
บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญา 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   มถิุนายน   ๒๕๖๕ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  16  มิถุนายน  2565 เป็นตน้ไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  4 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การศึกษาปฐมวัย
 6081107069  นางสาวสุทธิดา  ป้อมวัง1 3.88 ปกติ1
 6081107067  นางสาวสุกันยา  มะโนธรรม2 3.87 ปกติ1
 6081107017  นางสาวสุภาดา  กองแก้ว3 3.81 ปกติ1
 6081107063  นางสาวสุนันทา  เลิศรู้4 3.79 ปกติ1
 6081107052  นางสาวพิมพกานต์  เพชรกล้า5 3.74 ปกติ1
 6081107070  นางสาวธนัญญา  จําปานิล6 3.66 ปกติ1
 6081107071  นางสาวจิตรานุช  แก้วทุ่ง7 3.66 ปกติ1
 6081107068  นางสาววรรณภา  พุ่มซ้อน8 3.65 ปกติ1
 6081107003  นางสาวอดิศา  ยมน้อย9 3.64 ปกติ1
 6081107073  นางสาวมุฑิตา  จันทาเพ็ญ10 3.62 ปกติ1
 6081107066  นางสาววัชราภรณ์  อาร้อน11 3.60 ปกติ1
 6081107004  นางสาวสุธิดา  สว่างภพ12 3.74  มีเกรด D+ปกติ2
 6081107041  นางสาวชญาณี  เจนชัย13 3.59 ปกติ2
 6081107062  นางสาวชุลีพร  สมภักดี14 3.57 ปกติ2
 6081107009  นางสาวณัฐวศา  เกิดแก้ว15 3.54 ปกติ2
 6081107010  นางสาววาสนา  ภูมิชูชิต16 3.54 ปกติ2
 6081107055  นางสาวจิรพัชร  กูบกระบี่17 3.49 ปกติ2
 6081107005  นางสาวฌัชลิดา  ดีวงษ์18 3.47 ปกติ2
 6081107001  นางสาวธมนวรรณ  พลเดช19 3.41 ปกติ2
 6081107020  นางสาวหอมหวน  พนาศรี20 3.28 ปกติ2

              คณิตศาสตร์
 6081110058  นางสาวสุริยาพร  สายเมฆ21 3.71 ปกติ1
 6081110071  นางสาวนูรไลลี  อะมะ22 3.60  มีเกรด D+ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112017  นางสาวสุวพัชร  ทองรวง23 3.88 ปกติ1
 6081112084  นางสาววนัชพร  ผางคนรัก24 3.88 ปกติ1
 6081112079  นายจักรพันธุ์  โนนคู่เขตโขง25 3.86 ปกติ1
 6081112080  นางสาวสุพิชชา  วรรณศรี26 3.76 ปกติ1
 6081112047  นายกิตติพล  เทพวาที27 3.68 ปกติ1
 6081112016  นางสาวอริสรา  เทียมถมยา28 3.79  มีเกรด D+ปกติ2
 6081112005  นายศดายุ  สัมฤทธิ์29 3.59 ปกติ2

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115032  นางสาวรักคณา  ปัญจบุษย์30 3.75 ปกติ1
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  4 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115044  นางสาวนิลุบล  เลือดสุคัน31 3.73 ปกติ1
 6081115035  นางสาวสุพินญา  บุญประดับ32 3.87  มีเกรด D+ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6081123084  นางสาวเปรมิกา  ภัคสุรีย์รัชกุล33 3.66  มีเกรด D+ปกติ2
 6081123055  นางสาวธัญชนก  เฉิดฉาย34 3.46 ปกติ2

              ภาษาไทย
 6081124056  นางสาวดวงหทัย  ชวลิตเลขา35 3.71 ปกติ1
 6081124047  นางสาวเพ็ญนภา  ทาระวัฒน์36 3.60 ปกติ1

              ศิลปศึกษา
 6081125011  นายอัจฉริยะ  ม่วงจร37 3.80 ปกติ1

              สังคมศึกษา
 6081126091  นายสหรัฐ  พรหมทัสน์38 3.63 ปกติ1
 6081126055  นางสาวอัญชริกา  คงขุนทด39 3.40 ปกติ2

              พลศึกษา
 6081147022  นางสาวสุนิตา  ไชยสิงห์40 3.86 ปกติ1
 6081147035  นายไกรทอง  เท่าราช41 3.65  มีเกรด Dปกติ2
 6081147026  นายพันธกานต์  แสงกิติสุวัฒน์42 3.62  มีเกรด D,D+ปกติ2

              ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165001  นายธนพล  พึ่งนุสนธิ์43 3.65 ปกติ1
 6081165055  นางสาวแพรวพรรณ  แดงคําดี44 3.62  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5781107029  นางสาวณัฐรุจา  มะลิวัลย์ 3.24 ปกติ1
 6081107002  นางสาวณัฐชา  เพ็ชรจั่น 3.14 ปกติ2
 6081107006  นางสาวจิตติมา  ธรรมคุณ 3.24 ปกติ3
 6081107012  นางสาวปรียานุช  บุญจํารูญ 3.39  มีเกรด D+ปกติ4
 6081107014  นางสาวภัทรา  รอดแตง 3.00 ปกติ5
 6081107015  นางสาวลัดดาวัลย์  ลุ้งใหญ่ 3.16 ปกติ6
 6081107019  นางสาวชญาณี  อารักคิด 3.24 ปกติ7
 6081107024  นางสาวเยาวลักษณ์  ขจร 3.02 ปกติ8
 6081107026  นางสาวชนัดดา  ศรีทองคํา 2.73 ปกติ9
 6081107029  นางสาวธารารัตน์  เนตพล 3.11 ปกติ10
 6081107030  นางสาววรัญญา  เกตุดี 3.23 ปกติ11
 6081107034  นางสาวญานิกา  แก้วใหญ่ 3.20 ปกติ12
 6081107038  นางสาวกรรณิการ์  ทองเรือง 3.38  มีเกรด D+ปกติ13
 6081107054  นางสาวปรมาภรณ์  มานะบุตร 3.33  มีเกรด D+ปกติ14

        คณิตศาสตร์
 6081110013  นางสาวเจนจิรา  ทิพพะนาง 3.05 ปกติ15
 6081110053  นายพิชิตพงษ์  จันทร์บัว 3.21 ปกติ16
 6081110056  นางสาวณัฐกา  ประทุมมา 2.96 ปกติ17
 6081110066  นางสาวนฤมล  นิ่มสาย 3.09 ปกติ18
 6081110072  นางสาวสิรินทิพย์  สิริโภชย์ทวีชัย 3.40  มีเกรด D+ปกติ19
 6081110082  นางสาวสุวานี  โสะประจิน 3.51  มีเกรด D+ปกติ20

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112053  นางสาวรจนา  มากะจาย 3.26  มีเกรด D,D+ปกติ21
 6081112091  นายภูวรินทร์  เทพวรรณ 3.38  มีเกรด D+ปกติ22
 6081112092  นายปกรณ์  โตชาติ 3.42  มีเกรด D+ปกติ23

        ชีววิทยา
 6081113005  นางสาวสิรินยา  ทักศิลป 3.20 ปกติ24
 6081113030  นางสาวณิชมน  หมั่นสระเกษ 3.19 ปกติ25

        ฟิสิกส์
 6081114001  นายรัชตะ  แต่งงาม 3.16  ปกติ26
 6081114006  นางสาวทัตพิชา  พรจะโป๊ะ 3.18  ปกติ27
 6081114008  นายภาณุเดช  สีเหมาะ 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ28
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        เคมี
 6081118008  นางสาววิริยา  ชูกลิ่น 3.43  มีเกรด D+ปกติ29

        ภาษาอังกฤษ
 6081123034  นางสาวกัญญานุช  สภาพักตร์ 3.55  มีเกรด D+ปกติ30
 6081123045  นายสราวุธ  คลองยุทธ 3.06  ปกติ31

        ภาษาไทย
 6081124032  นางสาวจิราพร  อาจหาญ 3.15  ปกติ32
 6081124043  นางสาวณัฐธิดา  แซ่อึ้ง 3.59  มีเกรด D+ปกติ33
 6081124044  นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมแสง 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ34
 6081124055  นางสาวอัจฉราวรรณ  ชุมประเสริฐ 3.09  ปกติ35
 6081124068  นางสาวรุ้งลาวัลย์  ฟ้าเพ่ิมพร 3.33  มีเกรด D+ปกติ36
 6081124088  นายวิพัทชัย  วิจารณ์ 3.47  มีเกรด D,D+ปกติ37

        สังคมศึกษา
 6081126009  นายสถาพร  เต็งสภา 3.16 ปกติ38
 6081126018  นางสาวสุพัตรา  แสนสวาท39
 6081126044  นางสาวซูเฟีย  สาเรง

3.32        ปกต ิ     มีเกรด D,D+ 

 3.05       ปกติ40
 6081126045  นายนราวิชญ์  อุปถัมภ์ 3.02 ปกติ41
 6081126063  นายกิตติศักดิ์  ประดับศรี 2.97 ปกติ42

        พลศึกษา
 6081147010  นายมนูญ  จันทินมาธร43
 6081147025  นายชานน  เบญจเทพรัศมี44
 6081147036  นายวีรพงศ์  แสงปิน

                                    3.38       ปกต ิ      มีเกรด D+ 

                                    3.31       ปกต ิ      มีเกรด D+ 

                                    3.40       ปกต ิ      มีเกรด D+,F45
        นาฏยศิลป์ศึกษา

 6081163005  นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม 3.49  มีเกรด D+ปกติ46
 6081163043  นางสาวชนิสรา  วงค์แปลก 3.31  มีเกรด D+ปกติ47
 6081163065  นางสาวณัฏฐิดา  สุขบําเพิง 3.47  มีเกรด Dปกติ48
 6081163066  นางสาวอรปรียา  บุญเฟรือง                                     3.32        ปกต ิ     มีเกรด D+49

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165029  นายจักรกฤษ  ตั้งแต่ง 3.64  มีเกรด Fปกติ50
 6081165039  นายธนพนธ์  วีระสุข 2.93  ปกติ51
 6081165052  นายศรัณย์พัทธ์  เพชรดํารงค์สกุล 3.27  มีเกรด D,D+,Fปกติ52
 6081165053  นายประภัทร์  แจ้งเอี่ยม 3.18  ปกติ53
 6081165076  นางสาวฐิตวี  คงดี 3.10  ปกติ54
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 4 วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165089  นายปภาวิน  เทพยุหะ 3.46  มีเกรด D+ปกติ55

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166041  นางสาวกมลธิชา  ทับทิม 3.52  มีเกรด Dปกติ56

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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