
 
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๓   ธนัวาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  9  ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5781119051  นายพูนลาภ  กรรข า 2.86 31  สิงหาคม  2538  ปกติ1

        สังคมศึกษา
 5681126060  นายยุทธภูมิ  ศิริสมพล 3.00 23  มิถุนายน  2537  ปกติ2
 5881126074  นายภาณุพงศ์  กล่ินบบุผา 3.03 3  เมษายน  2540  ปกติ3
 5881126082  นายวิทยา  วุฒิมา 2.76 18  สิงหาคม  2539  ปกติ4
 5881126087  นายพัชรวัฒน์  ทองสินธุ์ 2.82 27  กันยายน  2539  ปกติ5

        จิตวิทยา
 5824154001  นางสาวณัฐฐิศา  เอกบตุร 3.20 12  ตุลาคม  2538  กศ.พ.6
 5824154002  นางสาวประภาศิริ  ขวัญเมือง 3.07 24  ธันวาคม  2539  กศ.พ.7
 5921154043  นางสาวฟิรดาวส์  กะมูนิง 2.56 27  มีนาคม  2540  ปกติ8

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5521156012  นางสาวจิตรานุช  สุจริตภักดี 2.37 10  พฤษภาคม  2537  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5821207026  นายวรชัย  จิตภักดีรัตน์ 3.17 28  เมษายน  2540  ปกติ1
 5821207036  นายกฤชนันท์  วงศ์ภาดี 3.45 24  มีนาคม  2538  มีเกรด D+ปกติ2
 5921207035  นางสาวธิติยา  กล่ินพิมล 3.42 12  ตุลาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ3
 5921207073  นางสาวอัจฉรา  บญุราศรี 3.33 4  มกราคม  2541  มีเกรด D+,PSปกติ4
 5921207075  นายศศิศ  เสริมชานุ 3.11 28  สิงหาคม  2539  ปกติ5

        เคมี
 5921216006  นางสาวเบญจรัตน์  ยังประดิษฐ์ 2.78 5  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5921216019  นางสาวศุภานัน  เอ้ือนอรรถ 2.88 3  พฤษภาคม  2540  ปกติ7

        คณิตศาสตร์
 5821222015  นางสาวเยาวมาลย์  พลเสน 2.60 9  ตุลาคม  2539  ปกติ8
 5821222016  นางสาวอภิญญา  ไชยสีดา 2.76 4  มกราคม  2540  ปกติ9

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5921281009  นายธรรมรักษ์  ทางฝน 2.31 19  พฤษภาคม  2541  ปกติ10

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5921282020  นายกิตติธัช  รอดปาน 2.79 10  ตุลาคม  2540  ปกติ11
 5921282027  นายพชร  พงษ์พิพัฒน์ 2.22 13  เมษายน  2541  ปกติ12

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5821283001  นายณัฐพล  เหล็งโป้ 3.19 7  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ13
 5821283008  นายอานุภาพ  จูลึ 2.94 7  มิถุนายน  2539  ปกติ14
 5821283009  นายณัฐกิตต์ิ  ภูมิลีกอบกุล 2.63 5  มกราคม  2540  ปกติ15
 5921283005  นายสุรเชษฐ์  แจ่มเกิด 2.93 22  กันยายน  2540  ปกติ16
 5921283015  นางสาวจารุวรรณ  จันถาวร 3.04 11  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ17
 5921283034  นางสาวพนิดา  กามูณี 2.78 15  กรกฎาคม  2540  ปกติ18
 5921283039  นายปรีชา  แก้วปญัญา 2.48 31  มีนาคม  2541  ปกติ19
 5921283044  นางสาววสุวี  ณ พัทลุง 2.95 1  กรกฎาคม  2541  ปกติ20
 5921283045  นางสาววชิรพร  มารมย์ 2.26 10  กันยายน  2540  ปกติ21
 5921283047  นางสาวสุนิตา  หอกก่ิง 3.03 11  สิงหาคม  2540  ปกติ22
 5921283057  นางสาวลัดดา  พวงจ าปา 2.97 22  กรกฎาคม  2540  ปกติ23

        ชีววิทยา
 5921284001  นายพสธร  มิตรธรรมศิริ 3.28 19  มกราคม  2541  มีเกรด D,D+,PSปกติ24
 5921284005  นายธนกร  ปานประชาติ 2.64 24  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ25
 5921284010  นางสาวจุฑามาศ  นนท์นภา 3.65 26  มกราคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ26
 5921284030  นางสาวกนกนภา  มาลัย 2.81 30  มีนาคม  2540  ปกติ27
 5921284038  นางสาวแพรพลอย  โคกเด่ียว 3.43 11  มีนาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ28



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288015  นางสาวมินตรา  มีสนาม 2.33 27  มกราคม  2541  ปกติ29
 5921288020  นางสาวเสาวพัชร  ภู่ปราง 3.19 3  มกราคม  2541  ปกติ30
 5921288023  นายเอกลักษณ์  วิเศษศรี 3.05 2  ตุลาคม  2540  ปกติ31
 5921288025  นางสาวศิริวิมล  ฟักปอ้ม 3.06 16  ธันวาคม  2540  ปกติ32
 5921288027  นางสาวรัตนสุดา  รัตนภักดี 2.46 25  สิงหาคม  2541  ปกติ33
 5921288028  นายสิทธิกร  นักเสียง 2.58 12  กรกฎาคม  2540  ปกติ34

        เทคนิคการแพทย์
 5821701001  นางสาวสุดใจ  เส้นเกศ 2.82 16  กรกฎาคม  2539  ปกติ35
 5821701002  นางสาวจิราวรรณ  ปริุมาตัง 2.69 8  มิถุนายน  2539  ปกติ36
 5821701039  นางสาวปฏิณญา  บญุรัตน์ 2.47 22  เมษายน  2539  ปกติ37

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5824307060  นางสาวเดือนพัตรา  ปานแก้ว 3.26 17  พฤศจิกายน  2529  มีเกรด D,D+,PSกศ.พ.1
 5824307065  นางสาวจินดารัตน์  ใจดี 2.80 20  สิงหาคม  2534  กศ.พ.2
 5921307103  นางสาวเจลิตา  ด่านนอก 2.59 19  ตุลาคม  2539  ปกติ3
 5921307118  นางสาวพิมพ์กมน  ไชยเสนา 3.29 2  เมษายน  2541  ภาคเรียนเกินปกติ4

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348055  นางสาวกรวิภา  เลขาข า 2.82 16  พฤษภาคม  2541  ปกติ5

        ดนตรีตะวันตก
 5921375080  นายกีรบตุร  พงศ์บริบาล 2.94 10  มิถุนายน  2540  ปกติ6

        การท่องเที่ยว
 5821390003  นางสาวน  าฝน  ทรัพย์ผล 2.93 14  พฤษภาคม  2540  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5724412052  นายณัฐนนท์  จันทเณร 2.72 15  กุมภาพันธ์  2538  กศ.พ.1
 5821412124  นางสาวอโรชา  เช้ือทอง 2.53 23  กรกฎาคม  2539  ปกติ2
 5824412024  นางสาวอมลรดา  จับใจ 2.94 15  กันยายน  2540  กศ.พ.3
 5921412021  นางสาวอรทัย  สีสาม 2.38 15  มีนาคม  2541  ปกติ4
 5921412091  นางสาวอารียา  ขันนาโพธิ์ 2.80 13  ตุลาคม  2540  ปกติ5

        การตลาด
 5824413008  นางสาวปรรณพัชร์  พยัคฆสิ์งห์ 2.98 18  พฤษภาคม  2533  กศ.พ.6
 5824413034  นางสาวทิพสุดา  ใจใส 2.92 9  พฤษภาคม  2540  กศ.พ.7
 5824413045  นางสาวฌริตา  ผ่องอารมย์ 2.65 6  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.8
 5824413064  นางสาวณิชารีย์  เนียมนิตย์ 3.13 24  พฤษภาคม  2527  กศ.พ.9
 5824413089  นายก าพล  ง้ิวทอง 2.46 26  กุมภาพันธ์  2530  กศ.พ.10

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414016  นางสาวศศิธร  พรมวัลย์ 3.34 18  สิงหาคม  2533  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 5824414027  นายธนานันท์  รัตนปาณี 3.52 23  กรกฎาคม  2536  ภาคเรียนเกินกศ.พ.12
 5824414034  นายอานพ  การะวี 2.77 25  ตุลาคม  2538  กศ.พ.13
 5824414049  นายภากร  ศรีคงเกิด 2.46 7  มีนาคม  2539  กศ.พ.14

        การจัดการโลจิสติกส์
 5821418006  นางสาวปรียาภรณ์  เฉ่ือยกลาง 2.51 2  กรกฎาคม  2539  ปกติ15
 5921418153  นายอาณาจักร  รัตนศรี 2.56 1  มิถุนายน  2540  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501174  นางสาวอริสา  เจริญผล 3.07 16  กันยายน  2540  ปกติ1
 5924501018  นางสาวธิดารัตน์  บญุณรงค์ 2.60 23  ตุลาคม  2536  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5521310030  นางสาวเยาวลักษณ์  หวันค า 2.27 8  สิงหาคม  2536  ปกติ1
 5821310139  นายณัฐภัทร  สุขสมดาว 2.33 21  ตุลาคม  2539  ปกติ2
 5921310129  นางสาวพรรณชุดา  ยาผา 2.75 25  กันยายน  2540  ปกติ3
 5921310132  นางสาวหรรษมล  ใจหา้ว 3.33 13  กรกฎาคม  2541  ภาคเรียนเกินปกติ4
 5921310183  นายณัฐสิทธิ ์ อุนานุยา 2.33 8  เมษายน  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5521270047  นายธีรพงศ์  น้อยอุดม 2.47 8  พฤษภาคม  2536  ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5821272023  นายจีรเมธ  สถานอุ่น 2.24 23  พฤศจิกายน  2539  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5521903075  นายศุภชัย  เสียงเพราะ 2.25 17  กันยายน  2536  ปกติ1
 5921903038  นางสาวปภัสสรา  พ่วงเปยี 2.59 29  เมษายน  2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377015  นางสาวณัฎฐาสุภัค  นิธิกรณ์กุลภรณ์ 3.08 20  มิถุนายน  2540  ปกติ1

        นาฏยศิลป์ (สากล)
 5921382004  นางสาวธนาภรณ์  มังกรแก้ว 3.26 6  มกราคม  2541  มีเกรด PSปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5621602051  นายสุทธิพงษ์  ปล่ังวัฒนะ 2.21 27  มีนาคม  2538  ปกติ1
 5921602043  นางสาวศิรภัทรสร  ฐิติเวศน์ 3.38 26  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ2

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603028  นายศุภชัย  สีมะเด่ือ 2.63 3  มีนาคม  2539  ปกติ3
 5921603001  นางสาวอรอนงค์  สิริวรรณวงษ์ 3.01 26  ตุลาคม  2540  ปกติ4
 5921603021  นายภูวนาถ  เจียงวงค์ 2.84 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ5
 5921603024  นางสาวสุกัญญา  ภูอาลัย 3.05 2  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5921603025  นายณัฐนพ  วงศ์กาญจนฉัตร 2.97 12  มกราคม  2541  ปกติ7
 5921603026  นายศักด์ิสิทธิ ์ สังกรณีย์ 2.99 19  มิถุนายน  2541  ปกติ8
 5921603032  นายนลธวัช  นิลไธสง 3.04 17  มิถุนายน  2538  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5734285046  นางสาวจุฑาพร  เดชเจริญ 3.32 19  ตุลาคม  2534  มีเกรดยกเวัน,D+กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5621802060  นางสาวพิชญานันท์  เลิศดรุณาณัติ 3.24 8  เมษายน  2538  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6053102077  นางสาวประภัสสร  หารวย 3.50  14  พฤศจิกายน  2534  กศ.บพ.1
 6153102033  MissXianger  Wang 3.63  12  กุมภาพันธ์  2531  กศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6063103003  นางสาวภาวิณี  สืบสวน 3.91  22  กันยายน  2532  แผน กกศ.บพ.1

        การบริหารการศึกษา
 6163104005  นางสาววิภานันท์  ลมเชย 3.80  19  ธันวาคม  2533  แผน ขกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


