
บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
      ระดับปริญญา 

ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
 (คร้ังที ่ ๑) 

วันพฤหัสบดีที ่  ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ขึ้นทะเบียนบณัฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแต่วันที่   20  ตุลาคม 2565 เปน็ต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

       วิทยาศาสตร์
 5481136083  นางสาวธิชานันท์  พัฒนแสง 2.43 ปกติ1

       เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5921156034  นายพีรยุทธ์  งามตรง 3.05 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

       ชีววิทยา
 5621284014  นางสาววริศรา  แอบจันอัด 2.34 ปกติ1

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6121291002  นางสาวธันยาภรณ์  วาสะศิริ 2.58 ปกติ2
 6121291006  นางสาวสุธารีรัตน์  ธรรมไพศาล 3.42  มีเกรด D+ปกติ3
 6121291010  นางสาวพนิดา  มีศรีสวัสด์ิ 3.32  มีเกรด D+ปกติ4
 6121291011  นางสาวจิรัชญา  เป็ดทอง5
 6121291012  นางสาวจิรภัทร  อ่อนศรี

            3.38        ปกติ       ภาคเรียนเกิน 

                                     2.92       ปกติ 6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

2



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

       ภาษาอังกฤษ
 6021307086  นางสาวจันทร์จิรา  พรหมดวง 2.02 ปกติ1
 6121307038  นายซูการ์นัย  อาลี 2.79 ปกติ2

       ภาษาไทย
 6221358201  MR.JINWEI  GUAN 2.61 ปกติ3
 6221358203  Miss XUELIAN  WANG 3.41  มีเกรด D+ปกติ4
 6221358204  Miss XUEER  TAN  3.23        ปกติ5

       ดนตรีตะวันตก
 5924375023  นายอธิบดี  จันทร์ส่องแสง 3.16 กศ.พ.6

       การจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ
 5424359033  นางสาวปวีณา  แดงโชติ 3.02 กศ.พ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

    การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6124412004  นายฉัตรชัย  ผิวประกายเพชร1 3.70 กศ.พ.1
 6124412007  นายธิติวัฒน์  อนุวัฒน์วิมล2 3.63 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

4



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

       ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226064  นางสาวกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์ 3.21  ปกติ1
 6121226065  นางสาวเมษนีย์  อดเหนียว 3.06  ปกติ2
 6121226066  นางสาวศศิธร  ใจภักดี 3.52  ภาคเรียนเกินปกติ3
 6121226080  นางสาวนราวดี  เหมะ 3.49  ภาคเรียนเกินปกติ4
 6121226081  นางสาวอรวรรณ  แซ่ต้ัง 3.35  มีเกรด D+ปกติ5

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6024412019  นายประเสริฐพร  สอนชา 2.86 กศ.พ.6

 การตลาด
 6121413035  นางสาวสุปรียา  จันเทพา 2.86 ปกติ7
 6121413063  นางสาวศิริพร  นามแก้ว 2.15 ปกติ8

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6024414003  นางสาวโชติยา  หลุ่มรื่นรม 2.27 กศ.พ.9

       การจัดการโลจิสติกส์
 5824418007  นายอานนท์  เอี่ยมธงชัย 2.15 กศ.พ.10
 6121418036  นายสุชาติ  กูลสวัสด์ิมงคล 2.87 ปกติ11
 6121418048  นายธวัชชัย  จั่นเพ็ชร์ 2.43 ปกติ12

 การประกอบการธุรกิจ
 6024419001  นายวิโรจน์  เขื่อนขันธ์13
 6024419005  นายถนุวัฒน์  นุชเจริญ14
 6121419015  นายกิตติพัฒน์  เอิบอิ่ม

           2.76         กศ.พ. 
                                   3.38         กศ.พ.      ภาคเรียนเกิน 

                                   2.00          ปกติ 15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

5



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

    การบัญชี
 6124501005  จ่าเอกณัฐนันท์  ตันวัฒนะ1 3.5128 ม.ค. 2541 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

6



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

       การบัญชี
 6024501004  นางสาวนํ้าฝน  นาหัวนิล 2.41 กศ.พ.1
 6024501021  นางสาวกนกกาญจน์  เกตุคํา 2.37 กศ.พ.2
 6024501033  นายสุภาชัย  ทวีศรี 2.91 กศ.พ.3
 6024501087  จ่าเอกหญิงพิมพ์นรี  ณ บางช้าง 2.59 กศ.พ.4
 6121501103  นางสาวประภาพร  อัศวภูมิ 2.64  ปกติ5
 6124501001  นายภูมิพัฒน์  วัดงาม 2.99  กศ.พ.6
 6124501002  นางสาวปทุมมาศ  จารุนัย 3.29  มีเกรด Dกศ.พ.7
 6124501011  นางสาวสุกัญญา  สายสมบัติ8
 6124501019  นางสาวชลลดา  ศรีนารัตน์

                                  3.05        กศ.พ. 
                                  3.19        กศ.พ.9

 6124501024  นางสาวสุดารัตน์  ทองขาว 3.04 กศ.พ.10
 6124501029  นายชยพล  จันทร์จวง 2.37 กศ.พ.11
 6224501037  นางสาววรรณนิภา  มุกธวัตร์ 3.20 กศ.พ.12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

7



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

       รัฐประศาสนศาสตร์
 5924310059  นางสาวจริญญาภรณ์  เจริญทรัพย์ 2.50 กศ.พ.1
 6024310053  นางสาวจารุวรรณ  เจตเกษกิจ 2.63 กศ.พ.2
 6024310055  สิบเอกเลิศยศ  งามวัฒน์ 2.66 กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

8



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

       การสื่อสารมวลชน
 6024373001  นางสาวสุมาลิน  แจ่มใส 3.70 กศ.พ.1
 6024373013  นางสาวสุชาดา  วัฒนอัมพร 3.78 กศ.พ.2

       การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374012  นายณริศ  เภาน้อย 2.84 ปกติ3

       การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381041  นายกษมา  เมฆาธร 3.23 ปกติ4

       ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 5921383034  นายพัทธพล  คําบุ 2.40  ปกติ5
 6121392003  นางสาวขวัญกมล  สุวรรณวิจิตร 3.43  มีเกรด D+ปกติ6
 6121392061  นายสุธี  เทียนแก้ว 3.07  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  6  ตุลาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

       นิติศาสตร์
 5821903046  นางสาวพุทธชาด  กองสุข 2.44 ปกติ1
 5921903018  นางสาวกนกพร  อยู่เล็ก 2.77 ปกติ2
 5921903070  นายณวัสน์   คุ้มประยูร 2.26 ปกติ3
 5921903081  นายพงศ์ภัค  คงทอง 2.43 ปกติ4
 6121903009  นางสาวนาริศรา  บานเย็น 2.19 ปกติ5
 6121903019  นางสาวปริณดา  เช่ียนม่ัน 2.56 ปกติ6
 6121903032  นางสาวณัฐชยา  เทวาราช 2.48 ปกติ7
 6121903041  นางสาวสิริยากร  สวัสดีไทร 2.20 ปกติ8
 6121903045  นายวสันต์  ฉายศรี 2.20 ปกติ9
 6121903055  นางสาวเกวลิน  ไชยสุวรรณ 2.17 ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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