
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  27  พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5881110062  นายเขตตะวัน  หวังจองกลาง 2.96 23  มิถุนายน  2539  ปกติ1

        วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5881115060  นางสาวสมประสงค์  โพธิสุ์ด 3.24 9  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ2

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5881119006  นายณัฐพงษ์  สุพรรณ์ 2.89 11  เมษายน  2539  ปกติ3

        ภาษาอังกฤษ
 5881123082  นางสาวณัฏฐริกา  ท่าจ๋ิว 3.24 13  ตุลาคม  2539  ปกติ4

        สังคมศึกษา
 5581126102  นายอิทธิพล  ปจัจัยโคถา 2.75 24  ธันวาคม  2530  ปกติ5
 5681126022  นายอรรถพล  ลันขุนทด 2.66 18  กันยายน  2537  ปกติ6
 5881126034  นางสาวสุภาวดี  สิงหพ์ลงาม 2.71 6  ธันวาคม  2539  ปกติ7

        วิทยาศาสตร์
 5481136675  นางสาวสุกัญญา  จะชาลี 2.88 15  กันยายน  2535  ปกติ8

        ศิลปกรรมศึกษา
 5481153081  นายปญัญา  ระวังชนม์ 2.69 20  พฤษภาคม  2536  ปกติ9

        จิตวิทยา
 5621154124  นางสาววลัยพร  ภิรมย์นา 2.54 3  ตุลาคม  2537  ปกติ10
 5621154125  นางสาวสุพัชรา  รอดท่าไม้ 2.67 16  มิถุนายน  2537  ปกติ11
 5621154128  นางสาวปาริษา  โพสีลาบ 3.15 16  มิถุนายน  2537  ปกติ12

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5821161006  นายเฉลิมไชย  ศักด์ิบริบรูณ์ 2.32 5  ธันวาคม  2539  ปกติ13
 5921161051  นายพิพัฒน์พงษ์  บรุาณรม 2.96 25  ธันวาคม  2540  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5921207006  นายธนาธิป  อ่วมส าอางค์ 2.80 28  มกราคม  2541  ปกติ1
 5921207008  นายอรรถพล  ชินรัตน์ 2.60 11  มกราคม  2541  ปกติ2

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5621211029  นายจักริน  ศรีวรวงษ์ 2.43 17  สิงหาคม  2535  ปกติ3

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5621225003  นายภานุพงษ์  แซ่แต้ 2.65 8  กันยายน  2537  ปกติ4

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5621238005  นายกิชติธัช  นราเลิศสุขุมพงศ์ 2.64 4  พฤศจิกายน  2537  ปกติ5
 5621238010  นายสิทธิชัย  พวงภู่ 2.31 22  ธันวาคม  2537  ปกติ6
 5821238003  นายพนาไพร  ก าแพงแก้ว 2.50 31  มีนาคม  2540  ปกติ7
 5821238015  นายปรีชา  ทองมาก 2.70 11  เมษายน  2539  ปกติ8

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5921281008  นายศิวกร  ม่ิงภูเขียว 2.20 15  พฤษภาคม  2540  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 6021148023  นายชัชวาลย์  สุวรรณเกษี1 3.82 17 พ.ค. 2541  ปกติ1

 6021148015  นางสาวพรทิวา  ใจหาญ2 3.76 9 ม.ค. 2541  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5821307085  นายภูริณัฐ  ย้วนบญุหลิม 2.80 12  มีนาคม  2538  ปกติ1

        ดนตรีตะวันตก
 5821375017  นายพชร  บญัญัติ 2.52 3  เมษายน  2540  ปกติ2
 5921375016  นายเชาวเลิศ  ปญัญาชาญสิริ 2.84 24  สิงหาคม  2540  ปกติ3
 5921375065  นายณัฐฏิพงษ์  สุนทรวิพาค 3.14 27  สิงหาคม  2540  ปกติ4
 5921375114  นายหฤษฎ์  เปรมชยณัฐ 3.41 12  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ5

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
 5621379003  นางสาวเทียนวรรณ  แนบตู้ 2.23 18  มีนาคม  2537  ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5921412026  นายพัชระ  พิศาลคุณากร 2.64 11  กรกฎาคม  2540  ปกติ1
 5921412103  นางสาวชนิตา  อินทร์รอด 2.31 10  เมษายน  2541  ปกติ2
 6021412014  นางสาวพัชรินทร์  เจริญผล 2.56 8  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ3
 6021412027  นางสาวบษุยา  กระจ่างจิตต์ 2.63 8  มีนาคม  2541  ปกติ4
 6021412036  นางสาวเพชรรัตน์  แก้วขจร 2.61 22  ธันวาคม  2541  ปกติ5
 6021412042  นางสาวปยิธิดา  คุณอาจ 2.86 17  พฤศจิกายน  2541  ปกติ6
 6021412046  นางสาวพิจิตรา  อุดทุม 3.04 26  พฤษภาคม  2541  ปกติ7
 6021412047  นางสาวสุธินันท์  จู่จร 2.76 6  พฤศจิกายน  2541  ปกติ8
 6021412061  นางสาวณีรนุช  นิจายงค์ 3.22 31  มกราคม  2542  ปกติ9
 6021412071  นางสาวเสาวลักษณ์  รักษ์ทอง 3.03 30  มกราคม  2542  ปกติ10
 6021412072  นายรักสิทธิ ์ ทองเล็ก 2.63 21  สิงหาคม  2539  ปกติ11
 6021412079  นางสาวปยิมน  แผ่นค า 3.56 23  ตุลาคม  2541  มีเกรด Dปกติ12
 6021412087  นางสาวน้ าฝน  มีสุข 2.98 12  กันยายน  2542  ปกติ13
 6021412088  นางสาวธัญนิชชา  หลอดทอง 3.35 6  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ14
 6021412095  นายประจักษ์  สิงหแ์ก้ว 2.34 24  ธันวาคม  2538  ปกติ15

        การตลาด
 5724413097  นางสาวนรมน  สุขเรือง 2.12 13  มิถุนายน  2537  กศ.พ.16
 5821413102  นางสาวปยิะรัตน์  เกิดสังข์ 2.17 11  มกราคม  2539  ปกติ17

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414001  นายปวิตร  ผิวเกล้ียง 2.88 3  มิถุนายน  2540  กศ.พ.18
 5921414037  นายวิชัย  สินอุดม 2.95 8  สิงหาคม  2540  ปกติ19
 5921414080  นายเจตรินทร์  บญุเก่า 2.32 9  มีนาคม  2540  ปกติ20

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6021501177  นางสาวชนากานต์  การประเสริฐ1 3.73 7 พ.ค. 2542  ปกติ1

 6021501107  นางสาวทิพวรรณ์  บรรพตาธิ2 3.50 15 พ.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6021501075  นางสาวประภาพรรณ  สายแสน 3.00 8  ตุลาคม  2541  ปกติ1
 6021501076  นางสาวฐิติยา  เกตุขาว 3.58 21  กุมภาพันธ์  2542  มีเกรด D+ปกติ2
 6021501078  นายธนาชัย  ธนาวุฒิวร 2.53 15  สิงหาคม  2540  ปกติ3
 6021501079  นายวัฒนา  ตรีผล 2.92 22  พฤศจิกายน  2541  ปกติ4
 6021501081  นางสาวลินดา  ศรีแสง 3.58 25  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ5
 6021501085  นางสาวจุฬาภรณ์  ทองพานิช 2.54 4  กุมภาพันธ์  2543  ปกติ6
 6021501087  นางสาววาสนา  สุวรรณา 2.18 7  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ7
 6021501088  นางสาวชนกนันท์  พิลาสันต์ 3.45 13  พฤศจิกายน  2541  มีเกรด D+ปกติ8
 6021501089  นางสาวมณทิตา  สิทธิเสนา 3.22 23  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ9
 6021501090  นางสาวอุไรวรรณ์  สุพระเมืองแสน 3.35 20  พฤษภาคม  2542  มีเกรด D+ปกติ10
 6021501091  นางสาวกนกพร  หทิูพย์ 2.93 3  พฤศจิกายน  2542  ปกติ11
 6021501092  นางสาวเธียรเธอ  สีสา 3.13 14  มีนาคม  2542  ปกติ12
 6021501094  นางสาวบญุทิตา  ดาวัลย์ 3.27 20  กุมภาพันธ์  2540  มีเกรด D+ปกติ13
 6021501095  นางสาววัลภา  สายโรจน์ 3.12 1  เมษายน  2542  ปกติ14
 6021501098  นางสาวสุธาทิพย์  สันโสภา 3.11 22  มีนาคม  2541  ปกติ15
 6021501099  นางสาวพรทิพย์  สุมนศร 3.54 28  พฤษภาคม  2539  มีเกรด D,D+ปกติ16
 6021501100  นางสาวศิริวรรณ  แอ่นนอก 2.46 24  กรกฎาคม  2541  ปกติ17
 6021501101  นางสาวกันธิชา  รัตนพันธ์ 2.63 24  มีนาคม  2542  ปกติ18
 6021501102  นางสาววิภาวี  ฉิมมะลี 2.48 21  เมษายน  2542  ปกติ19
 6021501108  นางสาวสุปริญยา  ย่อทอง 2.58 24  ตุลาคม  2541  ปกติ20
 6021501148  นางสาวอลีนตา  ชัยขันธ์ 2.72 3  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ21
 6021501155  นายวีรวิชญ์  หอมขจร 3.05 12  กันยายน  2541  ปกติ22
 6021501157  นางสาวพลอยไพลิน   จันทร์แก้ว 2.55 8  มิถุนายน  2541  ปกติ23
 6021501158  นางสาวสิรินทิพย์  จ่ันบางยาง 2.73 12  กรกฎาคม  2541  ปกติ24
 6021501167  นางสาวสุภาวดี  ชีพเทพิน 2.89 3  มิถุนายน  2541  ปกติ25
 6021501168  นางสาวจินดารัตน์  เจ้ียวเหง้ 2.64 28  ตุลาคม  2541  ปกติ26
 6021501170  นายอุดมศักด์ิ  ทองพิชัย 2.61 12  ธันวาคม  2542  ปกติ27
 6021501172  นางสาวศศิโสม  คุ้มผิวด า 2.45 11  ธันวาคม  2541  ปกติ28
 6021501174  นางสาวมณฑรพ  มูลมงคล 3.28 22  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ29
 6021501183  นายประชา  แผงอ่อน 2.46 28  มิถุนายน  2541  ปกติ30
 6021501189  นางสาวศุภกานต์  ครุฑกุล 3.07 17  เมษายน  2541  ปกติ31
 6021501190  นางสาวปทิตตา  แก้วก าเหนิด 2.82 25  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ32
 6021501192  นางสาววัลนิภา  จ่ันส าอาง 2.71 27  กันยายน  2540  ปกติ33



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6021501207  นางสาวอรชา  สีดาพันธ์ 3.03 27  มกราคม  2541  ปกติ34
 6021501212  นางสาวสุวนันท์  สุขศรี 2.70 27  ตุลาคม  2541  ปกติ35
 6021501217  นางสาวสุกัญญา  ชาญจิตร 2.70 12  มกราคม  2542  ปกติ36

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5821310017  นายรวิภาส  ทองเหลือ 2.43 9  พฤศจิกายน  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5724374016  นางสาวจตุพร  กล่ินสิงห์ 2.92 30  พฤศจิกายน  2536  กศ.พ.1
 5921374056  นายสุทธาวีร์  อ่าวลึกน้อย 2.42 11  มีนาคม  2540  ปกติ2
 5921374103  นางสาวเปรมฤทัย  ยังย้ิม 3.40 17  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D,D+,PS,Eปกติ3

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385002  นางสาวมุกธิดา  ภิรมย์ศักด์ิ 2.99 25  มิถุนายน  2540  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5821272006  นางสาวกิตติมา  ทับพุ่ม 2.51 9  พฤษภาคม  2540  ปกติ1
 5821272015  นายธนวัต  ทวีกาญจน์ 2.19 18  พฤศจิกายน  2538  ปกติ2
 5821272020  นายณัฐพงศ์   รัตนะ 2.51 4  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377006  นางสาวกิตติยาพร  เย็นตะคุ 3.00 1  พฤษภาคม  2541  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5921603017  นายปณุยวีร์  หอคู่เมือง 2.85 14  สิงหาคม  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5821417009  นายสุทัศน์  รัตนกรแก้ว 2.57 12  พฤษภาคม  2535  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5721285026  นายศักด์ิชัย  คําสูง 2.17 19  กรกฎาคม  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5724802026  นางสาวกานต์สุภัค  สุขรักษา 2.88 24  พฤษภาคม  2534  กศ.พ.1
 5724802035  นางสาวสุมินตา  วันนุรักษ์ 2.92 19  มิถุนายน  2534  กศ.พ.2
 5724802036  นางสาวศุภสุตา  บษุรากรณ์ 2.87 11  ธันวาคม  2534  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102001  นางสาวทิพวรรณ  อ่อนหวาน 3.90  16  กุมภาพันธ์  2538  กศ.บพ.1
 6253102002  นางสาวนันทนิธี  ลาภสุขโสภณ 3.62  10  สิงหาคม  2537  กศ.บพ.2
 6253102003  นางสาวปญัยวรรณ์  ม่ันยืน 3.92  12  กุมภาพันธ์  2537  กศ.บพ.3
 6253102004  นางสาวชลธิชา  อ๊อกสมยา 3.80  7  มีนาคม  2529  กศ.บพ.4
 6253102005  นางสาวกัญจนพร  สุขเจริญ 3.92  9  ตุลาคม  2539  กศ.บพ.5
 6253102006  นางสาวจันทร์บปุผา  วิชัด 3.69  7  พฤศจิกายน  2538  กศ.บพ.6
 6253102007  นางสาวระชา  จิตเสง่ียม 3.80  25  มกราคม  2532  .กศ.บพ.7
 6253102008  นางสาวศิริธนัญกรญ์  เรืองธัญญกุล 4.00  4  พฤษภาคม  2534  กศ.บพ.8
 6253102011  นายเอกรัตน์  แซ่อ้ึง 3.92  25  มีนาคม  2527  กศ.บพ.9
 6253102012  นางสาวสุทธินันท์  มารูปหมอก 3.89  9  เมษายน  2539  กศ.บพ.10
 6253102013  นายนิธิชัย  ถูปาอ่าง 3.89  30  มิถุนายน  2539  กศ.บพ.11
 6253102014  นางสาวชยุตรา  ไชยวุฒิ 3.93  21  กุมภาพันธ์  2534  กศ.บพ.12
 6253102015  นายนิธิภัศ  แซ่เตีย 3.95  4  สิงหาคม  2532  กศ.บพ.13
 6253102016  นายจีรวัฒน์  บอ่น้อย 4.00  10  ธันวาคม  2537  กศ.บพ.14
 6253102017  นางสาวอรทัย  แก้วบรรดิษฐ์ 3.83  14  กุมภาพันธ์  2522  กศ.บพ.15
 6253102019  นางสาวพิกุล  สมงาม 3.87  2  ตุลาคม  2536  กศ.บพ.16
 6253102023  นางสาวพัชรี  สุนทรเพียร 3.95  7  ตุลาคม  2516  กศ.บพ.17
 6253102025  นางสาวศุภิสรา  ธานินทราวัฒน์ 4.00  13  พฤศจิกายน  2539  กศ.บพ.18
 6253102028  นางสาวชุติกาญจน์  โหงทับทิม 4.00  2  มิถุนายน  2539  กศ.บพ.19
 6253102029  นางสาวศัลยา  ก้อนแก้ว 4.00  29  มกราคม  2532  กศ.บพ.20
 6253102030  นายกิติศักด์ิ  เพชรแวว 3.86  10  กุมภาพันธ์  2516  กศ.บพ.21
 6253102031  นางสาวบศุรากร  สาคะเรศ 4.00  17  สิงหาคม  2534  กศ.บพ.22
 6253102032  นางสาวศศิวรรณ  แสงจันทร์ 3.95  11  มกราคม  2534  กศ.บพ.23
 6253102034  นางสาวสุพัตรา  อินทศรี 3.92  20  มิถุนายน  2531  กศ.บพ.24
 6253102035  นางสาวมะลิวัลย์  อาจดวงดี 3.74  30  เมษายน  2534  กศ.บพ.25
 6253102036  นางสาวณัฐณิชา  ทองสุข 4.00  17  มีนาคม  2539  กศ.บพ.26
 6253102037  นางสาวนวินดา  รัตนบรีุ 3.77  1  ตุลาคม  2539  กศ.บพ.27
 6253102038  นายสุเทพ  คนซ่ือ 4.00  7  ธันวาคม  2537  กศ.บพ.28
 6253102039  นางสาวนุชจรินทร์  สุริยามาตย์ 3.84  24  เมษายน  2525  กศ.บพ.29
 6253102041  นายประวิทย์  แซ่ต่าง 3.83  13  กรกฎาคม  2537  กศ.บพ.30
 6253102042  นายรณกฤต  เพชรเกล้ียง 3.78  28  พฤศจิกายน  2535  กศ.บพ.31
 6253102047  นายปยิพนธ์  พงศะบตุร 3.92  28  กันยายน  2537  กศ.บพ.32
 6253102049  นางสาวธนภรณ์  โพธิเ์กิด 4.00  14  สิงหาคม  2538  กศ.บพ.33
 6253102050  นายกิตติธัช  อร่ามศรี 3.84  1  สิงหาคม  2540  กศ.บพ.34
 6253102052  นางสาววรินยุพา  ต้นทัพไทย 4.00  10  กุมภาพันธ์  2534  กศ.บพ.35
 6253102055  นางสาวกนกวรรณ  โพธิศั์กด์ิศรี 3.87  20  ตุลาคม  2540  กศ.บพ.36



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102058  นางสาวน้้าเพชร  บตุรศรี 3.74  6  มิถุนายน  2536  กศ.บพ.37
 6253102061  นางสาวอนุสรา  เชียงอินทร์ 3.87  10  ตุลาคม  2533  กศ.บพ.38
 6253102062  นางสาวคุณัญญา  ปกักะสัง 3.95  24  เมษายน  2539  กศ.บพ.39
 6253102064  นายก้าธร  ทารักษ์ 3.71  12  กุมภาพันธ์  2536  กศ.บพ.40
 6253102073  นางสาววิภาดา  ศรีทองดี 4.00  9  มิถุนายน  2537  กศ.บพ.41
 6253102075  นางสาวหทัยา  ลุนอุดม 3.81  29  ธันวาคม  2538  กศ.บพ.42
 6253102076  นางสาวศศิวิมล  ไหวดี 3.80  22  มิถุนายน  2537  กศ.บพ.43
 6253102078  นางสาววีระวรรณ  ชัยหา 3.68  17  มิถุนายน  2537  กศ.บพ.44
 6253102081  นางสาวอจลา  นิยมพงษ์ 3.90  16  ตุลาคม  2537  กศ.บพ.45
 6253102082  นางสาวสายพิณ  สุกุล 3.80  15  ตุลาคม  2535  กศ.บพ.46
 6253102084  นางสาวสินีนาถ  สมทรง 3.78  2  มีนาคม  2539  กศ.บพ.47
 6253102085  นางสาวกุลวดี  พันธ์วิไล 3.96  16  ตุลาคม  2535  กศ.บพ.48
 6253102086  นางสาวจุฑาทิพย์  บรรดาศักด์ิ 4.00  4  ตุลาคม  2539  กศ.บพ.49
 6253102087  นางปยินุช  มหาบรูณะ 3.95  29  สิงหาคม  2524  กศ.บพ.50
 6253102088  นางสาวรุ่งนภา  สง่าชาติ 3.84  2  ตุลาคม  2539  กศ.บพ.51
 6253102089  นางสาววิชชุดา  กาละโภชน์ 3.84  19  พฤษภาคม  2532  กศ.บพ.52
 6253102091  นางสาวจิรพร  แก้วกิจการ 3.87  21  มกราคม  2539  กศ.บพ.53
 6253102093  นางสาวพรพิมล  มิรัตนไพร 4.00  9  กันยายน  2539  กศ.บพ.54
 6253102095  นางสาวนฤภัทร  โพนาแค 3.81  18  สิงหาคม  2523  กศ.บพ.55
 6253102096  นายสุพรชัย  ค้ามนตรี 3.95  5  กันยายน  2532  กศ.บพ.56
 6253102097  นางสาวประภัสสร  พุฒพันธ์ 3.89  24  ตุลาคม  2538  กศ.บพ.57
 6253102099  นายวินิจชัย  พลเดช 4.00  14  พฤษภาคม  2537  กศ.บพ.58
 6253102100  นางสาวสุชาดา  สีของทอง 3.96  10  มีนาคม  2535  กศ.บพ.59
 6253102101  นางสาวภัทรสุดา  จิรภิญโญชนม 4.00  24  สิงหาคม  2532  กศ.บพ.60
 6253102103  นางสาวปยินาถ  เต็มค้าขวัญ 3.92  19  ธันวาคม  2532  กศ.บพ.61
 6253102104  นางสาวปาริฉัตร  ตันติอาภรณ์กุล 3.83  7  พฤศจิกายน  2532  กศ.บพ.62
 6253102105  นางสาวเขมนิจ  ญาณัฐฉราพร 3.77  5  กันยายน  2534  กศ.บพ.63
 6253102108  นางสาวกมลวรรณ  ชัยนุรัตน์ 3.56  31  มีนาคม  2540  กศ.บพ.64
 6253102113  นางสาวไข่มุก  สานามล 3.86  9  มิถุนายน  2535  กศ.บพ.65
 6253102114  นางสาวกัญจน์นภัส  จันทร์วงศ์ 4.00  28  มีนาคม  2518  กศ.บพ.66
 6253102116  นางสาวณัฐสุภา  สิงหค์รุธ 3.95  2  สิงหาคม  2534  กศ.บพ.67
 6253102117  นางสาวเกศรินทร์  ทอนไชย 3.71  8  กุมภาพันธ์  2532  กศ.บพ.68
 6253102127  นางสาวชลินทร์ภัทร  พงษ์พยัคฆ์ 3.95  21  มิถุนายน  2537  กศ.บพ.69
 6253102130  นางสาวภัทราภรณ์  สุรเศรษฐ์เมธา 4.00  19  ตุลาคม  2531  กศ.บพ.70
 6253102131  นางสาวชุติกาญจน์  ช่ืนภิรมย์ 4.00  22  กันยายน  2538  กศ.บพ.71
 6253102132  นางสาวสุวรรณา  วงศ์ประเสริฐ 3.86  21  พฤศจิกายน  2531  กศ.บพ.72



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102133  นางสาวเบญจวรรณ  สาสอน 3.90  28  มิถุนายน  2538  กศ.บพ.73
 6253102134  นายคณิน  ฐิติประวัติ 3.74  27  ธันวาคม  2539  กศ.บพ.74
 6253102136  นางสาวหทัยรัตน์  ฟุกล่อย 3.69  8  มกราคม  2537  กศ.บพ.75
 6253102137  นางสาวสุกานดา  แสงประชุม 3.93  5  เมษายน  2539  กศ.บพ.76
 6253102141  นางสาวชลธิชา  สุเทพแก้ว 4.00  23  พฤศจิกายน  2534  กศ.บพ.77
 6253102143  นางสาวชนิศา  เครือรัตน์ 3.95  14  กุมภาพันธ์  2535  กศ.บพ.78
 6253102146  นางสาวศรีสุดา  วาจาสัตย์ 3.71  29  พฤศจิกายน  2527  กศ.บพ.79

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6163104031  นายทัศนะ  คามะเขต 3.84  11  มิถุนายน  2534  แผน ขกศ.บพ.1
 6163104034  นางสาวปารามี  ช่ืนสมบติั 3.84  20  ธันวาคม  2533  แผน ขกศ.บพ.2
 6163104035  นางสาวศุทธินี  จีนเกิด 3.84  24  เมษายน  2535  แผน ขกศ.บพ.3
 6163104036  นางสาวณัฐวรา  ซิวเซ่ง 3.84  15  สิงหาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.4
 6163104038  นางสาวณปภา  ธรรมเสนา 3.76  13  กันยายน  2534  แผน ขกศ.บพ.5
 6163104039  นางสาวหทัยทิพย์  วงค์มามี 3.80  28  พฤษภาคม  2531  แผน ขกศ.บพ.6
 6163104040  นางสาวธัญลักษณ์  เอ่ียมเจริญ 3.88  25  ตุลาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.7
 6163104042  นางสาวทิวาวรรณ  ปิน่หอม 3.92  2  พฤษภาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.8
 6163104044  นางสาวนภาลัย  ขันแก้ว 3.88  9  กรกฎาคม  2531  แผน ขกศ.บพ.9
 6163104045  นายศุภกิตต์ิ  วังโส 3.88  16  ตุลาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.10
 6163104046  นางปยิรัตน์  เจียรสวัสด์ิวัฒนา 3.80  26  ธันวาคม  2520  แผน ขกศ.บพ.11
 6163104047  นายสถาพร  โฉมศิริ 3.80  10  มีนาคม  2521  แผน ขกศ.บพ.12
 6163104048  นางสาววิภาดา  ม่วงนา 3.84  7  ธันวาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.13
 6163104049  ว่าท่ีร้อยตรีรุ่งโรจน์  คงอ านวยศักด์ิ 3.80  20  กรกฎาคม  2521  แผน ขกศ.บพ.14
 6163104050  นายนุกูล  สมศรีทรัพย์ 3.80  6  กุมภาพันธ์  2530  แผน ขกศ.บพ.15
 6163104051  นางสาวชนิดาภา  สุขสวัสด์ิ 3.88  27  เมษายน  2518  แผน ขกศ.บพ.16
 6163104052  นายวีรศักด์ิ  อิงคเมธากูร 3.76  12  เมษายน  2526  แผน ขกศ.บพ.17
 6163104053  นางสาวบวัสอน  เงางาม 3.92  1  กรกฎาคม  2520  แผน ขกศ.บพ.18
 6163104054  นางสาวพิมพ์ชนก  โพธิช์า 3.84  4  กุมภาพันธ์  2535  แผน ขกศ.บพ.19
 6163104055  นายนิธิฤทธิ ์ ก้ันเขตต์ 3.88  27  กรกฎาคม  2527  แผน ขกศ.บพ.20
 6163104057  นางสาวทิชากร  ทรัพย์รักษา 3.80  17  มีนาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)
 5863388019  นายตติ  แซ่แต่ 3.90  3  มกราคม  2528  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการแพทย์แผนไทย

        เภสัชกรรมไทย
 6163288004  นายเอกพล  หม่ันพลศรี 3.87  3  มิถุนายน  2533  แผน กกศ.บพ.1
 6163288005  นางสาวบษุบามินตรา  ดิฐประวรรตน์ 4.00  5  พฤศจิกายน  2537  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


