
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๗) 

วันพฤหัสบดีที่   ๗   ตลุาคม    ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  21   ตุลาคม  2564 เป็นตน้ไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ศิลปศึกษา
 5981125036  นางสาวเบญจวรรณ  ทองพล1 3.79 ปกติ1

              จิตวิทยา
 5924154028  นางสาวจัตุรพร   โฉมตระการ2 3.73  มีเกรด D+กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5781107052  นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์ศรี 2.38 ปกติ1
 5881107061  นางสาวพิมพกานต์  ชูสวัสดิ์ 2.50 ปกติ2

        คณิตศาสตร์
 5481110100  นางสาวภัทราวดี  จวงสันเทียะ 2.73 ปกติ3

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5981119052  นายวงศกร  สุโน 3.07 ปกติ4

        ภาษาไทย
 5981124045  นางสาวภูษณิศา  ทองรักษ์ 3.35  มีเกรด Dปกติ5
 5981124049  นางสาวณิชาภัทร  ช่ืนอารมณ์ 3.22  ปกติ6
 5981124081  นายเธียรดนัย  วิเทศพงษ์ 3.46  มีเกรด D+ปกติ7

        ศิลปศึกษา
 5981125060  นางสาวธนาตา  ธนภัทรธุวานนท์ 2.84 ปกติ8

        สังคมศึกษา
 5881126100  นายปราบพิชัย  คดเกี้ยว 2.52 ปกติ9
 5981126032  นางสาวขวัญธิดา  เกื้องิ้ว 3.07 ปกติ10
 5981126042  นายณัฐภณ  ทองสุขใจ 2.66 ปกติ11
 5981126088  นางสาวนิรชา  ศิริพงษ์ 3.13 ปกติ12
 5981126117  นางสาวรุจิรา  ทวีรัตน์ 3.39  มีเกรด D,PSปกติ13
 5981126118  นางสาวศิริวรรณ  ทององค์ 3.05  ปกติ14

        พลศึกษา
 5981147009  นายฐปนรรฆ์  เกียรติถนอมกุล 3.30  มีเกรด D,D+,PSปกติ15

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5721148018  นางสาววราภรณ์  บัวนาค 3.27  ภาคเรียนเกินปกติ16

        จิตวิทยา
 5824154006  นายอิทธิพัทธ์  บุญรอด 3.08 กศ.พ.17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6021207001  นางสาวธีรนาถ  สื่อเฉย1 3.96 ปกติ1

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211021  นางสาวกชกร  จันเดชา2 3.77  มีเกรด D+ปกติ2

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6021291009  นางสาวสุมาลี  ใสปัน3 3.82 ปกติ1
 6021291015  นายอัฏฐพล  พลายด้วง4 3.49 ปกติ2

              เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296013  นางสาวพันธิตรา  จันทร์นวล5 3.30 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207019  นายต้นตระกูล  ใยนนท์ 2.17 ปกติ1
 5921207077  นายพิสิษฐ์  อิสราสุวิภากร 2.33 ปกติ2

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211003  นางสาวกิตติวรา  สุปัญญารัตน์ 2.77 ปกติ3

        เกษตรศาสตร์
 5721215009  นางสาวสลักจิตร   แก้วบุญเรือง 3.08 ปกติ4

        เคมี
 5921216008  นางสาวเบญจวรรณ  เสียงไพเราะ 2.93 ปกติ5

        เคมีอุตสาหกรรม
 5921240009  นางสาวสุพิชชา   ขัมภะกิจ 2.54 ปกติ6
 5921240010  นางสาววรรณลักษณ์  วรรณพิรุณ 2.46 ปกติ7
 6021240006  นางสาวธนวรรณ  แซ่จิว 2.71 ปกติ8

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282017  นายสหรัฐ  วงษ์โค้ว 3.35  มีเกรด PSปกติ9

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6021291002  นางสาวฐิติมา  สอนไกรจันทร์ 3.03 ปกติ10
 6021291005  นางสาวประภาวรินทร์  วงคีรี 3.16 ปกติ11
 6021291006  นางสาวนิศา  คลังกลาง 2.72 ปกติ12
 6021291011  นางสาวพจนีย์  แสวงสุข 2.98 ปกติ13
 6021291012  นางสาวสุดารัตน์    มณีสาร 2.60 ปกติ14
 6021291014  นายชิณวัตร  ศรีสังวาลย์ 2.62 ปกติ15
 6021291016  นางสาวสาวิตรี  พูลสวัสดิ์ 2.73 ปกติ16
 6021291017  นายพัลลภ  พรมมี 2.95 ปกติ17
 6021291019  นางสาวสุจิตรา  โครักษา 3.06 ปกติ18
 6021291021  นางสาวชณาทร  แซ่เตีย 2.99 ปกติ19
 6021291025  นางสาวเจนจิรา  แสวงสุทธิ์ 2.97 ปกติ20

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296012  นางสาวกัญญารัตน์  เฉลิมแสน 2.96 ปกติ21
 6021296019  นายธนาวุฒิ  กงเพชร 2.75 ปกติ22
 6021296027  นางสาวมุกดา  กลิ่นกล่อม 3.11 ปกติ23

4



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296029  นายสุกฤษฎ์ิ  ภักดีโชติ 3.30  มีเกรด D+ปกติ24

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6021154062  นางสาวสุชาวดี  ธรรมชาติ1 3.50 ปกติ2

              เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6021156014  นางสาวอทิติยา  กลิ่นศรีสุข2 3.45 ปกติ2

              การท่องเท่ียว
 6021390108  นางสาวสุอุษา  สิบศิริ3 3.69  มีเกรด D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล ี เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 6021148017  นางสาวณัฐฐินันท์  อ้นคง 3.07 ปกติ1
 6021148029  นางสาวนฤมล  สีคล้อย 2.63 ปกติ2

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6021156024  นายโอฬาริก  จงรุ่งสําราญ 2.59 ปกติ3

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6021301018  นางสาวสุภาวดี  สุภาพ 3.25  มีเกรด D+ปกติ4
 6021301028  นายวิทวัส  แน่นอุดร 2.95  ปกติ5
 6021350003  นางสาวณัฐกฤตา  ยะโอษฐ์ 2.74  ปกติ6

        ภาษาจีน
 6021340093  นายจารุวัฒน์  ละอองแก้วกุล 3.53  มีเกรดยกเว้นปกติ7

        ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5921344006  นางสาวพัชนี  ดวงสมบัตร 3.25  มีเกรด D+ปกติ8

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5721350020  นายญาณพล  ละลอกน้ํา 2.43 ปกติ9
 5821350011  นายวีรวัฒน์  งามเลิศ 2.33 ปกติ10

        เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 5921370005  นายวีรภัทร  พลวิเศษ 2.28 ปกติ11

        ดนตรีตะวันตก
 5621375034  นายจิรเมธ  ผาจีบ 3.04 ปกติ12
 5621375112  นายสุกรี  ถนอมธนโชค 2.60 ปกติ13
 5721375021  นายนที  ทองน้อย 2.41 ปกติ14

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
 5621379007  นายคมสัน  แก้วสาลี            2.79  ปกติ15

        การท่องเท่ียว
 5921390111  นางสาวช่อผกาทิพย์  สาผาย 2.76 ปกติ16
 5921390112  นางสาวกนกวรรณ   พันเกียร 3.09 ปกติ17
 6021390019  นางสาวทิพภาภรณ์  ตรีผล 3.13 ปกติ18
 6021390053  นางสาวอรทัย  เครือจันทร์ 2.67 ปกติ19
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        การท่องเท่ียว
 6021390060  นางสาวพิมพ์ปภัส  ถนอมมงคล 2.64 ปกติ20

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5924414006  นางสาววิจิตรา  คําแสน1 3.66 กศ.พ.1

              การจัดการโลจิสติกส์
 5924418022  นางสาวศศิวิมล  รัตนภา2 3.56 กศ.พ.2
 6021418068  นางสาวธิติมา  สีสด3 3.47 ปกติ2
 6021418081  นางสาวทัศนีย์  มีศิริ4 3.47 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

9



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5724412021  นางสาวสุณัฏฐา  ปกป้อง 2.73 กศ.พ.1
 5821412116  นางสาวพัชรา  ผ่องศรี 2.09 ปกติ2
 5924412012  นางสาววราภรณ์  ประจวบลาภ 2.76 กศ.พ.3
 6021412045  นางสาวเกศสุดา  พัฒนกุล 2.64 ปกติ4
 6021412089  นางสาวธิดากานต์  ชัยภูมิ 2.77 ปกติ5

        การตลาด
 5521413017  นางสาววาสนา  ชมช่ืน 2.06 ปกติ6
 5921413037  นายกิตติชัย  ฉุยฉาย 2.12 ปกติ7
 6021413017  นางสาวใกล้รุ่ง  หลงนาม 2.50 ปกติ8
 6021413042  นางสาวอารียา  บาดาล 2.51 ปกติ9
 6021413044  นางสาวธันยา  ยุทนาวา 2.88 ปกติ10
 6021413049  นางสาวเจนจิรา  ปักเขมายา 2.73 ปกติ11
 6021413054  นางสาวณัฏฐธิดา  สุรพิณ 2.92 ปกติ12
 6021413072  นางสาวภัทราวดี  จันบัวลา 2.58 ปกติ13
 6021413081  นางสาววิภาวรรณ  คงทอง 2.83 ปกติ14
 6021413087  นางสาวสุวารี  มาลาสาย 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ15
 6021413094  นางสาวปนัดดา  ยงไธสง 3.52  มีเกรด D+ปกติ16
 6021413110  นางสาววนัชพร  อยู่เย็นดี 2.54  ปกติ17
 6021413114  นายชัยมงคล  ฤทธินภากร 2.72 ปกติ18
 6021413119  นางสาวแคทรี  ใจโล่ง 2.98 ปกติ19
 6021413123  นายสถาพร  สมหวัง 3.09 ปกติ20
 6021413128  นางสาววชิรภรณ์  แซ่เตียว 2.43 ปกติ21

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414053  นายนพณัฐ  ตั้งวงษ์พิบูลย์22
 5921414060  นายภาณุวัฒน์  สลักคํา

          2.36      ปกต ิ
                   2.60      ปกติ23

 5924414001  นางสาวสุดารัตน์  มูลรัตน์ 3.10 กศ.พ.24
 5924414007  นางสาวนัฐชา  พันธ์เกษตรกรณ์ 2.88 กศ.พ.25
 5924414017  นางสาวอุมารินทร์  ภูมิพันธ์ 3.19 กศ.พ.26
 5924414023  นางสาวยุพิน  อยู่รอย 2.89 กศ.พ.27
 5924414029  นายสหพงศ์  คงเพ็ชรศักดิ์ 2.79 กศ.พ.28
 6021414066  นางสาววรัญญา  มีสูงเนิน 2.34 ปกติ29

        การจัดการโลจิสติกส์
 5724418021  นายเจริญวิทย์  หอมมาลัย 2.21 กศ.พ.30
 5821418025  นางสาวณัฐฐาพร  เอี่ยมย่ิง 2.13 ปกติ31
 5924418004  นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา 2.72 กศ.พ.32

10



ช่ือ - นามสกุล   เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 5924418012  นายดนุสรณ์  เชาว์วัฒนกุล 3.12  กศ.พ.33
 5924418026  นางสาวยศวดี  สุวรรณสุนทร 3.13  กศ.พ.34
 5924418027  นางสาวณัฐณิชา  นาฟาง 3.40  มีเกรด D+กศ.พ.35
 5924418033  นางสาวภัคศรัณย์ภรณ์  เศรษฐีสมบัติ 3.11  กศ.พ.36
 5924418039  นายกฤตภาส  กะตารัตน์ 2.78  กศ.พ.37
 6021418015  นายมาโนชย์  บุตรโสภา 3.13 ปกติ38
 6021418025  นายอภิรักษ์  สุขสําราญ 2.89 ปกติ39
 6021418026  นางสาวกฤติยาภรณ์  ปากหวาน 3.01 ปกติ40
 6021418027  นายพีรวัส  วงศ์ท่าข้าม 2.90 ปกติ41
 6021418037  นางสาวธนิดา  วิถุนัด 3.11 ปกติ42
 6021418038  นางสาวชนิดา  บัวคําภา 2.52 ปกติ43
 6021418039  นายฐาปกรณ์   บุญประดับ 2.77 ปกติ44
 6021418046  นางสาวกชกร  วงษ์อามาตย์ 2.65 ปกติ45
 6021418047  นายพัชรพล  ชัยชววุฒิ 3.25  มีเกรด D+ปกติ46
 6021418056  นายชาญชัย  แสงเทียน 2.85 ปกติ47
 6021418074  นายพงศกร  อารมย์ 2.33 ปกติ48
 6021418077  นายณัฐวุฒิ  ประทุมวัน 2.81 ปกติ49
 6021418083  นายณัชพล  เหล่าอินทร์ 2.75 ปกติ50
 6021418085  นายกฤษดา  จินดา 3.16 ปกติ51
 6021418090  นายแสงภูมิ  ศรีอารย์อมตะกูล 2.88 ปกติ52
 6021418092  นายชยพล  ลาภเลิศสกุล 2.74 ปกติ53
 6021418093  นายดลธรรม  แถวพันธุ์ 2.81 ปกติ54

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419002  นายสันติภาพ  อ่อนดีกุล 2.40 ปกติ55
 6021419055  นางสาวเจนจิรา  แก่นจันทร์ 2.48 ปกติ56

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5621501087  นางสาวจันทร์ฉาย  หน่อแก้ว 2.48 ปกติ1
 5924501065  นางสาวกันยารัตน์  พุกช่ืน 2.85 กศ.พ.2
 6021501137  นายมนัส  - 2.55 ปกติ3
 6024501080  นางสาวเพ็ญพิมพ์  ริดทรัพย์ 2.70 กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5824310026  นางปัณชญาณัฎฐ์  กลิ่นนิยม 2.66 กศ.พ.1
 5921310037  นายจักรพันธ์  วุฒิพักตร์ 2.13 ปกติ2
 5921310084  นายกสิณ  สาลีวัฒนพงศา 2.06 ปกติ3
 5924310013  นายเจษฎา  สุกุ 3.12 กศ.พ.4
 6021310181  นางสาวสุมิตรา  เหลาสกุล 2.59 ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

13



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การส่ือสารมวลชน
 6021373002  นางสาวชลลดา  พรมสาลี1 3.48 ปกติ2

              การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
 6021381001  นางสาวเปรมกมล  นุชม่วง2 3.62 ปกติ1
 6021381015  นายเรืองศักดิ์  พันธ์วงศ์3 3.57 ปกติ2
 5924381001  นายสุทธิศักดิ์  วัฒนงาม4 3.30 กศ.พ.2

              ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392016  นางสาวโสภิดา  ดีข้ัว5 3.66 ปกติ1
 6021392037  นางสาวมยุรี  สีมันตะ6 3.52 ปกติ2
 6021392036  นางสาววิรัญญา  ผลแรก7 3.48 ปกติ2
 6021392041  นายพิชชากร  มกุลพานิช8 3.47 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373048  นายรัชชานนท์  อินยาศรี 3.16 ปกติ1
 6021373063  นางสาวปวันรัตน์  นิชํานาญ 3.12 ปกติ2

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5621374294  นางสาวจิตราพร  บุญเกิด 2.68 ปกติ3
 5824374009  นายวันณรงค์  ขันนพคุณ 3.12 กศ.พ.4
 6021374058  นางสาวธมลวรรณ  ไหล 3.17 ปกติ5
 6021374079  นายฉัตรชัย  ปอสา 2.72 ปกติ6

        การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
 5924381003  นางสาวพุทธศร  แดงอุทัย 3.05  กศ.พ.7
 6021381006  นางสาววีรยา  สุขสงวนศิลป์ 3.11  ปกติ8
 6021381020  นางสาวมัทนพร   เหมสุวรรณ 3.01  ปกติ9
 6021381051  นายณฐชยนต์  สีเหลา 3.26  มีเกรด D+,Fปกติ10
 6021381065  นางสาวโชติกา  สงวนพงษ์ 2.91  ปกติ11

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392001  นายวัชรินทร์  แปลกหน้า 3.18 ปกติ12
 6021392013  นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมโพธิ์ศักดา 3.11 ปกติ13
 6021392025  นางสาวศุภกานต์  นรสิงห์ 2.60 ปกติ14
 6021392029  นายกิตติศักดิ์  แป้นพัด                 3.00     ปกติ15
 6021392031  นายสิรวุฒิ  นิลม่วง 3.12 ปกติ16
 6021392032  นายชัชวาลย์  ขํานกดี 3.21  ปกติ17
 6021392039  นางสาวปรียาดา  ศโรภาส 3.05  ปกติ18
 6021392045  นายเกียรติศักดิ์  ปิ่นธุพันธ์ 3.25  มีเกรด Dปกติ19
 6021392056  นายธนาทิพย์  วิริยะวงศ์ 2.70  ปกติ20
 6021392066  นายอธิวัฒน์  พราหมณ์ทอง 3.15  ปกติ21
 6021392068  นางสาวนัทชา  สังข์สระสิทธิ์ 3.18  ปกติ22
 6021392077  นายธนิศร  บําเพ็ญ 2.65  ปกติ23

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270020  นายณัฐพงศ์  ดาราน้อย 2.78 ปกติ1
 6021270042  นายเจษฎา  ช้างน้อย 2.60 ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส)์
 5621272034  นายสุทธิพงษ์  อุดหนุน 2.30 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377058  นางสาวปิยะวดี  ชูพิฤทธิ์ 3.06 ปกติ1

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5521338019  นายชิตชนะ  บุญอุย 2.09 ปกติ2
 5521338202  นายศุภวัฒน์  ว่องไว 2.48 ปกติ3
 5621338053  นางสาวสิญากร  เหลืองมีสุข 2.89 ปกติ4

        ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6021355014  นางสาวรัชนีกร  จันแปงเงิน 3.48  มีเกรด Fปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6021802002  นางสาวสุดารัตน์  นาวิศรี 2.70  ปกติ1
 6021802010  นางสาวรุ่งนภา  ฟักชนะ 3.05  ปกติ2
 6021802012  นางสาววิมลวัลย์  ธรรมสัตย์ 3.37  มีเกรด Dปกติ3
 6021802018  นางสาวชนิตตา  พักตร์ไพโรจน์ 3.01 ปกติ4
 6021802021  นางสาวนริศรา  สวยประเสริฐ 2.96 ปกติ5
 6021802040  นางสาวสุภัชชา  สีนิล 2.80 ปกติ6
 6021802045  นางสาวกนกวรรณ  วิโย 2.75 ปกติ7
 6021802052  นางสาวจาริยา  งามละม้าย 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5921603002  นางสาวเกศราภรณ์  ศาลางาม1
 5921603018  นายศุภชัย  สารีวงษ์

           2.86      ปกต ิ
        3.08     ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 6021417001  นายโกวิทย์  แสงแก้วท้ายคุ้ง 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ1
 6021417007  นายศราวุธ  สระแก้ว 2.53 ปกติ2
 6021417012  นางสาวปภิญรัตน์  ว่องศิลป์วัฒนะ 3.08 ปกติ3
 6021417020  นางสาวศศินิภา  วงศ์อนุ 2.75 ปกติ4
 6021417022  นางสาววลดา  คุ้มแก้ว 3.01 ปกติ5
 6021417023  นางสาวปนัดดา  จันทร์เทพ 2.63 ปกติ6
 6021417032  นางสาวภัทรวรรณ  ไตรรัตน์ 3.27  มีเกรด D+,Fปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290041  นางสาวรตา  อมาตยกุล 3.29  มีเกรด D+ปกติ1
 6021290045  นางสาวเจนจิรา  นุ่มดี 3.44  มีเกรด D+ปกติ2
 6021290067  นางสาวสุพรรษา  แสงทับทิม 2.84  ปกติ3

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6021290008  นายยงยศ  พืชสิงห์ 2.91 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375005  นายธนพงษ์  มะหิเดช 3.08 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งท่ี  7 วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102074  นางสาวนาตยา  ฉายาปัญจะ 4.00 กศ.บพ.1
 6253102118  สิบโทนพดล  พรมทํา 3.46

 
กศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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