
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๖) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2563 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  16  กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              จิตวิทยา
 5921154024  นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น1 3.32 19 พ.ย. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

1



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5681115009  นายชาญชัย  สังค า 2.64 25  ธันวาคม  2537  ปกติ1

        ศิลปกรรมศึกษา
 5381153076  นายทรงสิทธิ ์ เอ้ืออังกูรดิษกุล 2.98 23  ธันวาคม  2534  ปกติ2

        จิตวิทยา
 5421154052  นางสาวรัตนากร  ยุติธรรม 3.33 22  เมษายน  2535  มีเกรด D+ปกติ3
 5721154062  นายกฤษณะ  เทศแจ่ม 3.76 16  เมษายน  2539  ภาคเรียนเกินปกติ4

        บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
 5421158037  นางสาวธิดารัตน์  เสียงใหญ่ 2.64 16  กุมภาพันธ์  2535  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5921281019  นายนนทรัตน์  เหมือนโค้ว1 3.75 27 ก.พ. 2541  ปกติ1

              แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5921282017  นางสาวอภิสรา  ภู่ภักดีพันธ์2 3.59 2 พ.ค. 2540  ปกติ2

 5921282003  นางสาวสุทธิมาลย์  เจริญวิเศษสุข3 3.25 4 ธ.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คณิตศาสตร์
 5621222012  นางสาวสุธิดา  ต้นบญุ 2.60 31  ตุลาคม  2537  ปกติ1
 5721222002  นางสาวอริสา  พึ่งงาม 2.82 25  ตุลาคม  2538  ปกติ2
 5821222001  นายมานะ  แซ่กัง 3.10 23  กันยายน  2539  ปกติ3
 5821222005  นายอภิรัฐ  เทยีมนาก 2.15 31  สิงหาคม  2539  ปกติ4
 5821222021  นางสาวอลิษา  ชาติสุภาพ 2.65 14  กรกฎาคม  2539  ปกติ5

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5621236019  นายชวลิต  ฝังฝน 2.32 20  ธันวาคม  2537  ปกติ6

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5521238028  นายธนดล  เทศมาศ 2.20 24  สิงหาคม  2536  ปกติ7
 5621238022  นายกริชเทพ  สายทอง 2.75 26  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ8

        จุลชีววิทยา
 5521251001  นางสาวชุติมา  คล้ายทอง 2.63 24  สิงหาคม  2536  ปกติ9

        ฟิสิกส์ประยุกต์
 5921254001  นางสาวพัชชา  ศรีเถื่อน 3.22 28  มีนาคม  2541  ปกติ10

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5921281002  นายธนกฤต  โสภณธนะสิริ 2.55 22  พฤษภาคม  2541  ปกติ11
 5921281011  นางสาวธัญนันท ์ ใจแกล้ว 3.10 24  มีนาคม  2540  ปกติ12
 5921281012  นายอภิสิทธิ ์ มะรุรด 2.58 18  เมษายน  2541  ปกติ13
 5921281021  นางสาวเบญจพร  รัศมี 3.37 26  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+,PSปกติ14

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5821282050  นายสวาสด์ิ  พลสมัคร 2.42 6  ตุลาคม  2538  ปกติ15
 5921282001  นางสาวธันยมัย  เนื้อทอง 3.45 22  กันยายน  2540  มีเกรด D+ปกติ16
 5921282002  นายวศิน  บญุใส 3.22 18  ธันวาคม  2539  ปกติ17
 5921282006  นายนัฐพล  จิตตวิริยะวงศ์ 3.37 1  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ18
 5921282011  นายพงศกร  ชูจันทร์ 3.12 4  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ19
 5921282012  นายวรเมธ  วีรบรีุนนท์ 3.14 17  พฤษภาคม  2541  ปกติ20
 5921282014  นายอานนท ์ วัฒนวิกิจ 3.29 30  สิงหาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ21
 5921282015  นายศุภกรณ์  สหนุิล 2.73 26  ธันวาคม  2540  ปกติ22
 5921282016  นางสาวแพรวพรรณ  สุนทรละมัย 3.10 27  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ23
 5921282019  นางสาวอริสา  วิชาโคตร 2.86 20  พฤศจิกายน  2540  ปกติ24
 5921282031  นางสาววิศรุตา  วงศ์ประเสริฐสิริ 2.49 8  กรกฎาคม  2541  ปกติ25
 5921282038  นางสาวกุลสตรี  รอบรู้ 3.44 28  ธันวาคม  2540  มีเกรด Dปกติ26
 5921282040  นายรัฐกฤษ  บตุตะวงษ์ 3.40 28  ตุลาคม  2540  มีเกรด Dปกติ27
 5921282043  นางสาวเลิศลักษณ์  ศรีจามร 3.30 12  ธันวาคม  2540  มีเกรด Dปกติ28

4



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5524283008  นางสาวทพิย์วรรณ  รินรุด 3.03 9  ธันวาคม  2537  กศ.พ.29

        เทคนิคการแพทย์
 5721701001  นางสาวปณิตา  พุ่มโพธิ์ 2.57 30  สิงหาคม  2539  ปกติ30
 5721701004  นางสาวทพิรัตน์  ลือฤทธิ์ 2.31 4  ธันวาคม  2539  ปกติ31
 5721701005  นางสาวสรัลพร  ไชยลอย 2.84 1  พฤษภาคม  2539  ปกติ32
 5721701007  นางสาวกชกร  แซ่ล้ิม 2.79 13  พฤษภาคม  2539  ปกติ33
 5721701009  นางสาวสายฝน  อุโลก 2.72 6  กันยายน  2537  ปกติ34
 5721701013  นางสาวเนตรชนก  ชัยรักษา 2.38 23  กันยายน  2535  ปกติ35
 5721701014  นางสาวพิมพ์วิษา  เรือนค า 2.57 2  กรกฎาคม  2537  ปกติ36
 5721701015  นางสาวทพิย์สุดา  นาถวิล 2.41 19  มิถุนายน  2535  ปกติ37
 5721701020  นางสาวซูฟียาณีย์  ตุหยง 2.74 25  มีนาคม  2539  ปกติ38

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              :ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346009  นางสาวนารีรัตน์  จงเทพ1 3.35 19 ม.ิย. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาจีน
 5721340039  นางสาววิภาวี  จิตไธสง 2.46 21  กันยายน  2538  ปกติ1
 5721340061  นางสาวรัตนวรรณ  สวนงาม 2.63 18  ตุลาคม  2538  ปกติ2

        :ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346006  นางสาวณัฐพร  ค าบบุผา 3.20 5  เมษายน  2541  ปกติ3
 5921346013  นางสาวนินูรีฮัน  วานิ 2.56 3  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4
 5921346014  นางสาวปวีณา  พรายรักษา 3.27 4  มีนาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ5
 5921346019  นายปวเรศ  เชื้อบรรดิษ 3.35 4  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ6
 5921346022  นางสาวกุลรัตน์  สมิง 2.94 11  มิถุนายน  2540  ปกติ7
 5921346023  นางสาวมนัสพร  ค าลือ 3.05 5  พฤศจิกายน  2540  ปกติ8
 5921346025  นางสาววิลาสินี  แก้วรอดฟ้า 3.35 16  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ9

        ดนตรีตะวันตก
 5721375055  นายสุรศัก  แก้วตา 3.00 3  สิงหาคม  2538  ปกติ10

        การจัดการสารสนเทศ
 5921376013  นายธนพงค์  อินสวาท 2.88 14  กรกฎาคม  2540  ปกติ11
 5921376019  นางสาวประกายวรรณ  ต่วนเทศ 3.12 27  พฤศจิกายน  2540  ปกติ12

        การท่องเที่ยว
 5821390041  นางสาวจรัสศรี  ทองเนื้อขาว 2.31 12  พฤศจิกายน  2539  ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5824412076  นางสาวสุธีกานต์  กะกา 2.32 9  สิงหาคม  2539  กศ.พ.1
 5921412029  นางสาวบษุบา  ไชยบบุผา 2.61 10  ธันวาคม  2540  ปกติ2
 5921412078  นางสาวโชติกา  สหบามี 3.18 31  ตุลาคม  2540  ปกติ3

        การตลาด
 5721413091  นางสาวณัชชา  วุฒินนทกาญจน์ 2.69 18  สิงหาคม  2538  ปกติ4
 5821413066  นางสาวอารียา  ยมรัตน์ 2.70 11  มิถุนายน  2540  ปกติ5

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5521414002  นางสาวสิริรัตน์  ภูกนก 2.05 22  พฤษภาคม  2536  ปกติ6

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418062  นายสถาปตัย์  พันธ์โพธิท์อง 2.30 4  ตุลาคม  2537  ปกติ7
 5621418290  นางสาวเกษศิรินทร์  สุขปาน 2.18 4  กรกฎาคม  2537  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501089  นายมุครินทร์  ภูมิลาด 2.72 29  มิถุนายน  2540  ปกติ1
 5921501103  นายศุภกิตต์ิ  นิรันดร์วงศ์วาน 2.39 30  ตุลาคม  2540  ปกติ2
 5921501148  นางสาวณัฏฐ์ชุดา  บ ารุงเวช 2.90 17  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ3
 5921501150  นางสาวรวิกานต์  เกษตระชนม์ 2.57 4  กันยายน  2540  ปกติ4
 5921501151  นางสาวรุจิรา  สายใจ 2.25 24  ตุลาคม  2540  ปกติ5
 5921501153  นางสาวอริยา  โพธิม์ูล 2.99 3  มีนาคม  2541  ปกติ6
 5921501157  นางสาวธัญญาลักษณ์  เพ็งพินิจ 2.26 16  มีนาคม  2539  ปกติ7
 5921501158  นางสาวอรณี  แย้มประดิษฐ 2.97 5  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ8
 5921501161  นางสาวล าเพย  มณีสวาท 2.28 26  มกราคม  2541  ปกติ9
 5921501167  นางสาวฤทยัรัตน์  พิรักษา 3.12 26  มีนาคม  2541  ปกติ10
 5921501169  นางสาวสุชานาถ  เกิดงาม 2.91 21  ธันวาคม  2540  ปกติ11
 5921501170  นางสาวชญานิศ  ผ่องรัศมีวงศ์ 3.51 3  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ12
 5921501171  นางสาวทพิานัน  เดชาเลิศ 2.48 5  กันยายน  2540  ปกติ13
 5921501172  นางสาวทพิารมย์  เดชาเลิศ 2.61 5  กันยายน  2540  ปกติ14
 5921501173  นางสาวกฤษณา  ซ้ือมีชัย 3.14 11  สิงหาคม  2540  ปกติ15
 5921501175  นางสาวทวิาพร  บพุลับ 2.97 21  มีนาคม  2541  ปกติ16
 5924501031  นางสาวพรนภา  วงศ์กาฬสินธุ์ 3.72 23  ธันวาคม  2537  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5724310073  สิบต ารวจตรีวรรณชัย  พลเย่ียม 3.03 22  มิถุนายน  2536  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374021  นางสาวพิมผกา  ธิบดี 2.43 16  ธันวาคม  2538  ปกติ1

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381057  นางสาวพิชชานันท ์ วิฑูรปญัญ์ 3.19 25  สิงหาคม  2539  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272010  นางสาวอัญชลี  มุ่งรีกลาง1 3.44 2 ก.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5724270025  นายธีรชัย  ภูถาวร 2.59 21  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.1
 5934270062  นายณัฐพล  ไชยเลิศ 3.02 1  มิถุนายน  2535  กศ.พ.2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272016  นางสาวกรกนก    มณีทบั 3.27 6  ตุลาคม  2540  มีเกรด D+,Eปกติ3
 5921272025  นางสาวบญุสิตา  อ าพรรัตน์ 3.02 21  พฤศจิกายน  2539  ปกติ4
 5921272031  นางสาวนิธิศา  พลกระจาย 2.93 9  ธันวาคม  2540  ปกติ5
 5921272032  นายนฤนาท  ภักดีวงษ์ 2.91 29  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5921272050  นางสาวนฤมล  เรืองแสง 3.06 22  กันยายน  2540  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5721377032  นางสาวนุสรา  อารียานันท์ 3.22 3  มิถุนายน  2538  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5621603023  นายนครินทร์  อยู่อ่อน 2.92 18  เมษายน  2536  ปกติ1
 5621603024  นายกิตติพันธ์  แม่นสุข 2.95 22  พฤศจิกายน  2535  ปกติ2
 5621603025  นายอภิสิทธิ ์ นาควิรัช 2.83 22  เมษายน  2536  ปกติ3
 5721603020  นายธนกร  สายโรจน์ 3.16 2  ตุลาคม  2538  ปกติ4
 5721603021  นายอัครพงศ์  อยู่สุธา 3.09 13  มกราคม  2539  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5624286020  นายวิศรุต  หลีวิบลูย์ 2.46 11  ตุลาคม  2537  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5724802003  นางสาวพรนิภา  ขุ่มด้วง 3.66 2  มกราคม  2535  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.1
 5724802007  นายอวยชัย  แก้วอมร 3.18 16  มีนาคม  2535  กศ.พ.2
 5821802005  นางสาวสุมิตา  เนตรสุพรรณ์ 3.09 19  กรกฎาคม  2539  ปกติ3
 5821802011  นางสาวนันทวัน  วาจาจริง 2.50 8  สิงหาคม  2539  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6053102029  นางสาวนารี  น้อยวงศ์ 3.80  20  กันยายน  2529  กศ.บพ.1
 6153102003  นายธนัตย์พัทธ์  อธิธนคีรี 4.00  5  มีนาคม  2533  กศ.บพ.2
 6153102026  นางสาวรัชนก  จันทร์ชมภู 3.84  28  กรกฎาคม  2534  กศ.บพ.3
 6153102028  นางสาวศุภนิดา  สมนวล 3.80  18  ธันวาคม  2536  กศ.บพ.4
 6153102034  นายสถาพร  ท าศิริ 3.89  2  กันยายน  2535  กศ.บพ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 5963104063  นายคันธารัตน์  พลายละหาร 3.70  1  มิถุนายน  2536  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)
 5663388040  นางสาวธนกร  วิริยาลัย 3.75  4  เมษายน  2531  แผน กกศ.บพ.1
 5663388041  นายจีรวัฒน์  แสงอนันต์ 3.75  19  ธันวาคม  2519  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  6 วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5473266012  นางสาววนิดา  ชื่นชัน 4.00  10  กรกฎาคม  2520  แผน กกศ.บพ.1
 5473266016  นางสาวธีราพร  ปฏิเวธวิทรู 4.00  24  ตุลาคม  2520  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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