
 
 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา  

 
 
 
 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
(คร้ังที่  ๑) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ 
 
 
 

ขึ้นทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   16  กุมภาพันธ์  2566 เปน็ต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6081112011  นางสาวธมลวรรณ  ชมแผน 3.87  ภาคเรียนเกินปกติ1

        ฟิสิกส์
 6081114002  นางสาวอรอนงค์  ฤทธิโรจน์ 3.44  ภาคเรียนเกินปกติ2

        ภาษาอังกฤษ
 5481123519  นางสาวกฤตพร  หล้าสวย 2.92 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        เคมี
 6121216004  นายปฎิภาณ  ใจอดทน 2.92 ปกติ1

        คณิตศาสตร์
 5921222040  นายศุภชัย  วงศ์สุวรรณ 2.30 ปกติ2

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 6121292009  นายวรดร  ฉัตรเงิน             2.61        ปกติ3

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296017  นางสาวหฤทัยรัตน์  ปรีชา 2.39 ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาจีน
 5921340004  นางสาวชนาพร  รอดช่วง 2.12 ปกติ1
 5921340009  นางสาวกัลยรัตน์  สาครขํา 2.05 ปกติ2
 6121340004  นายอนันต์  แซ่โจ 2.02 ปกติ3

        ภาษาไทย
 6121358007  นายนาวิน  ทองคงอ่วม 2.27 ปกติ4

        ดนตรีตะวันตก
 5821375014  นายนาวิน  สิริมา 2.71 ปกติ5
 5821375033  นายอิทธิวัฒน์  ไชยรัตนประภากุล 2.65 ปกติ6
 5821375036  นายรัฐพล  ดีเรือก 2.71 ปกติ7
 5821375055  นายวิชญ์พล  หม่ืนจํารัส 2.34 ปกติ8
 5821375078  นายวรพล  นันทมนตรี 3.19 ปกติ9
 5821375114  นายปฏิภาณ  คําวชิรพิทักษ์ 2.80 ปกติ10

2.51
        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ)

         11      5821379012  นางสาวนชัชา  บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา ปกติ
        การท่องเท่ียว

 6121390006  นายอดิศร  จันจําปา             2.65        ปกติ12
 6121390038  นางสาวนิรมล  มูลจันทา             3.05        ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  ครั้งท่ี  1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6221412040  นางสาวนิสิตา  หลักทอง1 3.82 ปกติ1
 6221412021  นายโชติก  ขรรค์เจนการ2 3.66 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226075  นายกรวิชญ์  ประจุดธะเก 3.06 ปกติ1

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6221412002  นางสาวนันทา  รุ่งแจ้ง 2.67 ปกติ2
 6221412018  นางสาวปวีณา  ฉายอรุณ 2.86 ปกติ3

        การตลาด
 6121413055  นายพิสิฐพงศ์  แซ่จอง 2.70 ปกติ4
 6124413016  นายปัญญา  วิไลตระกูล 2.30 กศ.พ.5

        การจัดการโลจิสติกส์
 6024418067  นายภูมิ  รุ่งเรืองรอง 2.64 กศ.พ.6
 6121418042  นางสาวศิริรัตน์  ชัยพรมเขียว 2.50 ปกติ7
 6121418051  นายคุณากร  ศักดิ์แก้ว             2.78        ปกติ8

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419060  นางสาวชนิดา  วิณโรจน์ 3.08 ปกติ9
 6124419002  นางสาวณัฐธยาน์  บัวเมือง 3.06 กศ.พ.10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  ครั้งท่ี  1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6221501019  นางสาวธนารัตน์  พิณทอง1 3.76 ปกติ1
 6221501063  นางสาวรินรดา  แสนโสม2 3.74 ปกติ1
 6221501013  นางสาวธันย์ชนก  แซ่ลิ้ม3 3.71 ปกติ1
 6221501053  นางสาวชลลัดดา  คุณากร4 3.71 ปกติ1
 6221501079  นางสาวกรกนก  ศรีทิน5 3.70 ปกติ1
 6221501026  นางสาววิภาดา  ขวัญรอด6 3.68 ปกติ1
 6221501024  นางสาวนิศรา  สังข์ทองหลาง7 3.63 ปกติ1
 6221501074  นางสาววรรณพร  ไทยเจริญสุข8 3.60 ปกติ1
 6221501012  นางสาวขนิษฐา  ชุ่มช่ืน9 3.58 ปกติ2
 6221501073  นางสาวอภิญญา  ไพบูลย์มั่นคง10 3.56 ปกติ2
 6221501076  นางสาวกิตติยา  ทับสร้อย11 3.48 ปกติ2
 6221501010  นางสาวสายธาร  รอดบุญมา12 3.44 ปกติ2
 6221501062  นางสาวศุภัสรา  สงัดศรี13 3.44 ปกติ2
 6221501061  นางสาวอรพินท์  มากสุข14 3.41 ปกติ2
 6221501065  นางสาวกิตติยา  ลุ่งเป้า15 3.41 ปกติ2
 6221501069  นางสาวสุภาวดี  องอาจ16 3.41 ปกติ2
 6221501027  นางสาวมณีฟ้า  ทับทิม17 3.39 ปกติ2
 6221501052  นางสาวกนิษฐา  ศรีสมศักดิ์18 3.39 ปกติ2
 6221501082  นางสาววราภรณ์  ดอนไม้ไทร19 3.28 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6024501073  นางสาวจิรัชญา  ภิญโย 2.72 กศ.พ.1
 6124501030  นางสาวนภา  แก้วเลี้ยง 2.45  กศ.พ.2
 6221501002  นางสาววรลักษณ์  บริบูรณ์ 3.32  มีเกรด D,D+ปกติ3
 6221501003  นางสาวรัตน์ติพร  เกตุแก้ว 2.65  ปกติ4
 6221501004  นางสาวสุชาดา  ศรีเมือง 2.88 ปกติ5
 6221501005  นางสาวจินตนา  ติ้มสันเทียะ 3.07 ปกติ6
 6221501007  นางสาววาสนา  ปั้นสุวรรณ 3.07 ปกติ7
 6221501008  นางสาวชมพูนุช  แจ้งเนียม 2.66 ปกติ8
 6221501020  นายกิตติภพ  สุขวิเศษ 3.05 ปกติ9
 6221501025  นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญาดี 3.20 ปกติ10
 6221501028  นางสาวนัฐมล  สุขเกิดผล 2.63 ปกติ11
 6221501029  นางสาวยุพาพร  หอมห่วน 2.60 ปกติ12
 6221501031  นายสุกฤษฎ์ิ  ปทีปกมล 3.23 ปกติ13
 6221501032  นางสาวศิรินทรา  นะกองดี 3.16 ปกติ14
 6221501036  นางสาวนฤมล  ปานใส 3.36  มีเกรด Dปกติ15
 6221501038  นางสาวชุติกาญจน์  สมกลิ่น 3.29  มีเกรด D+ปกติ16
 6221501043  นางสาววิภาภรณ์  อ่อนเกตุ 3.25  มีเกรด D+ปกติ17
 6221501046  นางสาวนพรัตน์  จันทรเทศ 3.38  มีเกรด Dปกติ18
 6221501049  นางสาวรัตติกาล  จุฑารัตน์ 3.22  ปกติ19
 6221501058  นางสาวเกวลี  สุริยะชัย 2.54  ปกติ20
 6221501066  นางสาววรณัน  โพธิ์กระโทก 3.18  ปกติ21
 6221501070  นางสาวพิชิตา  ศิริโส                                    2.92        ปกติ22
 6221501077  นางสาวจุฑามาศ  ใจจุลละ 2.77 ปกติ23
 6221501085  นางสาววิมลศิริ  พิมแป 3.39  มีเกรด D,D+ปกติ24
 6221501090  นางสาววิลัดดา  เจือจันทร์ 3.26  มีเกรด D+ปกติ25

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5924310038  นายปุณยวีร์  คําสิน 2.28 กศ.พ.1
 6024310042  นางสาวไอลดา  ฮาซัน 2.51 กศ.พ.2
 6121310085  นางสาวสุพิชญา  มุกธวัตร 2.77 ปกติ3
 6124310020  นายนพรัตน์  นิสัยดี 2.60 กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6121374050  นายธนิพัทธ์  ทองศรี 3.46  มีเกรด Dปกติ1

        การส่ือสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385044  นายอรินทร์  คชประทาน 2.52 ปกติ2

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392044  นายอภิชัย  ฮาดดา 2.69 ปกติ3
 6121392047  นายไวโรจน์  บุญชลอ 2.79 ปกติ4
 6121392052  นายณัฐวุฒิ  แสงวัฒนาตระกูล 2.77 ปกติ5
 6121392053  นายดนัยนันท์  เฉลิมพรพัฒน์ 2.85 ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  ครั้งท่ี  1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

              นิติศาสตร์
 6221903035  นางสาวอินทิรา  ยอดสาลี1 3.72 ปกติ1
 6221903076  นางสาวณัฐวรา  มลิวัลย์2 3.66 ปกติ1
 6221903078  นายทรรศนันทร์  ใยคํา3 3.80  มีเกรด Dปกติ2
 6221903005  นางสาวเชิญตะวัน  อิ่มสรรค์4 3.70  มีเกรด Dปกติ2
 6221903046  นายวงศกร  ชมเชย5 3.52 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 6121903052  นายพุฒิพงศ์  อธิชัยธนพัทธ์ 2.03  ปกติ1
 6221903006  นางสาวกัญญาพัชร  บุญบรรลุ 3.58  มีเกรด D,D+ปกติ2
 6221903015  นางสาวณัฎณิชา  ปัญญาประดิษฐ 3.53  มีเกรด Fปกติ3
 6221903025  นางสาวเอมมิกา  บัวกลิ่น 3.55  มีเกรด Dปกติ4
 6221903054  นางสาวฐิติรัตน์  ศรีคํา 3.16  ปกติ5
 6221903065  นางสาวสุพรรณี  ดุลย์มา 3.12  ปกติ6
 6221903089  นางสาวชนามินทร์  ประชาสินทิพย์ 3.49  มีเกรด D,D+ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5921338017  นางสาวปิยะมาศ  ยังศิริ 3.26  มีเกรด D,PSปกติ1

        ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
 6121355001  นางสาวณัฐธิดา  บัวผัน 2.76 ปกติ2
 6121355020  นายณัฐกานต์  บัวผัน 2.60 ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6121290007  นายอนิรุจน์  ฤทธิ์จุรี 2.72 ปกติ1

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์
 6121290024  นายจิรายุทธ  ประดับนาค 2.77 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6121375006  นายชัยวัฒน์  ปานเจริญ 2.84 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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