
 
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๔   พฤศจิกายน    ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  18   พฤศจิกายน  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5881110055  นางสาวชทาธิป  ดิษฐ์เอม 2.85 ปกติ1

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5981112037  นางสาวศศิกานต์  สิงหเสนา 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ2

        สังคมศึกษา
 5981126056  นางสาวเพ็ญพิชญา  จตุรัส 2.77 ปกติ3
 5981126076  นายปิยะศักดิ์  พรมโสภา 3.07 ปกติ4
 5981126077  นางสาวสุธิภา  มูลอําคา 2.99 ปกติ5
 5981126122  นายพัฒนพงษ์  สิงห์อมร 3.52  ภาคเรียนเกินปกติ6

        พลศึกษา
 5981147012  นายเอกชัย  ล้ําประเสริฐ7
 5981147022  นายภูมิพัฒน์  พุทธลิผล

           3.11      ปกต ิ
           3.34      ปกต ิ        มีเกรด D,D+8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207031  นายวรรธนะ  เสรีไพบูลย์ทรัพย์ 2.38 ปกติ1

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211033  นางสาวนภสร  พุฒแก้ว 3.40  ภาคเรียนเกินปกติ2

        คณิตศาสตร์
 6021222019  นางสาววศินี  หมายมี 2.95 ปกติ3

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5921282039  นายธนกฤต  เหล่าพิรุฬห์ 2.60 ปกติ4

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5524283009  นางสาวรวีวรรณ์  จันทราช 3.17 กศ.พ.5
 5524283020  นางสาวรุ่ง  เกมาหายุง 2.98 กศ.พ.6
 5524283027  นางสาวอนุชิดา  ไชยหล่อ 2.86 กศ.พ.7

        ชีววิทยา
 5621284020  นางสาววิมลมาศ  เขื่อนแก้ว 2.38 ปกติ8

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296005  นายอาทิตย์   สุชนสวัสดิ์ 3.36  ภาคเรียนเกินปกติ9
 6021296018  นางสาวสุธิดา  บุญเติม 2.78 ปกติ10
 6021296020  นางสาวศิริพร  แซ่ลิ้ม 2.46 ปกติ11
 6021296022  นายชัช  น้อยสุทธิ์ 2.86 ปกติ12
 6021296028  นางสาวชนิตา  สุวรรณแสง 2.67 ปกติ13
 6021296036  นางสาวสุพัฒศจี  มีบุญ 2.92 ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 6021307052  นายคณาวุฒิ  จินดาทอง 2.39 ปกติ1

        ภาษาไทย
 6221358128  Miss XINEN  ZHU             2.68       ปกติ2

        ดนตรีตะวันตก
 5721375047  นายณภัทร  วิไลพันธุ์ 2.48 ปกติ3
 5921375022  นายสุธิพร  ศรีประยงค์ 2.75 ปกติ4

        การจัดการสารสนเทศ
 5921376023  นางสาวจารุนันท์  ตั้งตระกูลเจริญ             2.98       ปกติ5

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378012  นายถาวร  รัตนพันธ์ 3.07 ปกติ6

        การท่องเท่ียว
 5821390029  นางสาวลลิตา  ชมพุด 2.44  ปกติ7
 6021390096  นางสาวนลพรรณ  คงกระพันธ์ 3.30  มีเกรด D+ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6021226026  นางสาววราภรณ์  เมืองคํา 2.75 ปกติ1
 6021226047  นางสาวมินตรา  บุญเหล่ียม 2.84 ปกติ2
 6021226049  นางสาวรุจิภรณ์  ไวยบุญญา 2.68 ปกติ3

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5924412019  นางสาวนวพร  เปลี่ยนแฉ่ง4
 6021412026  นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองด้วง

          2.62      กศ.พ.             
5

        การตลาด
 5824413015  นางสาวณัฐพร  ศรีอาคะ 2.72  กศ.พ.6
 5924413007  นางสาวปวีณา  เพ็งแข 3.26  ภาคเรียนเกินกศ.พ.7
 5924413008  นางสาวดวงฤดี   จันดีทอง 3.43  มีเกรด D,PSกศ.พ.8
 5924413009  นางสาวทศวรรณ  ใจบุญ 2.63  กศ.พ.9
 5924413032  นายอัษฎาวุธ  บุญเนตร 2.67  กศ.พ.10
 5924413055  นายดนัย  เผ่าภูรี 3.61  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 6021413007  นางสาวเปรมฤทัย  หมื่นจบ 2.50  ปกติ12
 6021413018  นางสาวนาตยา  ยงชัย 2.43  ปกติ13
 6021413027  นางสาวจิราภา  ตันสกุล 2.42  ปกติ14

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414025  นายธนะปัฐณ์  ปิติอนันต์โภคิน 2.41 ปกติ15
 5921414038  นายจิรวัฒน์  ตะเคียนจันทร์ 2.70 ปกติ16
 5921414065  นายภัทรพล  เขียวบํารุง 2.51 ปกติ17
 6021414015  นางสาวณัฐวดี  สุดสมัย 2.44 ปกติ18
 6021414072  นางสาวสิรินทร์ทิพย์  เกตุเลศศักดิ์ 3.40  มีเกรด D+ปกติ19

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418070  นายภาคิน  พิมพขันธ์ 2.22 ปกติ20

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419024  นายศุภชัย  ขันลุน 2.80 ปกติ21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

2.48       ปกติ



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5821310162  นางสาวชฎาพร  อําภิน 2.29 ปกติ1
 5924310014  นางสาวรัตติยาภรณ์  สมประสงค์ 2.74 กศ.พ.2
 6021310026  นางสาวบุญลักษณ์  ศิริรัตน์ 2.38  ปกติ3
 6021310123  นางสาวชลดา  แสนนอก 3.59  ภาคเรียนเกินปกติ4
 6021310145  นายณัฐวุฒิ  สุวรรณเนาว์ 2.78  ปกติ5
 6021310160  นางสาวขวัญสุดา  ทําจะดี 3.61  ภาคเรียนเกินปกติ6
 6021310167  นายอานนท์  ประสิทธิ์กูล 2.90  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373013  นางสาวธณัญญา  เชียงทอง 2.45 ปกติ1
 6021373091  นางสาวกนกวรรรณ  แก่นท่าตาล 2.95

 
ปกติ2

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6021374085  นายดิษกร  เต็มตวงสิน 3.57  ภาคเรียนเกินปกติ3

        การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
 5721381101  นายณัฐกฤช   สิราริยกุล             2.55       ปกติ4
 5924381023  สิบเอกอนุพงษ์  ไชยมาตร 3.29  มีเกรด Dกศ.พ.5
 6021381046  นายพุฒิพงศ์  นารารัตน์ 2.92 ปกติ6

        การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5821383014  นายชาญวิช  จันทรมี 3.40  มีเกรด D+,PSปกติ7

        การส่ือสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5921386024  นายคฑาวุธ  สุขเกตุ 2.40 ปกติ8

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6021392018  นายธนากร  ตรงสุจริต 2.81 ปกติ9
 6021392083  นายเจตน์สฤษฎ์ิ  พูลสวัสดิ์ 2.41 ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5821903047  นางสาวธนพร  บรรพต 2.34 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5921602064  นายกิตติพงศ์  ธูปคํา 2.56 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285005  นายอภิรักษ์  พชรไพบูลย์ 2.31 ปกติ1

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5821286003  นางสาววันนิสา  ศรีสุข 2.18 ปกติ2

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287009  นายพลกิต  บุญสมบัติ 2.60 ปกติ3
 5921287016  นายนิธิพันธ์  ประดับมุข 2.27 ปกติ4
 5921287020  นายสิทธิเดช  แจ้งจั่น 2.34 ปกติ5

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290016  นางสาวนพวรรณ  ธราสิริเรืองชัย 3.15 ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6021802003  นางสาวกนกวรรณ  วงศ์แหวน 2.62 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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




