
 
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๗) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๓   กนัยายน   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  17  กันยายน 2563 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5921148016  นางสาวภัทรวดี  เพชรทอง1 3.64 22 ก.พ. 2541  ปกติ1

 5921148011  นางสาวรัตติยา  หารไชย2 3.57 9 ม.ค. 2541  ปกติ2

 5921148014  นางสาวอารยา  สุขสวัสด์ิ3 3.52 27 ก.ย. 2540  ปกติ2

              จิตวิทยา
 5921154059  นายธนภูมิ  สุนทรวิบลูย์4 3.38 10 เม.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การประถมศึกษา
 5881105004  นางสาวคุณัญญา  จับใจ 2.91 9  สิงหาคม  2539  ปกติ1

        การศึกษาปฐมวัย
 5881107049  นางสาวกาญจนาพร  แจ้งเขว้า 2.97 27  ธันวาคม  2538  ปกติ2

        คณิตศาสตร์
 5681110074  นางสาวลลิตา  ขุมมิน 2.90 12  พฤศจิกายน  2537  ปกติ3
 5881110064  นางสาวจิราพร  ปตัตาเทสัง 3.28 2  มิถุนายน  2539  มีเกรด Dปกติ4

        ภาษาไทย
 5881124048  นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ 2.66 17  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ5

        สังคมศึกษา
 5881126003  นางสาวศิริพร  มณีวัน 3.07 9  มกราคม  2539  ปกติ6
 5881126009  นางสาวกัญญารัตน์  เปง็ทอง 2.54 3  มกราคม  2540  ปกติ7
 5881126072  นางสาวณัฐาวดี  ธีระบตุร 2.79 7  สิงหาคม  2539  ปกติ8
 5881126091  นางสาวพัชรนันท์  กิจันทร์ 2.61 28  เมษายน  2540  ปกติ9
 5881126095  นางสาวสุธิพร  ภูจ านงค์ 2.55 12  พฤษภาคม  2539  ปกติ10
 5881126106  นางสาวจุฑารัตน์  น่ิมน้อม 2.67 20  มิถุนายน  2539  ปกติ11
 5881126110  นายพลากรณ์  คงไข่ 2.60 9  ตุลาคม  2539  ปกติ12
 5881126125  นางสาวปวีณา  ค าโท 2.97 6  มิถุนายน  2539  ปกติ13
 5881126126  นายวิกรม  สายจีน 2.72 28  กรกฎาคม  2539  ปกติ14

        จิตวิทยา
 5421154049  นางสาวจันทร์ทรากานต์  เย็นใจ 2.45 26  มกราคม  2535  ปกติ15
 5521154120  นางสาวปาริษา  จันทร์ซ้าย 2.52 2  เมษายน  2535  ปกติ16
 5721154025  นางสาวชไมพร  จันทร์อ้น 2.84 23  พฤษภาคม  2538  ปกติ17
 5921154047  นางสาวกมลวรรณ  ทองหน้าศาล 3.36 15  กันยายน  2540  มีเกรด Dปกติ18
 5921154064  นางสาวสุนิวรรณ  อินธิโคตร 3.15 17  มีนาคม  2540  ปกติ19

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5821161032  นางสาวจีรนันท์  ลักษณ์ลาวัณย์ 2.58 19  พฤษภาคม  2540  ปกติ20
 5921161013  นางสาวบญุญาพร  ธรรมมนตรี 2.77 2  เมษายน  2541  ปกติ21
 5921161033  นายนภดล  พุกรัดกรุด 2.46 25  มกราคม  2540  ปกติ22
 5921161040  นายไกรวัฒน์  มาลัย 3.16 10  มิถุนายน  2537  ปกติ23
 5921161041  นางสาวสิรามล  พรอมตรุ่งเรือง 3.17 14  พฤษภาคม  2541  ปกติ24
 5921161060  นางสาวนิรมล  ศิริส าราญ 3.10 25  ธันวาคม  2540  ปกติ25



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5681163045  นางสาวศิริรัตน์  เกษนอก 2.82 4  ธันวาคม  2537  ปกติ26

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283032  นางสาวรัชนก  ข าจันทร์1 3.59 6 ก.ย. 2540  ปกติ2

              วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288001  นายอนุรักษ์  กองทอง2 3.65 22 ก.ย. 2540  ปกติ1

 5921288016  นายธนธรณ์  วิริยกุลเลิศ3 3.44 31 มี.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203045  นายอดิศร  เหมหอมเงิน 2.32 4  พฤษภาคม  2539  ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5521207084  นายณัฐพงศ์  มันตา 2.14 16  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ2
 5621207014  นายสุธาวุฒิ  คุณเพ็ง 2.46 25  พฤษภาคม  2537  ปกติ3
 5721207007  นายกฤตภพ  ส าราญศิลป์ 2.15 7  มกราคม  2539  ปกติ4
 5721207016  นายอนุชา  สมนึกแท่น 2.28 22  กันยายน  2538  ปกติ5

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5821211001  นางสาวทิพรัตน์  คนไว 2.73 3  ตุลาคม  2539  ปกติ6
 5821211017  นางสาวมนธยา  ทองดีนอก 2.02 4  มีนาคม  2539  ปกติ7
 5921211003  นางสาวปทุมรัตน์  พยุงวงศ์ 2.55 17  มีนาคม  2541  ปกติ8
 5921211004  นางสาวสุรัตนาภรณ์  โลหะ 3.26 30  พฤศจิกายน  2538  มีเกรด D+ปกติ9
 5921211008  นางสาวหทัยรัตน์  โทนทอง 2.77 22  ธันวาคม  2540  ปกติ10
 5921211011  นางสาวอริสา  เปา้เตียง 2.65 26  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ11
 5921211014  นางสาวสุจิรา  กะสิรักษ์ 3.25 2  ตุลาคม  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ12
 5921211017  นางสาวจันทิมา  พักพิง 3.01 11  พฤษภาคม  2540  ปกติ13
 5921211019  นางสาวศศิวิมล  สุริถี 2.76 7  เมษายน  2541  ปกติ14
 5921211020  นางสาวสรณ์สิริ  แสงส าลี 2.85 18  กันยายน  2540  ปกติ15
 5921211022  นางสาวกาญจนา  พรมะณี 2.69 12  กรกฎาคม  2540  ปกติ16
 5921211027  นายทศพล  เจริญสุข 2.67 6  เมษายน  2541  ปกติ17
 5921211029  นางสาวอินทิวา  จงจิตร 3.03 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ18
 5921211031  นางสาวณัฐติกาล  เสมอ 2.38 19  สิงหาคม  2540  ปกติ19
 5921211032  นายฐิตินันท์  เลาะหร่ิม 2.75 29  ตุลาคม  2540  ปกติ20
 5921211033  นางสาวกัญญารัตน์  ไชยณรงค์ 3.10 6  กันยายน  2540  ปกติ21
 5921211039  นางสาวนูรอุสนา  สะอิ 3.11 4  ตุลาคม  2539  ปกติ22
 5921211046  นายปรัชกรณ์  ทิพย์เทียม 2.65 3  พฤษภาคม  2541  ปกติ23
 5921211051  นางสาวกฤติกา  โสรินทร์ 3.46 13  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ24

        คณิตศาสตร์
 5821222012  นางสาวรสจรักษ์  แสนเส็ง 2.42 30  กันยายน  2539  ปกติ25

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5921236001  นายนันทิพัฒน์  จันทรโชติ 2.63 3  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ26

        เคมีอุตสาหกรรม
 5921240002  นางสาวปาริฉัตต์  วิเศษสิงห์ 2.76 14  ตุลาคม  2540  ปกติ27
 5921240004  นางสาวมาริสา  เมืองงาม 3.23 15  กรกฎาคม  2541  ปกติ28
 5921240005  นางสาวเนตรนภา  ประเสริฐกุล 3.50 9  ธันวาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ29



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5721283042  นางสาวนิภาภรณ์  ครวงษ์ 2.48 7  กรกฎาคม  2537  ปกติ30
 5821283007  นายจงเจตน์  จงสมจิตร 2.20 21  พฤษภาคม  2539  ปกติ31
 5821283014  นางสาวรัชญานนท์  สุดดี 2.56 21  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ32
 5821283023  นางสาวพรธิชา  โนนทะศรี 2.58 27  สิงหาคม  2539  ปกติ33
 5821283030  นายนลธวัช  ทองต้ือ 2.40 25  กันยายน  2539  ปกติ34
 5821283031  นายอนุชา  ภู่กลาง 2.76 15  กันยายน  2539  ปกติ35
 5921283008  นางสาวแพพลอย  พุ่มพฤกษ์ 2.89 11  กรกฎาคม  2540  ปกติ36
 5921283022  นางสาวพรพิมล  ศักด์ิอาจ 2.73 19  มิถุนายน  2540  ปกติ37
 5921283027  นางสาวนันทนา   มีมานะ 3.15 20  มีนาคม  2541  ปกติ38
 5921283028  นางสาวซาวียะ  สาแม 2.56 15  เมษายน  2538  ปกติ39

        ชีววิทยา
 5921284031  นางสาวนิศาชล  พิชพันธ์ 3.04 2  มกราคม  2540  ปกติ40
 5921284034  นางสาวรจนา  ทองดีพันธ์ 3.19 19  พฤศจิกายน  2540  ปกติ41

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288006  นางสาวบษุบา  พุตน่ิม 2.82 1  มีนาคม  2539  ปกติ42

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5724307005  นายนรากร  ภักดีเสนา 3.16 8  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.1
 5921307026  นายพรชัย  สมหวัง 3.11 4  มิถุนายน  2540  ปกติ2
 5921307036  นางสาวกุลปริยา  ปลอดอ่อน 2.28 9  เมษายน  2540  ปกติ3

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5421312027  นายสิทธินันท์  สาครบตุร 2.24 1  มกราคม  2536  ปกติ4

        ภาษาจีน
 5921340038  นางสาวสุพัตรา  แดงบตุร 2.73 13  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ5
 5921340039  นางสาวณภัทรฐนันท์  พิมพ์หนิกอง 2.85 13  ตุลาคม  2540  ปกติ6
 5921340042  นางสาวจาริดา  ม่ันค า 2.66 8  ตุลาคม  2540  ปกติ7
 5921340049  นางสาวสมหญิง  มัสยามาศ 3.16 1  พฤษภาคม  2540  ปกติ8
 5921340060  นางสาวภัณฑิรา  ปตีานุรักษ์ 2.25 11  พฤศจิกายน  2540  ปกติ9
 5921340072  นางสาวเกศกนก  เมืองเกษม 2.73 15  กันยายน  2540  ปกติ10
 5921340079  นางสาวชทิศา  ทวีสาร 2.35 30  พฤษภาคม  2540  ปกติ11

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5921350035  นายอภิวัฒน์  วันทา 2.71 19  ธันวาคม  2540  ปกติ12

        ดนตรีตะวันตก
 5521357009  นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์ดอน 2.75 3  พฤศจิกายน  2536  ปกติ13
 5521375093  นายรัฐพล  อักษรน า 3.05 31  มีนาคม  2537  ปกติ14
 5721375056  นายมารุต  นุพิศรี 2.82 3  ธันวาคม  2538  ปกติ15
 5821375007  นายอดิเทพ  ผิวผ่อง 2.69 3  พฤศจิกายน  2539  ปกติ16
 5921375001  นายวิชยุตม์  อมรสุนทร 2.27 30  สิงหาคม  2540  ปกติ17
 5921375057  นายสุภชา  วจีทองรัตนา 2.60 23  มกราคม  2541  ปกติ18
 5921375099  นายวิศรุจน์  อุเทน 3.25 23  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+,Dปกติ19

        การท่องเที่ยว
 5921390029  นางสาวอัณณา  บญุบ ารุง 2.63 10  กรกฎาคม  2540  ปกติ20
 5921390030  นางสาวปยิะณัฐ  นาคราช 3.40 30  ธันวาคม  2540  มีเกรด D+,PSปกติ21
 5921390041  นางสาวเยาวภา  วงษ์ศรีนาค 2.99 16  กันยายน  2540  ปกติ22
 5921390044  นางสาวศิรินญา  สลาเลิศ 2.94 21  กันยายน  2539  ปกติ23
 5921390055  นางสาวนิศารัตน์  เจริญประสพลาภ 2.91 9  มิถุนายน  2541  ปกติ24
 5921390062  นางสาวกุลนัท  กลีบพุฒ 2.83 23  เมษายน  2541  ปกติ25



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        การท่องเที่ยว
 5921390078  นายเมธี  ขันตี 3.22 24  มิถุนายน  2540  ปกติ26

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การตลาด
 5921413104  นายศิลาพล  กล่ินอุไทย1 3.45 22 พ.ค. 2540  ปกติ2

 5921413032  นายปรเมษฐ์  ลิขิตไพบลูย์สุข2 3.27 30 เม.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5821412129  นางสาววรรณนิภา  จงมีสุข 2.39 5  มิถุนายน  2537  ปกติ1
 5921412007  นางสาวอนุสรา  อุดมพืช 2.84 26  สิงหาคม  2540  ปกติ2
 5921412051  นางสาวศศิกานต์  จันทร์แก้ว 2.62 18  ธันวาคม  2540  ปกติ3
 5921412056  นางสาวอรวรรณ  แนวขี้เหล็ก 2.87 5  เมษายน  2541  ปกติ4
 5921412089  นางสาวพนารัตน์  กาลา 2.94 17  สิงหาคม  2540  ปกติ5

        การตลาด
 5821413101  นางสาวณริสสา  วิเศษ 2.40 12  มีนาคม  2540  ปกติ6
 5921413006  นางสาวจิตสุภา  เวชการ 2.19 14  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ7
 5921413015  นายจิรายุ  วิรัชมงคลชัย 2.47 18  สิงหาคม  2539  ปกติ8
 5921413052  นางสาวกาญจนาพร   นิลรอด 3.01 15  มกราคม  2541  ปกติ9
 5921413054  นายเตชินท์  อมัตติกุล 2.57 2  มกราคม  2541  ปกติ10
 5921413065  นางสาวหทัยรัตน์  เล้ียงชีพสุข 2.11 9  มิถุนายน  2540  ปกติ11
 5921413073  นางสาวพลอยไพลิน  บวัขจร 3.05 11  ตุลาคม  2540  ปกติ12
 5921413080  นางสาวนัยเนตร  เสือช้อย 2.14 29  ธันวาคม  2540  ปกติ13
 5921413081  นายณัฐดนัย  วรารักษพงศ์ 2.45 20  เมษายน  2541  ปกติ14
 5921413083  นายวศิน  โคพระ 2.17 3  กันยายน  2539  ปกติ15
 5921413092  นางสาวกนกพรรณ  ปทุมสูตร 2.25 1  มกราคม  2539  ปกติ16
 5921413112  นางสาวปวีณา  เพ็งอุ่น 2.40 16  กรกฎาคม  2540  ปกติ17

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5224414120  นายวีรชัย  แสงบญุส่ง 2.31 2  มิถุนายน  2531  กศ.พ.18
 5824414014  นายไพศาล  ชาญณรงค์ 2.82 23  กันยายน  2538  กศ.พ.19
 5824414024  นางสาวณฤดี  กรีธาธร 3.47 10  เมษายน  2533  มีเกรด D+กศ.พ.20
 5824414026  นางสาวพลอยไพลิน  บญุเติม 3.35 16  มิถุนายน  2536  มีเกรด D+กศ.พ.21
 5824414029  นายทรงศักด์ิ  วรศิริชัยกูล 3.04 2  พฤษภาคม  2535  กศ.พ.22
 5824414032  นายวิวัฒน์  เณรคล้าย 3.36 26  พฤษภาคม  2538  มีเกรด D+,PSกศ.พ.23
 5824414040  นางสาวนรีพัชร  สิริโภคา 2.96 10  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.24
 5824414056  นายวสิษฐ์พล  สุคนธ์นิยม 2.83 15  พฤศจิกายน  2533  กศ.พ.25
 5921414001  นางสาวอังคณา  ภูมิรัตน์ 2.40 4  มีนาคม  2540  ปกติ26
 5921414003  นางสาวรัชนี   ร าเพยพัด 2.47 5  พฤษภาคม  2541  ปกติ27
 5921414004  นางสาวพิณทิพย์   ต้ังไพบลูย์ทรัพย์ 2.33 27  มกราคม  2541  ปกติ28
 5921414008  นายอนุชิต  จีนก้ิม 2.67 1  มีนาคม  2541  ปกติ29
 5921414014  นายธงชัย  มากมี 2.59 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ30
 5921414015  นายอธิพล  กองขุนชาติ 2.72 8  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ31
 5921414018  นายวราพล  สงครินทร์ 2.68 18  มีนาคม  2541  ปกติ32
 5921414026  นายวันวิชัย  ดอนจันดา 2.39 3  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ33
 5921414029  นางสาวซุไมว์ยะฮ์  อรุณโอษฐ 3.04 25  สิงหาคม  2540  ปกติ34



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414036  นางสาวอภิญญา  โต๊ะสกุล 3.03 13  กรกฎาคม  2534  ปกติ35
 5921414056  นางสาวรัชนิดา  สุภาคดี 2.46 2  พฤศจิกายน  2539  ปกติ36
 5921414059  นายธนภัทร  เพชรคอน 2.26 22  มิถุนายน  2541  ปกติ37
 5921414061  นายธีรวัฒน์  สันติกุลยุทธ 3.15 1  ธันวาคม  2540  ปกติ38
 5921414069  นายจรัส  แซ่น้ิม 2.73 13  พฤษภาคม  2540  ปกติ39
 5921414075  นางสาวรุสมีนี  วาฮะ 2.24 20  เมษายน  2540  ปกติ40
 5921414077  นายชานนท์  ยางงาม 2.75 14  กันยายน  2540  ปกติ41
 5921414079  นายขจรเกียรติ  เลือกนอก 2.70 9  มิถุนายน  2540  ปกติ42

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5921415007  นายปยิราช  ไกรนรา 2.21 23  ตุลาคม  2540  ปกติ43
 5921415042  นางสาวมลธิรา  พุดค า 2.50 10  มีนาคม  2541  ปกติ44

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 5824501035  นางสาวสุกัญญา  เหล่าสันติพลวุฒิ1 3.75 17 ก.ค. 2524  มีเกรด D+กศ.พ.2

 5824501049  นางสาวพิมพ์วิไล  รายาปญัจศร2 3.68 6 ก.ย. 2527  มีเกรด D+กศ.พ.2

 5824501042  จ่าเอกกฤษดากร  ค าชะนาม3 3.53 18 ก.พ. 2534  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5821501155  นางสาวรัศมี  มาตเมือง 2.99 16  สิงหาคม  2536  ปกติ1
 5824501039  นางอาภาภรณ์  ศรีพัด 3.38 29  มกราคม  2527  มีเกรด D+กศ.พ.2
 5921501127  นางสาวสุวรรณี  เกิดสุข 2.46 1  ตุลาคม  2540  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

              รัฐประศาสนศาสตร์
 5921310108  นางสาวอรุโณทัย  แสงสุขานนท์1 3.75 31 ต.ค. 2539  ปกติ1

 5921310178  นางสาวอมรัตน์  แจ่มกระจ่าง2 3.67 21 เม.ย. 2541  ปกติ1

 5921310070  นางสาวพัชราพร  หอมหวล3 3.64 2 ต.ค. 2540  มีเกรด D+ปกติ2

 5921310049  นายกันต์อเนก  ภู่จินดา4 3.58 15 พ.ค. 2537  ปกติ2

 5921310157  นางสาวสิริรัตน์  พงษ์สวัสด์ิ5 3.53 23 ธ.ค. 2540  ปกติ2

 5921310110  นางสาวเบญจวรรณ  โตโคกสูง6 3.52 12 ต.ค. 2538  ปกติ2

 5921310117  นางสาวสุพรรษา  แสงอรุณ7 3.44 10 ต.ค. 2535  ปกติ2

 5921310130  นางสาวราณี  อ านวย8 3.35 29 ก.ย. 2540  ปกติ2

 5921310151  นางสาวธัญภัทร  ม่ิงไธสง9 3.34 11 ก.ย. 2536  ปกติ2

 5921310121  นางสาวขวัญชนก  แหวนวิเศษ10 3.32 23 ส.ค. 2540  ปกติ2

 5921310116  นางสาวจริยา  หอมสุวรรณ11 3.31 18 ก.ค. 2534  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5921310048  นางสาวศศิธร  จันทคาม 2.54 19  มิถุนายน  2541  ปกติ1
 5921310057  นายสิทธิโชค  เกศนรินทร์ 2.09 18  กรกฎาคม  2540  ปกติ2
 5921310088  นางสาวพนิดา  พวงเงิน 2.60 15  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ3
 5921310089  นางสาวปทัมาวรรณ  ตาเข็มมุด 2.67 22  สิงหาคม  2540  ปกติ4
 5921310123  นายโชคชัย  พันธ์จันทร์ 2.30 28  ธันวาคม  2540  ปกติ5
 5921310125  นางสาวกมลวรรณ  แซ่จัง 3.20 13  พฤษภาคม  2539  ปกติ6
 5921310139  นางสาวจินตนา  ทนทาน 2.89 20  สิงหาคม  2540  ปกติ7
 5921310152  นายนิพนธ์  ศรีเจริญ 3.13 29  กันยายน  2535  ปกติ8
 5921310153  นายธนากร  ทรวงสุรัตนกุล 2.82 5  พฤศจิกายน  2540  ปกติ9
 5921310154  นายพงศ์ภัค  ออระเอ่ียม 2.77 2  มกราคม  2541  ปกติ10
 5921310156  นายวันชัย  ชัยวันดี 3.09 27  กรกฎาคม  2527  ปกติ11
 5921310158  นายชัยชนะ  วัตถุรัตน์ 2.64 13  ตุลาคม  2540  ปกติ12
 5921310167  นางสาวอาทิตยา  กองทุ่งมน 2.81 2  ธันวาคม  2540  ปกติ13
 5921310171  นางสาวปภัสสร  สุวรรณคง 3.08 9  เมษายน  2534  ปกติ14
 5921310172  นางสาวศิริพร  พิสดู 3.22 17  พฤษภาคม  2540  ปกติ15
 5921310176  นายสราวุฒิ  ปัน้พุ่มโพธิ์ 2.51 21  มีนาคม  2538  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5921374091  นางสาวกุลปรียา  จ้อยนิล1 3.65 15 พ.ค. 2541  ปกติ1

 5921374095  นางสาวภราดา  แนนไชย2 3.52 9 ส.ค. 2540  ปกติ2

              การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385046  นางสาวจิรัชญา  บญุอาจ3 3.31 10 ม.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374152  นายธนธน  บวัพรหม 2.61 11  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ1
 5821374019  นางสาวณัฐวิภา  พิมล 3.51 30  มีนาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ2
 5921374003  นายธีรพัฒน์  สุขชาวนา 2.84 24  สิงหาคม  2540  ปกติ3
 5921374013  นางสาวบษุยา  หม่ืนอภัย 3.18 12  พฤษภาคม  2541  ปกติ4
 5921374014  นายอรรถพล  โคตรโนนกอก 3.15 10  ตุลาคม  2540  ปกติ5
 5921374020  นางสาววรินทร  เรืองขจร 2.84 29  พฤศจิกายน  2540  ปกติ6
 5921374021  นางสาวรัชนาท  เย็นสําราญ 3.31 4  ธันวาคม  2539  มีเกรด D,D+ปกติ7
 5921374025  นางสาวนฤมล  โพธิหมวด 2.89 29  มิถุนายน  2541  ปกติ8
 5921374029  นายฤทธิเกียรติ  ภูจอมจิตร 3.13 12  พฤศจิกายน  2538  ปกติ9
 5921374030  นายอมร  ชลัมพร 3.25 7  สิงหาคม  2538  มีเกรด D+,PSปกติ10
 5921374036  นางสาวฐิติวัลค์ุ  จงศิริเจริญกาล 3.34 18  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ11
 5921374040  นายพงษ์นรินทร์  นครพรม 3.42 1  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+,PSปกติ12
 5921374046  นายพีรพัศ  สุวรรณกุลรัตน์ 2.90 28  สิงหาคม  2540  ปกติ13
 5921374049  นายกุลนันท์  สุระเสนา 3.14 15  สิงหาคม  2539  ปกติ14
 5921374050  นางสาวนัชชา  ธนโชตจงศิริ 2.96 28  มกราคม  2540  ปกติ15
 5921374066  นางสาวทัศน์จีรา  ชมภูเคน 3.46 9  กันยายน  2540  มีเกรด D+ปกติ16
 5921374081  นายอภิชัย  ออรัตนชัย 3.13 9  ตุลาคม  2539  ปกติ17
 5921374084  นางสาวพจีกานต์  ปณุทาริกานนท์ 3.53 3  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ18
 5921374085  นางสาวณัฐรุจา  โชวิเชียร 3.37 30  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ19
 5921374087  นายชนะชัย  จันทมาลย์ 3.04 18  เมษายน  2541  ปกติ20
 5921374088  นายขจรศักด์ิ  เสาสุวรรณ 2.97 17  มีนาคม  2540  ปกติ21
 5921374092  นางสาวจิดาภา  เดชผดุง 3.28 28  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ22
 5921374093  นางสาวสิริรัตน์  มุขรักษ์ 3.37 12  สิงหาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ23
 5921374094  นายชาคริต  ทรัพย์ม่ันงาม 2.72 19  พฤษภาคม  2542  ปกติ24
 5921374098  นางสาวสุนันทา  สารทิศ 3.55 17  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ25

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5721381040  นายสุริยา  พลวงงาม 2.38 20  ตุลาคม  2538  ปกติ26
 5724381002  นายรณกร  สุริยะ 2.90 3  มีนาคม  2539  กศ.พ.27
 5821381074  นายศักรินทร์  นิกรถา 2.42 20  กันยายน  2539  ปกติ28
 5921381001  นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์หนู 2.46 4  พฤศจิกายน  2540  ปกติ29

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385003  นางสาวสุพัตรา  สุวรรณประดิษฐ 3.04 8  กรกฎาคม  2541  ปกติ30
 5921385013  นายพัชวัฏ  ชุมเพ็ชร์ 3.31 25  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+,Dปกติ31
 5921385021  นางสาวธัญชนก  นารี 2.92 17  พฤศจิกายน  2540  ปกติ32
 5921385026  นางสาวภวิกา  มโนธรรม 2.83 1  กรกฎาคม  2541  ปกติ33
 5921385035  นางสาวจุฑามาศ  กิจเพียร 3.26 14  พฤศจิกายน  2540  มีเกรด D+,Dปกติ34



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385040  นางสาวชนกสุดา  รุ่งโรจน์ชัยชนะ 3.19 19  ธันวาคม  2540  ปกติ35
 5921385042  นางสาวชโลธร  บวรสาโชติ 2.74 30  ตุลาคม  2540  ปกติ36
 5921385050  นายวิศรากรณ์  ภาณุโรจน์ธนากุล 2.88 3  เมษายน  2540  ปกติ37
 5921385056  นายจิรสิน   สมย่ิง 2.69 18  พฤศจิกายน  2540  ปกติ38
 5921385058  นายปรีชา  ติวสูงเนิน 2.41 15  ธันวาคม  2540  ปกติ39

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5921386002  นายมงคล  อภิบาลวรกุลชัย 2.63 28  กรกฎาคม  2540  ปกติ40
 5921386016  นายธรรณธร  เอ๋ียวสกุล 2.33 3  ธันวาคม  2540  ปกติ41
 5921386027  นางสาวนภาพันธ์  ปดัภัย 2.85 8  เมษายน  2541  ปกติ42
 5921386032  นายเกียรติศักด์ิ  ปอ้งศรี 2.90 30  มิถุนายน  2540  ปกติ43
 5921386033  นายปพนธีร์  พรหมสวัสด์ิ 2.59 11  มิถุนายน  2540  ปกติ44

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 5921383039  นายปฐพี  ต้ังฐานอรุณฉาย 2.58 24  เมษายน  2541  ปกติ45
 5921383044  นางสาววริศรา  เฉ่ือยฉํ่า 2.86 18  มีนาคม  2541  ปกติ46
 5921383050  นายอัครพล  ฤทธิจันทร์ 3.27 4  พฤศจิกายน  2540  มีเกรด D+,Dปกติ47
 5921383054  นายเมธัส  คอมเพ็ชร 3.10 4  เมษายน  2540  ปกติ48

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5821270002  นายภาณุ  ละมูล 2.45 14  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ1
 5821270016  นายวีรพล  ดีจันดา 2.36 3  ตุลาคม  2539  ปกติ2
 5821270030  นายระพีพัฒน์  ไชยสมบติั 2.60 26  มกราคม  2540  ปกติ3
 5921270039  นายจิรทีปต์  เกมกลาง 2.62 29  มีนาคม  2541  ปกติ4
 5921270044  นายสุริยา  สันตวงค์ 2.31 23  สิงหาคม  2539  ปกติ5
 5921270058  นายรัชต์พงษ์  วาสนา 2.31 13  ธันวาคม  2540  ปกติ6
 5934270025  นางสาวพรนภา  จากผา 2.80 3  เมษายน  2539  กศ.พ.7
 5934270044  นางสาวศิริลักษณ์  ครุฑเฟื่อง 3.71 29  พฤษภาคม  2535  มีเกรดยกเว้น,PSกศ.พ.8

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5821271014  นายธวัชชัย  จินะปนั 2.27 17  มกราคม  2539  ปกติ9
 5821271015  นายคมกฤช  แก้วบญุเรือง 2.84 23  ธันวาคม  2537  ปกติ10
 5821271017  นายสุริศักด์ิ  พลพาล 2.20 24  สิงหาคม  2539  ปกติ11

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272007  นายคณาธิป  พราหมอ้น 2.43 29  เมษายน  2541  ปกติ12
 5934272004  นายก าจร  แสนสีมนต์ 2.85 16  มิถุนายน  2534  กศ.พ.13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5421903069  นางสาวพาณีกานต์  รองยาง 2.48 19  มิถุนายน  2535  ปกติ1
 5721903050  นางสาวสุธิตา  เริกชัย 2.44 14  มิถุนายน  2538  ปกติ2
 5821903036  นางสาววารุณี  ขวัญทองอินทร์ 2.78 6  ตุลาคม  2539  ปกติ3
 5921903011  นางสาวสุชาวดี  นฤนาทชีวิน 3.12 18  กันยายน  2540  ปกติ4
 5921903042  นางสาวมัลลิกา  แก้วเพ็ชร 2.62 28  กรกฎาคม  2541  ปกติ5
 5921903058  นายธัชกร  สุกศิริรุจจิรา 2.89 27  ตุลาคม  2540  ปกติ6
 5921903065  นายธนทัต  จันธิราช 2.63 19  มกราคม  2541  ปกติ7
 5921903075  นายโสภณ  ผ่องประภา 2.96 16  มกราคม  2541  ปกติ8
 5921903078  นายกิตติพงศ์  อรรคเจริญวงศ์ 3.17 12  กันยายน  2540  ปกติ9
 5921903091  นางสาวชนชนก  เดชพัฒนสร 2.86 16  เมษายน  2541  ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5621377008  นางสาวตวงอักษร  ขันตี 3.15 12  ธันวาคม  2537  ปกติ1
 5821377002  นางสาวสิชากร  แตงทองแท้ 2.78 4  สิงหาคม  2538  ปกติ2
 5821377007  นางสาวจิราภรณ์  แข็งขยัน 3.39 7  กุมภาพันธ์  2540  มีเกรด D+,PSปกติ3
 5821377013  นางสาวอนิสา  ยอดหนูน้อย 3.17 11  กรกฎาคม  2538  ปกติ4
 5821377022  นางสาวนัฎฐวรรณ  หอมบญุ 3.17 26  มิถุนายน  2539  ปกติ5
 5821377026  นายสุเมธ  ไกลถิ่น 3.31 20  กันยายน  2539  มีเกรด D+,PSปกติ6
 5921377012  นางสาวเจนจิรา  อรชร 3.19 1  ตุลาคม  2540  ปกติ7
 5921377017  นางสาวภัทรินทร์  ปวงสุข 3.08 30  พฤศจิกายน  2541  ปกติ8
 5921377020  นางสาวลัดดาวัลย์  ผลไพศาลศักด์ิ 3.20 6  ธันวาคม  2540  ปกติ9
 5921377025  นางสาวศศิมาพร  บรรณราช 3.41 10  ตุลาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ10

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5621338104  นางสาวรัชดาภรณ์  นุชนาคา 2.45 8  ธันวาคม  2537  ปกติ11
 5821338020  นายพรพจน์  พิมพ์เสนา 3.00 14  พฤษภาคม  2540  ปกติ12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5421602049  นายเบญ็ธยา  หวังสระกลาง 2.47 27  มิถุนายน  2535  ปกติ1

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603003  นายสุรเชษฐ์  กันศรีเวียง 2.79 10  พฤศจิกายน  2538  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5821417026  นายอภิรักษ์  นางาม 2.18 9  มกราคม  2540  ปกติ1
 5921417001  นางสาววัจนพร  บางนา 2.23 31  มีนาคม  2540  ปกติ2
 5921417002  นางสาวณัฐชนก  คงระบ า 3.12 9  ตุลาคม  2540  ปกติ3
 5921417004  นายปวเรศ  คงสมบรูณ์โชค 2.45 4  เมษายน  2539  ปกติ4
 5921417008  นางสาวพรธิวา  สีสุรัมย์ 2.29 11  มิถุนายน  2540  ปกติ5
 5921417010  นางสาวยลรดี  บญุสิทธิโสภณ 2.29 5  พฤศจิกายน  2540  ปกติ6
 5921417021  นายพร้อมพงศ์  มิมมา 2.85 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ7
 5921417026  นางสาวสายธาร  พรหมเดชะ 2.95 3  พฤษภาคม  2541  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

              เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287011  นางสาวนัชชา  พุกก าเนิด1 3.88 8 ธ.ค. 2540  ปกติ1

 5921287013  นางสาวรัตนาวดี  เกษแก้ว2 3.88 19 ก.พ. 2541  ปกติ1

 5921287017  นางสาวจุฑาทิพย์  พุทธเคน3 3.86 3 มี.ค. 2541  ปกติ1

 5921287038  นางสาวพิชญ์ศิณี  เจนการ4 3.78 23 ต.ค. 2540  ปกติ1

 5921287026  นางสาวบษุยมาส  ผ่องใส5 3.70 31 ส.ค. 2540  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5721285025  นายศุภลักษณ์  พึ่งสวัสด์ิ 2.33 28  ธันวาคม  2538  ปกติ1

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5821286005  นางสาวอนุชตรา  สุภาษี 2.63 8  ธันวาคม  2538  ปกติ2

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287029  นางสาวรจนา  สงวรรณ์ 3.30 13  กุมภาพันธ์  2540  มีเกรด Dปกติ3
 5921287035  นายจิรวัฒน์  พันธุชั์ย 2.90 26  สิงหาคม  2540  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

              สาธารณสุขศาสตร์
 5921802027  นางสาวสุจิรารัตน์  ศรีพูล1 3.66 16 ส.ค. 2540  มีเกรด D+ปกติ2

 5921802028  นางสาวนิศารัตน์  ทองประไพ2 3.41 16 พ.ค. 2541  ปกติ2

 5921802026  นางสาวจุฑามาศ  ดีดวงพันธ์3 3.28 17 ต.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5624802025  นางสาวสุวิมล  โฉมเฉลา 2.87 17  ธันวาคม  2530  กศ.พ.1
 5624802027  นางสาวธัญญารัก  ฉิมทัด 2.96 31  สิงหาคม  2529  กศ.พ.2
 5624802061  นางสาวนิตยา  ชอบหาญ 3.24 18  มกราคม  2533  กศ.พ.3
 5624802085  นางสาวพนิดา  สุดตะชา 2.64 27  มิถุนายน  2528  กศ.พ.4
 5921802007  นางสาววชิราพร  วันทนีย์ 3.48 28  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ5
 5921802009  นางสาวรังษินี  ตีระช้ิน 3.39 3  กรกฎาคม  2539  มีเกรด Dปกติ6
 5921802010  นางสาวกันยา  ศรีลายอดน้อย 2.93 25  กันยายน  2540  ปกติ7
 5921802015  นายสุภัทร์  มณีพูนทรัพย์ 3.11 12  ธันวาคม  2540  ปกติ8
 5921802016  นางสาววิไลวรรณ  สมพงษ์ 3.12 26  สิงหาคม  2540  ปกติ9
 5921802024  นายสมส่วน  พาขุนทด 2.86 31  มีนาคม  2540  ปกติ10
 5921802036  นางสาวพีรภา  เฉ่ือยกลาง 3.41 23  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ11
 5921802038  นางสาวรัตติญา  สาพันธ์ 3.10 1  กันยายน  2540  ปกติ12
 5921802046  นายเกรียงไกร  ข่วงทิพย์ 2.62 8  เมษายน  2539  ปกติ13
 5921802055  นางสาวนิโลบล  ค ากอง 3.01 30  มีนาคม  2541  ปกติ14
 5921802063  นางสาวอภิญญา  พรมหล้า 3.07 2  มีนาคม  2541  ปกติ15
 5921802064  นางสาวอังคณาง  โอสถศรี 3.18 16  พฤศจิกายน  2540  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5921256002  นายพชรพล  เพ็ชรสินธพ 3.33 11  สิงหาคม  2540  มีเกรด Dปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6163104001  นางสาวนิสารัตน์  จันทร 3.84  12  กันยายน  2534  แผน ขกศ.บพ.1
 6163104002  นายมงคล  โฮมไชยะวงศ์ 3.96  9  สิงหาคม  2520  แผน ขกศ.บพ.2
 6163104003  นางสาววรัทยา  ยันรัมย์ 3.88  21  สิงหาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.3
 6163104006  นายยศกร  ภาระพรมราช 3.92  8  สิงหาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.4
 6163104009  นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา 3.96  29  มีนาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.5
 6163104011  นางสาวกาญจนา  ศรีลาชัย 3.80  10  กรกฎาคม  2528  แผน ขกศ.บพ.6
 6163104012  นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร 4.00  16  ธันวาคม  2532  แผน ขกศ.บพ.7
 6163104015  นางสาวศราลี  เพิ่มรุ่งเรือง 3.84  31  ธันวาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.8
 6163104016  นายพีระเดศ  นามวงษ์ 3.65  16  กันยายน  2530  แผน ขกศ.บพ.9
 6163104017  นางสาวสาวิกา  พ่อบตุรดี 3.88  8  ธันวาคม  2533  แผน ขกศ.บพ.10
 6163104020  นายสืบพงค์  แก้วพร้ิง 3.80  4  มกราคม  2535  แผน ขกศ.บพ.11
 6163104021  นางสาววารุณี  โพธิค์ า 3.88  11  พฤษภาคม  2532  แผน ขกศ.บพ.12
 6163104022  นายเอกสิทธิ ์ อรุณธนปกรณ์ 3.65  2  ธันวาคม  2527  แผน ขกศ.บพ.13
 6163104023  นางสาววริศรา  อินทร์รอด 4.00  20  ตุลาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.14
 6163104024  นางสาวสรัลพร  บวัระภา 3.92  18  มิถุนายน  2533  แผน ขกศ.บพ.15
 6163104026  นางวัชรีวรรณ  ไชยแสนทา 4.00  27  มิถุนายน  2519  แผน ขกศ.บพ.16
 6163104027  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง 3.88  4  กุมภาพันธ์  2528  แผน ขกศ.บพ.17
 6163104029  นางธันยาภรณ์  ไกรนรา 4.00  12  ตุลาคม  2524  แผน ขกศ.บพ.18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  7 วันที่  3  กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)
 5863388020  นางสาวพิมตะวัน  ลาภวณิชย์ 4.00  5  กรกฎาคม  2533  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


