
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๕) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  18  กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5681119067  นายโรจน์ศักด์ิ  เรืองจันทร์ 2.54 6  กรกฎาคม  2537  ปกติ1

        ภาษาไทย
 5481124196  นางสาวกรรณิการ์  แขวงโนนแดง 3.04 28  มกราคม  2535  ปกติ2

        สังคมศึกษา
 5781126060  นางสาวพลวดี  กางนอก 3.26 22  มีนาคม  2539  มีเกรด D,D+ปกติ3
 5881126015  นางสาวปภาวดี  สมคะเณย์ 3.16 28  พฤษภาคม  2539  ปกติ4
 5881126045  นายศรัณย์  ลอดทองสี 2.96 13  กันยายน  2539  ปกติ5

        ศิลปกรรมศึกษา
 5281153049  นายณรงค์ศักด์ิ  สีปา 3.22 31  มกราคม  2533  ปกติ6

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5624161009  นายสาคร  มิศิริ 3.41 1  ธันวาคม  2536  มีเกรด D+กศ.พ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203032  นายวีรภัส  อยู่ศูนย์ตรง 2.76 16  พฤศจิกายน  2539  ปกติ1
 5921203028  นางสาวกานติมา  แก้วตา 2.93 13  พฤศจิกายน  2540  ปกติ2
 5921203032  นางสาวณันทนา   หนิกอก 2.95 9  กรกฎาคม  2540  ปกติ3
 5921203035  นางสาวศิรินภา  เวียงค า 2.70 22  กันยายน  2540  ปกติ4

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5721207024  นายธิเบศ  ออกกิจวัตร 2.96 28  ธันวาคม  2537  ปกติ5

        เคมี
 5821216004  นายธีรพันธุ ์ สิงขรรค์ 2.81 2  พฤศจิกายน  2539  ปกติ6
 5921216022  นางสาวศิริวิภา  เคียงพิมาย 3.09 29  กรกฎาคม  2538  ปกติ7
 5921216023  นางสาวศศิธร  เคนอรุณ 2.85 5  ธันวาคม  2540  ปกติ8

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5821236001  นายภัคเดช  จงเจริญธนกุล 2.56 28  กรกฎาคม  2539  ปกติ9
 5821236011  นายณัฐชนน  จันทร 2.75 3  พฤศจิกายน  2540  ปกติ10

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)
 5124237001  นายอัศวิน  น่ิมศรี 3.25 9  มีนาคม  2529  ภาคเรียนเกินกศ.พ.11
 5721237001  นายธรรมรัตน์  โงวิกรม 2.59 19  พฤศจิกายน  2538  ปกติ12
 5721237002  นายกฤตนัย  จู่มา 2.27 25  มีนาคม  2539  ปกติ13

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5921282045  นายศุภกิจ  ตรงต้ังเตชะสี 2.86 21  มีนาคม  2540  ปกติ14

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5521283003  นางสาวศุภลักษณ์  ปยุพวง 2.42 5  พฤศจิกายน  2535  ปกติ15
 5824283019  นางสาวเนตรนภา    เรืองม่ัน 2.87 8  ตุลาคม  2526  กศ.พ.16
 5824283027  นายวิษา  ผาเจริญ 2.78 13  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.17
 5921283014  นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณพิทักษ์ 2.69 30  พฤษภาคม  2540  ปกติ18
 5921283018  นางสาววราภรณ์  วรรณยะลา 2.57 24  กันยายน  2540  ปกติ19
 5921283023  นางสาวจิราพร  เล้ียงพรหม 3.12 11  สิงหาคม  2540  ปกติ20
 5921283024  นางสาวสุกัญญา  ภูปานผา 2.61 20  มกราคม  2539  ปกติ21
 5921283037  นางสาววารุณี  น้อยอาสา 2.28 7  ธันวาคม  2540  ปกติ22
 5921283046  นายพงศกร  ค านึง 2.24 8  กันยายน  2540  ปกติ23
 5921283061  นางสาวจันทนา  วงษา 2.43 12  กันยายน  2540  ปกติ24



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283064  นางสาวศิรินญา  โกฐสอน 2.37 3  มกราคม  2541  ปกติ25
 5921283067  นางสาวณัฐวดี  เทศนา 2.20 5  มกราคม  2541  ปกติ26

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาจีน
 5721340003  นางสาวเอ้ือย  ค าเบา 2.80 26  สิงหาคม  2538  ปกติ1
 5721340014  นางสาวเจษฎาพร  จันทร์ปาน 2.98 23  พฤษภาคม  2539  ปกติ2
 5721340050  นางสาวรักษิณา  ชัยนิคม 2.43 4  เมษายน  2539  ปกติ3
 5921340052  นางสาวรุ้งนภา  บญุมีสุข 3.07 6  ธันวาคม  2540  ปกติ4

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348016  นายชนัทนันท์   โพธิเ์ย็น 2.49 17  กันยายน  2535  ปกติ5

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5921350015  นายสุรเชษฐ์  หมาดเเหล้ 2.69 22  สิงหาคม  2540  ปกติ6

        เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 5921370003  นายอภินันต์  อาลี 3.30 14  ตุลาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ7
 5921370006  นางสาวศุภิสรา  ศรีตาลแก้ว 2.92 10  เมษายน  2541  ปกติ8
 5921370009  นางสาวระวีวรรณ  จิตนิยม 3.08 13  สิงหาคม  2540  ปกติ9
 5921370010  นางสาวลัดดา  โชติกเสถียร 3.32 19  กันยายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ10
 5921370015  นางสาวสุธิดา  คนหลัก 2.66 13  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ11
 5921370017  นายพีรวัส  เนียมชาวนา 2.84 14  มกราคม  2541  ปกติ12
 5921370022  นางสาวนงคราญ  ด้วงอ าไพ 2.92 13  กันยายน  2540  ปกติ13
 5921370030  นางสาวธาราทิพย์  โจว 2.91 4  เมษายน  2541  ปกติ14

        ดนตรีตะวันตก
 5821375117  นายธงรวี  วิลาวรรณ 2.52 9  กรกฎาคม  2540  ปกติ15
 5921375025  นายวรากร  ขวัญด า 2.56 3  กรกฎาคม  2540  ปกติ16
 5921375041  นายธนโชติ  ลีลาเกษมสุข 3.09 17  มิถุนายน  2540  ปกติ17
 5921375047  นางสาวจิราวรรณ  ศิริปญัญา 3.18 23  กันยายน  2540  ปกติ18
 5921375093  นางสาวจิตรเลขา  พูลสวัสด์ิ 2.70 13  กรกฎาคม  2540  ปกติ19

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5521378030  นายพรเทพ  ถุงเงินศิริ 3.29 17  ธันวาคม  2526  ภาคเรียนเกินปกติ20

        การท่องเที่ยว
 5721390007  นางสาวศศิวิมล  บญุวิเศษ 2.45 14  ตุลาคม  2538  ปกติ21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5821412072  นางสาวปจัยาภร  วงศ์วัฒนชัย 2.52 9  เมษายน  2539  ปกติ1
 5824412032  นางสาวจิรภิญญา  ค าแสนราช 3.39 22  กุมภาพันธ์  2535  มีเกรด D+กศ.พ.2
 5824412055  นางสาวกรองทอง  อ่อนละม้าย 3.25 25  กรกฎาคม  2520  มีเกรด D+กศ.พ.3
 5824412066  นายวรเศรษฐ์  จงมหาสวัสด์ิ 3.48 19  ธันวาคม  2522  มีเกรด Dกศ.พ.4

        การตลาด
 5421413215  นายเมทนี  วิบลูย์ธนภัณฑ์ 2.22 14  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ5
 5824413002  นายอนัตธ์ชัย  เปล่งวิทยา 3.03 28  พฤศจิกายน  2532  กศ.พ.6
 5824413009  นางสาวกวีตา  กุมาร 2.55 5  ธันวาคม  2538  กศ.พ.7
 5921413079  นายปรก  มุกดาจันทร์ 2.17 5  มกราคม  2541  ปกติ8

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414042  นางสาวณัชชา  พรศิริ 3.01 13  กันยายน  2534  กศ.พ.9
 5921414016  นางสาวสุภิญญา  พันชารี 2.17 11  พฤศจิกายน  2540  ปกติ10
 5921414033  นางสาวนัทธกานต์  สุขจิตร 2.16 3  กรกฎาคม  2541  ปกติ11
 5921414047  นางสาววีรนุช  ย่ิงวิริยะประพันธ์ 3.80 26  มิถุนายน  2536  ภาคเรียนเกินปกติ12
 5921414052  นายณัฐวัตร  อุดมพรวรรักษ์ 2.62 1  กรกฎาคม  2540  ปกติ13
 5921414055  นางสาววรรนิภา  รอดย้อย 2.27 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ14
 5921414067  นางสาวพรรณพัชร  มาประกอบ 3.44 11  มกราคม  2537  มีเกรด Dปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5724501048  นางสาวน ้าอ้อย  แก้วจวง 2.33 10  สิงหาคม  2538  กศ.พ.1
 5824501014  นางสาวธวัลรัตน์  รุ่งเลิศเทียนทอง 2.79 20  มกราคม  2535  กศ.พ.2
 5824501089  นางสาวภิรมย์ญา  มณีกิตติฉายกุล 3.25 24  สิงหาคม  2534  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.3
 5824501106  นางสาวดาวเรือง  คงอินทร์ 2.43 29  กันยายน  2538  กศ.พ.4
 6024501063  นางสาววิลาวัลย์  รอดหล้า 2.69 4  มีนาคม  2535  กศ.พ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5621310313  นายเพิ่มพูน  อยู่เย็น 2.26 21  เมษายน  2537  ปกติ1
 5824310042  นางสาวพัชรินทร์  ชนะศรี 2.52 15  เมษายน  2538  กศ.พ.2
 5824310087  นายภานุสิทธิ ์ พิญญะชิต 2.66 19  เมษายน  2534  กศ.พ.3
 5824310101  นางสาวกัญญารัตน์  คูณพันธ์ 2.54 6  มิถุนายน  2537  กศ.พ.4
 5921310124  นายณัฐวุฒิ  เพียรทอง 2.60 15  ธันวาคม  2540  ปกติ5
 5924310069  นายยศวริศ  บาระมี 2.97 12  มีนาคม  2540  กศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374034  นางสาวนิศมา  สิทธิมงคล 3.13 17  กันยายน  2537  ปกติ1
 5824374005  นางสาวชมพุนุช  เฉลิมนรสิงห์ 3.54 31  มีนาคม  2535  ภาคเรียนเกินกศ.พ.2
 5824374012  นางสาวประภาศิริ  แก้วไสย 3.53 12  กรกฎาคม  2539  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5824374015  นางสาวดวงใจ  อ่างแก้ว 3.09 22  พฤษภาคม  2539  กศ.พ.4
 5824374025  นางสาวนภัสสร  ชุมภูอินทร์ 3.40 23  สิงหาคม  2539  ภาคเรียนเกินกศ.พ.5
 5824374028  นางสาววรรณพร  เทพชมภู 3.46 4  ธันวาคม  2538  ภาคเรียนเกินกศ.พ.6
 5921374033  นางสาวแพรวพลอย  ศรีรัตนาวดี 2.62 11  กรกฎาคม  2539  ปกติ7
 5921374104  นางสาวกัลยา  สันตติวัฒน์ 3.34 11  พฤศจิกายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ8

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5821381075  นางสาวไอลดา  อินทรก าแหง 2.62 3  พฤษภาคม  2540  ปกติ9
 5921381043  นายศรศิลป ์ เอกพินิจกุล 2.98 5  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ10
 5921381065  นายกฤตพัฒน์  สุภาพันธ์ 3.23 24  พฤศจิกายน  2540  ปกติ11

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385028  นายวงศกร  ฤกษ์ดี 2.72 25  กันยายน  2540  ปกติ12
 5921385051  นางสาวสุดารัตน์  ฐิติเลิศลักขณา 2.50 8  พฤศจิกายน  2540  ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5521602048  นายคมสันต์  ทองอ ่า 2.33 8  กรกฎาคม  2536  ปกติ1
 5624602011  นายพีรพล  เปนาละวัด 2.48 6  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.2
 5721602052  นายกันตภณ  แซ่เหล้า 2.76 22  ธันวาคม  2538  ปกติ3
 5921602006  นายธนานนต์  ก๊กมาศ 2.82 1  กรกฎาคม  2540  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงชื อ)..................................................................

(ลงชื อ)..................................................................

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5721285010  นายจิระภัทร  โชติโก 2.13 9  พฤษภาคม  2538  ปกติ1
 5921285002  นางสาวนาตยา  ศรีอินทร์ 3.26 19  ตุลาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ2
 5921285019  นางสาวสายธาร  รัตนาแพง 2.86 8  กรกฎาคม  2540  ปกติ3
 5921285020  นางสาวอรุณฤดี  วุฒทะวัน 2.98 27  สิงหาคม  2540  ปกติ4

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5921286002  นายอ านาจ  ศรีไสว 2.68 14  สิงหาคม  2541  ปกติ5
 5921286006  นางสาวดาราวรรณ  พรมที 2.48 13  พฤษภาคม  2541  ปกติ6
 5921286013  นายอมรเรศ  สวัสดี 2.77 19  พฤศจิกายน  2540  ปกติ7
 5921286016  นายเอกวัฒน์  เทอดไทย 2.80 5  มกราคม  2540  ปกติ8

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287010  นายวัชรากร  รอดทองแก้ว 2.48 4  มีนาคม  2541  ปกติ9
 5921287018  นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง 2.93 22  ธันวาคม  2540  ปกติ10
 5921287019  นางสาวจิรพรรณ  พวงเพ็ชร 3.30 9  กันยายน  2539  ภาคเรียนเกินปกติ11
 5921287024  นายศุภกฤต  สายเสาร์ 3.39 25  กรกฎาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ12
 5921287028  นายชัยณรงค์  กิตติวุฒิด ารงชัย 2.75 28  ธันวาคม  2540  ปกติ13
 5921287030  นางสาวนธีทิพย์  โจว 3.34 4  เมษายน  2541  ภาคเรียนเกินปกติ14
 5921287032  นางสาวศิริวรรณ  อ้วนนาแวง 2.41 16  สิงหาคม  2540  ปกติ15
 5921287036  นางสาววรรณวิศา  หนูกระจ่าง 2.76 20  พฤษภาคม  2540  ปกติ16
 5921287053  นายวิทวัส  ธนาชลไพศาล 3.03 8  มีนาคม  2540  ปกติ17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5921802013  นางสาววรรวิภา  ดีรักษา 3.28 18  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ1
 5921802021  นางสาวสธิตา    ตุนา 2.60 5  กันยายน  2540  ปกติ2
 5921802037  นางสาววันดี  เจริญคง 3.19 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ3
 5921802045  นางสาววฤณดา  ช่ืนบาน 3.24 27  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4
 5921802056  นางสาวปยิพร  ยงค์เดช 2.99 23  ตุลาคม  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 5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5921802013  นางสาววรรวิภา  ดีรักษา 3.28 18  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ1
 5921802021  นางสาวสธิตา    ตุนา 2.60 5  กันยายน  2540  ปกติ2
 5921802037  นางสาววันดี  เจริญคง 3.19 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ3
 5921802045  นางสาววฤณดา  ช่ืนบาน 3.24 27  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4
 5921802056  นางสาวปยิพร  ยงค์เดช 2.99 23  ตุลาคม  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6163104004  นางสาวแซม  ใจทัด 3.76  18  กรกฎาคม  2532  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


