
บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา ประกาศนียบัตร 

และบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีที่   ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕ 

ขึ้นทะเบียนบณัฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแต่วันที่   21  พฤศจิกายน  2565 เป็นต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 6081110083  นางสาวซิลมีย์  ตามาต 3.00 ปกติ1

        ภาษาไทย
 6081124051  นางสาววิไลวรรณ  ศรีสมบัติ2
 6081124063  นางสาวฐาปนีย์  ศรีชาติ

            3.44        ปกต ิ       มีเกรด D+            

                                    3.62        ปกต ิ     ภาคเรียนเกิน3
        ศิลปศึกษา

 6081125014  นางสาวรัตนากร  บัวขาว 3.61  ภาคเรียนเกินปกติ4
 6081125024  นางสาวสุภาภรณ์  โสประดิษฐ 3.30  ภาคเรียนเกินปกติ5

        สังคมศึกษา
 5981126074  นางสาวขนิษฐา  นิยม             3.00        ปกติ6
 6081126007  นางสาวจิณห์นิภา  เกิดมุข 3.11 ปกติ7
 6081126024  นางสาววีรภัทรา  โหว่สงคราม 2.98  ปกติ8
 6081126031  นายการบูร  สุนทรดี 2.94  ปกติ9
 6081126049  นางสาวธัญญา  ดาสนม 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ10

        จิตวิทยา
 5924154029  นางสาวพิมพ์ชนก  ทัศสวัสดิ์ 3.34  มีเกรด D,D+กศ.พ.11

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6081165013  นายอธิภูมิ  วิจบ 3.40  มีเกรด D,D+,Fปกติ12

        ดนตรีไทยศึกษา
 6081166013  นายศักดิธัช  นะรารัมย์ 3.29  มีเกรด D,D+,Fปกติ13
 6081166021  นายคทาวุธ  พัดนวน 3.17  ปกติ14
 6081166037  นายปณิธาน  สิงห์ห่วง 2.92  ปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

1



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6121207020  นายภุชงค์  รัสมีพันธ์ 2.77 ปกติ1

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5921211002  นางสาวสุรางศ์รัตน์  บุญเปรื่อง 2.07 ปกติ2
 6121211013  นางสาววันวิสา  มุตะถา 2.89 ปกติ3

        เคมี
 6021216002  นายณัฐพล  เจิมพันธ์นิช 2.68 ปกติ4
 6121216002  นางสาวธิดารัตน์  บุตรสิทธิ์ 2.96 ปกติ5
 6121216006  นางสาวรัตติยากร  เพชรนอก 2.89 ปกติ6
 6121216008  นางสาวชัชชญา  พงษ์ไธสง 3.20 ปกติ7

        คณิตศาสตร์
 5821222002  นางสาวพิมพ์วิภา  เทินสกุลชัยศรี 2.19 ปกติ8
 5821222003  นางสาวณัฐกานต์  อุปมัย 2.31 ปกติ9
 5821222004  นางสาววีระยา  แดงสะอาด 2.08 ปกติ10
 5921222020  นายกีรสิน  เดชหลํา 2.26 ปกติ11
 5921222028  นางสาวณัฏฐณิชา  ชัยเจริญ 2.39 ปกติ12

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 6021225004  นางสาวฐิตาภรณ์  แสงดาว 2.97 ปกติ13

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5721282049  นายสุเชฏฐา  แสงตะวัน 2.38 ปกติ14

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6121291004  นายสิทธิพร  สว่างอารมณ์ 2.46 ปกติ15
 6121291005  นางสาวนิรมล  บัวไข 2.69 ปกติ16
 6121291014  นางสาวอาทิติญา  เต้าหู้ขาว 2.50 ปกติ17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

2



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6121154005  นางสาวดารณี  อุทกธาร1
 6121154012  นางสาวฐาปนี  คูณสว่าง2
 6121154025  นางสาวโสภาวดี   ชูพุ่ม

            3.21      ปกต ิ
              3.52      ปกต ิ        ภาคเรียนเกิน 

                             3.56      ปกต ิ        ภาคเรียนเกิน3
        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

 6121156026  นางสาวณิชากร  แซ่เจ็ง 3.14 ปกติ4
        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

 6121301033  นางสาวชญานันท์  เกษรบัว 3.19  ปกติ5
 6121301047  นางสาวสุชาดา  ดารารัตน์ 3.46  ภาคเรียนเกินปกติ6

        ภาษาจีน
 6121340011  นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน 3.51  มีเกรด D,D+ปกติ7

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมวลชน)
 5821345030  นางสาวภัทรสุดา  ทารัตน์ 3.12 ปกติ8

        ภาษาไทย
 6021358112  นายพูนสวัสดิ์  ดวงลี 2.17 ปกติ9
 6221358205  Miss XIANG  LI 2.58 ปกติ10
 6321358208  Miss Luo  XiaoLan 2.93 ปกติ11

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378014  นายวีรภัทร  กรรณสูต 2.91 ปกติ12
 5821378016  นายธนกร  ปริญเดชาวัชร์ 3.23 ปกติ13

        การท่องเท่ียว
 6021390014  นายวัชรเวช  เเย้มรุ่ง14
 6121390055  นายฐิติวรานนท์  เดชพัฒรศุภานนท์15
 6121390056  นายสุรสิทธิ์  พันชัย

                                    3.08       ปกต ิ

                               3.05       ปกต ิ       

                                     2.91      ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

3



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การจัดการโลจิสติกส์
 6124418004  นายณรงค์ศักดิ์  มะโนรมย์1 3.52 กศ.พ.2
 6124418023  นางสาววาสนา  ค่าแพง2 3.52 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

4



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        ผู้ประกอบการอาหาร
 6121226031  นายนครินทร์  กันคํา1
 6121226034  นายคุณานนต์  จ้อยเจือ2
 6121226085  นายธนโชติ  ธนสารโสภิต

             2.86    ปกต ิ 
             2.78    ปกต ิ  

             2.46    ปกติ3
        การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 6124412022  นายอรรถชัย  ปั้นสน 2.89 กศ.พ.4
 6224412013  นางสาวหฤทชนัน  ช่ืนตถา 2.89 กศ.พ.5

        การตลาด
 5821413089  นางสาวปัณฑิตา  ศรีสงคราม             2.70       ปกติ6
 6024413020  นางณัฐนันท์พร  ลามณเฑียร 2.83 กศ.พ.7
 6024413027  นายวิษณุ  ธนติพุกนนท์ 3.32  มีเกรด D+กศ.พ.8
 6024413041  นายไชยรัตน์  จันทร์กระจ่าง 3.64  มีเกรด Fกศ.พ.9
 6124413002  นางสาวรัตนพร  ฤทธารมย์ 2.99  กศ.พ.10
 6124413022  นางสาวพิมลพรรณ  พยัคฆ์ 2.62 กศ.พ.11
 6124413025  นางสาวพรทิพย์  พ่ึงสาย 3.02 กศ.พ.12
 6124413027  นางสาวหฤทัย  เกตุรัศมีโรจน์ 3.23 กศ.พ.13

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6021414005  นายภาณุวัฒน์  ทนทอง 2.71 ปกติ14
 6024414030  นายพัชรพล  ปิ่นพิมาย 2.96 กศ.พ.15

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5721415029  นางสาวสุกัญญา  นวนตะคุ 2.01 ปกติ16

        การจัดการโลจิสติกส์
 6024418018  นางสาวกนกวรรณ  เปรมมนัสไพศาล 2.61 กศ.พ.17
 6121418058  นายศรัณยพงศ์  กล่อมสถิตย์ 2.61 ปกติ18
 6124418006  นายจตุรงค์  คงปาน 3.05 กศ.พ.19
 6124418017  นายณสธร  สุธีจารุพิทยา 3.00 กศ.พ.20
 6124418018  นายวัชระ  ชอกแก้ว 3.22 กศ.พ.21
 6124418020  นางสาวภัทรานิษฐ์  รุ่งชัยนิธิวงศ์ 3.23 กศ.พ.22
 6124418022  นางสาวธัญญารัตน์  ชะบังรัมย์ 3.30  มีเกรด D+กศ.พ.23

5



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419052  นางสาวอรยา  แทบท้าว 2.6914  กันยายน  2541 ปกติ24
 6024419002  นางสาวพรรณิภา  ศรีคร้าม 2.9519  มิถุนายน  2541 กศ.พ.25
 6221419045  นางสาวญานิกา  จันทร์เช้ือ 2.4223  เมษายน  2542 ปกติ26

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

6



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5924501050  จ่าเอกรัฐพงษ์  มหาวัน 2.9110  ธันวาคม  2535 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

7



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

              รัฐประศาสนศาสตร์
 6124310009  นางสาววัชรินทร์  แพงพันธุ์1 3.64 กศ.พ.1
 6124310008  นางสาวกันต์ชิตา  ประชุมพิมาย2 3.53 กศ.พ.2
 6124310017  นางสาวศิริวรรณ  ช่ืนชม3 3.37 กศ.พ.2
 6124310005  นายวรศักดิ์  ภิรมย์ใจ4 3.31 กศ.พ.2
 6124310018  นางสาวกาญจนา  ศรีชะนะ5 3.28 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

8



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 6021310152  นางสาวพัชรพร  พรรณอาราม 2.39  ปกติ1
 6121310038  นายบุญฤทธิ์  ปานมี 3.31  มีเกรด D+,Fปกติ2
 6121310053  นางสาวขวัญฤทัย  แก้วบุดดี 2.54  ปกติ3
 6121310054  นายเทพรังสรรค์  พรมชาติ 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ4
 6121310102  นายจักณรินท์  สินทอง 3.19  ปกติ5
 6124310003  นางสาวนันท์นภัส  เพ็งพา 3.06 กศ.พ.6
 6124310004  นายสิระ  ก้านเกษ 2.52 กศ.พ.7
 6124310014  นายทวีศักดิ์  กัญญา 2.88 กศ.พ.8
 6124310024  นางสาวธิดารัตน์  แสงฉาย 2.82 กศ.พ.9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6124381013  นางสาวรติวันต์  ลาโยธี1 3.63 กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6121373002  นางสาววัชรินทร์  เดชวิจารณ์1
 6121373003  นางสาวสุนิษา  แสนคําลือ2
 6121373006  นางสาวศศิธร  แข็งขัน

            3.47       ปกต ิ       ภาคเรียนเกิน 

                                   3.71        ปกติ        ภาคเรียนเกิน       

               3.39        ปกต ิ      ภาคเรียนเกิน3
 6121373016  นางสาวณัฐชา  แซ่โง้ว 3.36  มีเกรด Dปกติ4
 6121373020  นางสาวศิริพร  มีแก้ว 3.34  ภาคเรียนเกินปกติ5
 6121373021  นางสาวชลิตา  วยุพงษ์ 3.10  ปกติ6
 6121373029  นางสาวรุจิรา  นาคมา 3.22  ปกติ7
 6121373031  นางสาวฉัตรฤดี  เสนาะพิน 3.31  มีเกรด D,D+ปกติ8

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6021374054  นายศุภกิตติ์  ซิวภิรมย์ 3.70  ภาคเรียนเกินปกติ9
 6024374004  สิบเอกสมรักษ์  ก๋งมี                        3.54        กศ.พ.      มีเกรด D+10
 6024374017  จ่าอากาศเอกทรงศักดิ์  แก้วใส 3.64  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 6121374009  นายอารัก  ฤกษ์พจนีย์ 3.19  ปกติ12
 6121374014  นางสาวคุณัญญา  เกาะกาใต้ 3.42  มีเกรด Dปกติ13
 6121374017  นายวัชรพงศ์  แจ่มกระจ่าง 3.18 ปกติ14
 6121374018  นายจิรทีปต์  เลิศบรรจง 3.22 ปกติ15
 6121374024  นายธนาวุฒิ  ไศลแก้วสุคนธ์ 3.23 ปกติ16
 6121374036  นายศุภณัฐ  บุญชัย 3.25  มีเกรด D+ปกติ17

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6121381005  นางสาวอิสรีย์  เตยต้น             3.33       ปกต ิ       มีเกรด D18
 6121381035  นายมนตรี   นะวะนิน 3.41  มีเกรด D+ปกติ19
 6124381004  นางสาววันวิศา  นิลุบล 3.03 กศ.พ.20

        การส่ือสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5821383019  นายธีรดนย์  กุวะสาร 2.56 ปกติ21

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 6121392021  นายสุวสันต์  เบ็ญมูซา 3.27  มีเกรด Dปกติ22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5921270054  นายสรายุทธ  สุขรื่น 2.35 ปกติ1
 5921270056  นายภาณุพงศ์  นกขุนทอง 2.48 ปกติ2
 6121297040  นายธนพล  คูเมือง             2.84        ปกติ3

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6121297003  นางสาวณัฐธิณี  พรหนอง 3.48  มีเกรด D+ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
 6121602010  นางสาวภัทรภร  วรรณศรี 3.17  ปกติ1
 6121602025  นายธนดล  ระเมียดดี 3.33  มีเกรด D+ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6121290054  นายบริพัตร  พวงเขียว 2.84 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6353102002  นางสาวอุไรรัตน์  กีรติดํารงกุล 3.95 กศ.บพ.1
 6353102005  นายสันติ  ผลสุวรรณ 4.00 กศ.บพ.2
 6353102036  นายจักรวาล  อินทนิจ 3.86 กศ.บพ.3
 6353102072  นางสาวกุลธิดา  จินดาศรี 3.86 กศ.บพ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ครั้งท่ี  2 วันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6263103012  นางนภาพร  นาคหลง 3.83  แผน ขกศ.บพ.1

        การบริหารการศึกษา
 6363104008  นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี2
 6363104012  นายปรีชา  สวัสดิมงคล3
 6363104016  นายศิลป์ชัย  คงหวัง4
 6363104029  นางสาวจรูญศรี  คล้ายลี5
 6363104040  นางสาวอุมาภรณ์    เหง้าพรหมมินทร์

                            3.96      กศ.บพ.     แผน ข
                                    3.92      กศ.บพ.     แผน ข  
                                    3.96      กศ.บพ.     แผน ข
                                    3.96      กศ.บพ.     แผน ข  
            3.96      กศ.บพ.      แผน ข6

        การจัดการการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 6263158001  Mrs.Guan  Yan7
 6263158002  Mrs.Qin  Xuelian8
 6263158003  MR.Zhang  Xiang9
 6263158004  Mrs.Tang  Xian10
 6263158005  Mrs.Zheng  Yangning11
 6263158006  MR.Xiong  Wei

             3.95      กศ.บพ.     แผน ข 

             4.00      กศ.บพ.     แผน ข 

             3.75      กศ.บพ.     แผน ข  
              3.75      กศ.บพ.     แผน ข
              3.90      กศ.บพ.     แผน ข  
             3.90      กศ.บพ.     แผน ข12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 
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