
บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา ประกาศนียบัตร 

และบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีที่   ๑   ธันวาคม   ๒๕๖๕ 

ขึ้นทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   15  ธันวาคม  2565 เปน็ต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5481107285  นางสาวสโรรส  ไพศาลธรรม 2.30 ปกติ1

        ภาษาอังกฤษ
 5981123081  นางสาวปฏิญญา  ถึงศรีปั้น             3.48         ปกติ      ภาคเรียนเกิน2

        ภาษาไทย
 5481124381  นางสาวธัญสินี  คงมีศรี 2.86 ปกติ3

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 6081163010  นายภานุวัฒน์  ทิมเกลี้ยง 3.60  ภาคเรียนเกินปกติ4

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165014  นายณัตวัน  ศรีโสภา 3.10 ปกติ5
 6081165041  นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์ 2.78 ปกติ6

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166005  นายชวลิต  ลีนาบัว 3.42  มีเกรด D+,Fปกติ7
 6081166032  นายปฏิญาณ  ตรีสิริเกษม 3.09  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คณิตศาสตร์
 5921222017  นางสาวสิริกันยา  สืบศรี 2.23 ปกติ1
 5921222019  นางสาวรสิกา  จันทร์เดชะ 2.61 ปกติ2

        แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6121232018  นางสาวสิริรัตน์  นิลศรี 3.16  ปกติ3
 6121232026  นางสาวพลอยพรรณ  แซ่พัว 3.00  ปกติ4
 6121232035  นางสาวพิชชา  แก้วบัวดี 3.47  ภาคเรียนเกินปกติ5

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5921236013  นายปิยภัตร  สุธีธเนศ 2.23 ปกติ6

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6121281005  นายยศธร  พานทอง 2.63 ปกติ7

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282033  นายณัฐภัทร  นาคาภิรมย์ 2.82 ปกติ8

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6121292012  นายพีรณัฐ  ลัทธิพรหม             2.77        ปกติ9

        นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
 6121295006  นางสาวปาริชาติ  จันทะขาว 3.41  มีเกรด D,D+ปกติ10

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296021  นายจิรวัฒน์  สมบัติ 2.87 ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6121154067  นายปกรณ์  แสดงฤทธิ์ 3.84  ภาคเรียนเกินปกติ1

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 6121156008  นายณัฐวุฒิ  นิ่มอุบล 2.60 ปกติ2

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6121301016  นางสาวธนิษฐา  ใจแสน 3.16 ปกติ3

        ภาษาจีน
 5921340065  นางสาวศศิธร  บุราณ             2.25        ปกติ4

        ดนตรีตะวันตก
 5821375065  นายจักรพงศ์  โชติศิริ 2.42 ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226008  นางสาวจิรปภาร์  ธัญญะชาติ 2.85 ปกติ1
 6121226009  นางสาวศศิประภา  ภู่ทอง 2.89 ปกติ2

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6024412052  นายฉันทกร  วรรณทวี 2.56  กศ.พ.3
 6124412014  นางวันดี  ตั้งจรัส 3.35  มีเกรด D+กศ.พ.4

        การตลาด
 5924413076  นายธนารักษ์  แซ่เตียว 2.23 กศ.พ.5
 6021413100  นายคมกฤช  สุระสังข์ 2.38  ปกติ6
 6024413010  นางสาวรัชนก  มหาชัย 2.89  กศ.พ.7
 6024413017  นางสาวจีรนันท์  รักษ์พันธ์พงค์ 2.92  กศ.พ.8
 6024413022  นางสาวธนพร  ชัยเหลา 3.58  ภาคเรียนเกินกศ.พ.9
 6024413026  นางสาววันเพ็ญ  เกอะประสิทธิ์             3.23       กศ.พ.10
 6024413037  นายสุวัฒน์  แซ่ห่าน 3.48  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 6024413040  นางสาวธนิษฐา  ศรีบุญรอด 2.72  กศ.พ.12
 6024413045  นางสาวพีรยา  เติมสายทอง 3.45  ภาคเรียนเกินกศ.พ.13
 6024413051  นายคมสันต์  นิลสนธิ์ 3.97  ภาคเรียนเกินกศ.พ.14
 6024413056  นางสาวเจนารัชต์  ดีวีรทรัพย์ 3.47  ภาคเรียนเกินกศ.พ.15
 6124413033  นางสาวณทิญา  สินสมบัติ 2.50  กศ.พ.16
 6224413011  นายภาณุเดช  ทรายคํา 3.17  กศ.พ.17
 6224413023  นายอนุวัฒน์  เอี่ยมบุญฤทธิ์             3.13       กศ.พ.18

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419001  นางสาวอนุศรา  หัตตะโสภา 3.64  ภาคเรียนเกินปกติ19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

4



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6124501022  นางสาวลักษมณ  ชีวรัตนสกุล 2.60 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

5



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6021310120  นางสาวปิยวรรณ   ทิพย์เนตร 3.06 ปกติ1
 6024310007  นางสาวนนทิยา  ทิศาวงศ์ 2.58 กศ.พ.2
 6121310063  นายธีรพล  มารีกา             2.94        ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

6



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6121373017  นางสาวผกาวรรณ  บุติจินดา 3.11  ปกติ1
 6121373022  นายปฏิภาณ  พันธุ์โสภณ 3.28  มีเกรด D,D+ปกติ2

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374044  นายธนทัต  ภูมิศิริ 3.17 ปกติ3

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381001  นางสาวณัฐวรรณ  ขันทอง 3.28  มีเกรด D+,Fปกติ4
 6121381033  นางสาววทันยา   รัตนพงษานนท์ 3.16  ปกติ5
 6121381049  นางสาวสุภัทรา  สามศร 3.30  มีเกรด D,D+ปกติ6
 6121381051  นางสาวณัฐชนา  จิตชอบ 3.41  มีเกรด D+,Fปกติ7

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392008  นางสาวธนพร  สร้างไธสง 2.85 ปกติ8
 6121392033  นายบุญฤทธิ์  งามพิทักษ์สิน 2.66 ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

7



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6121297043  นายวินัท  รัตนบุรม 2.64 ปกติ1
 6121297048  นายจิโรจน์  อภินันทกุลชัย 2.98 ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6121297019  นางสาวจารุวรรณ  อุตสาห์ 3.19 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

8



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 6121903046  นายนิธิ  เช้ือบุญมี 2.80 ปกติ1
 6121903051  นายวิชชากร  อาษากิจ 2.44 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

9



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 6121602003  นางสาวเนตรนภา  อร่ามเรือง 3.07  ปกติ1
 6121602005  นายอัมรินทร์  ทองคํา 3.50  ภาคเรียนเกินปกติ2

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603010  นายคุณากร  ประเมินชัย 2.59 ปกติ3
 5721603019  นายวรรณรัตน์  กิจจะคม 2.57 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290074  นายชิตพล  นานาวัน 2.46 ปกติ1

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290023  นางสาวพิชญาภา  พึ่งพงษ์ 2.98 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6121802004  นางสาวเบญจมาศ  ดาวตาล 3.02 ปกติ1
 6121802018  นางสาวยูฟาอีด๊ะ  เจ๊ะโซ๊ะ 2.65 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375041  นายสุทธิพงษ์  พรมคํา 3.04 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102067  นางสาวกิตตาภา  พันเหลา1
 6353102127  นางสาวณัฐวดี  ช้างสาร2
 6353102141  นายสรธร  ณ ระนอง

                                   3.95      กศ.บพ.
                                   4.00      กศ.บพ.  
                                   3.63      กศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6263103010  นางสาวโสพิศ  จิตรเสนาะ                4.00      กศ.บพ.     แผน ก1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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