปกติ12
 6121292018  นางสาวฉัตรวีรยา  มุ่งงาม 2.41 ปกติ13

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296033  นายอดิศักดิ์  ศูนย์กลาง 2.16 ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6121154008  นางสาววรรณภา  รักนิยมวิทย์1
 6121154009  นางสาวฐิติมา  พรมชัย2
 6121154017  นายณัฐพล  ทองคํา3
 6121154059  นางสาวชานาภา  อารมณ์4
 6121154075  นายสิทธิโชค  ศรีจินดา

            2.84       ปกต ิ
            3.52       ปกต ิ       ภาคเรียนเกิน           

                                    3.45      ปกต ิ        มีเกรด D+
                         3.57      ปกต ิ        มีเกรด D+ 

             3.05      ปกต ิ5
        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

 6121156005  นายอานนท์  ทามา 3.24 ปกติ6
        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

 6121301003  นายพิชญุตม์  อุสารัมย์ 3.03 ปกติ7
 6121301014  นายวีรพล  พูลทวี 2.50 ปกติ8

        บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 6121304001  นางสาวบุณยาพร  ลีลานภากาศ 2.64 ปกติ9

        ภาษาอังกฤษ
 5824307011  นางสาวจุฑาทิพย์  สุทธิ 3.32  มีเกรด D,D+,PSกศ.พ.10
 6121307048  นางสาวอธิชา  จิตรฉาย 2.92  ปกติ11

        ภาษาจีน
 6021340032  นายราชรินทร์  จรัญวรรณะ 2.56 ปกติ12
 6121340061  นางสาวจุฑามาศ  พรสุขจันทรา 3.18 ปกติ13

        ดนตรีตะวันตก
 5921375112  นางสาวณัฐมล  ภักดีราช 2.99 ปกติ14
 5921375116  นายปุณณวิช  ปิติวัฒาลัย 2.75 ปกติ15

        การท่องเท่ียว
 6121390030  นางสาววิภา  ไพรบึง 2.57 ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6021226048  นายนิโรธ  ศรีสุข 3.12 ปกติ1
 6121226027  นางสาวอรนุช  เหล็กจาน 2.42 ปกติ2
 6121226028  นางสาวอรวรรณ  เหล็กจาน 2.41 ปกติ3

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6024412038  นางสาวณัตติญา  จันกะนก 2.41 กศ.พ.4
 6121412012  นางสาวสุวนันท์  แสงสุรีย์             2.39        ปกติ5
 6121412038  นางสาวปริยาภรณ์  สืบเลย 3.17 ปกติ6
 6124412026  นางสาวสิริลักษณ์  เซ้งประเสริฐ 3.45  มีเกรด D+กศ.พ.7
 6221412005  นางสาวณัฐริกา  นวลแก้ว 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ8
 6221412013  นางสาวพัชรพร  แซ่ลิ้ม 3.14  ปกติ9
 6221412042  นางสาวสรณ์สวรรค์  อยู่เย็น 3.08  ปกติ10
 6224412016  จ่าโทหญิงกฤติภรณ์  เขียวนาค 3.95  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.11

        การตลาด
 6121413056  นายณัฐพงศ์  วัฒนราช 2.73 ปกติ12
 6124413010  นางสาวสุกัญญา  ตรวจมรรคา 3.07 กศ.พ.13

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6024414035  นายพงศกร  เปรมมนัสไพศาล 2.73 กศ.พ.14

        การจัดการโลจิสติกส์
 6124418016  นายเผด็จศึก  น้อยคง 3.07 กศ.พ.15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6221501088  นางสาวกมลวรรณ  รวยทองคํา1 3.66  มีเกรด Dปกติ2
 6221501014  นางสาวภัทรสุดา  วิชัยโย2 3.57 ปกติ2
 6221501104  นายเจตดิลก  ผัดผ่อง3 3.45 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6221501001  นางสาวจินดารัตน์  ทิศเนตร 3.12  ปกติ1
 6221501009  นายอิศรา  สมโภชน์ 3.03  ปกติ2
 6221501011  นางสาวณัฐชา  สุขสวย 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ3
 6221501021  นางสาวปิยนันท์  สะพานแก้ว 2.86  ปกติ4
 6221501023  นางสาวลักขณา  กรรณโณ 2.80  ปกติ5
 6221501030  นางสาวเพ็ญนิสา  ทองสา 3.06  ปกติ6
 6221501093  นางสาวรอฮานี  เจะเละ 2.83  ปกติ7
 6221501100  นายอานัน  โกมุทกลาง 2.76  ปกติ8
 6221501103  นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณเกิด 3.23  ปกติ9
 6221501110  นางสาวธนพร  แป้งทา 3.36  มีเกรด D+ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6021310088  นางสาวเพ็ญนภา  พันธวงค์ 2.50 ปกติ1
 6021310137  นางสาวรวิสรา  รัตนะ 2.62 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6124381009  นางสาวธารารัตน์  คําโคตรสูนย์1 3.42 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
 5324319012  นางสาวดวงกมล  หอมเดช 2.73 กศ.พ.1

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5924374030  นางสาวนันท์นภัส  สุขรัตน์ฤทธิ์ 2.85  กศ.พ.2
 6021374056  นางสาวณัฐนิติ  วรสินศิริ 2.74  ปกติ3
 6021374061  นางสาวเมสินี  มีทรัพย์ 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ4
 6021374070  นายธนวัฒน์  ศรีผ่องจันทร์ 2.89  ปกติ5
 6121374035  นางสาวนิรชา  กองแสงศรี 3.32  มีเกรด D+ปกติ6

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381052  นางสาวรุจิรา  แดงดี 3.56  ภาคเรียนเกินปกติ7
 6124381002  นางสาวกรรัตน์  หรั่งมาก 3.04  กศ.พ.8

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392009  นายตันติกร  ราช่อง 2.96 ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6021293021  นายธนวัฒน์  วราฤทธิ์             2.17        ปกติ1
 6021293025  นายอัษฎา  อรุณ 2.78 ปกติ2

        เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 6331297015  นางสาววรศมน  กอใหญ่             3.81        ปกต ิ        ภาคเรียนเกิน3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5921903073  นายศิริโรจน์  สุดาจันทร์ทิพย์ 2.55 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์
 6121393006  นางสาวอรพิมล  ทองทิพย์ 3.35  มีเกรด D,D+ปกติ1
 6121393024  นายสุรชัย  นิลขลัง 3.47  มีเกรด D,D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 6021602022  นายชวนากร  สํารวมรัมย์ 2.86 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 




