
     
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญาและระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๖   ตลุาคม   ๒๕๕๙ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

รับปริญญาปี 2560  



คร้ังที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยาประจ าภาคเรยีน ฤดรูอ้น ปกีารศึกษา 2558
ตารางสรปุจ านวนนิสิต นักศึกษาทีเ่สนอคณะกรรมการสภาวิชาการ

จ าแนกตามสาย

วัน  เดือน  ปี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกป.บณัฑิตสายการศึกษา รวม

94 4 - - 98  การศึกษา 6  ต.ค. 592

1 - - - 1  ศิลปกรรมศาสตร์
2 - - - 2  วศิวกรรมศาสตร์
1 - - - 1  เศรษฐศาสตร์

21 - - - 21  อุตสาหกรรมศาสตร์
9 - - - 9  สาธารณสขุศาสตร์
5 - - - 5  การแพทย์แผนไทย

30 - - 1 31  วทิยาศาสตร์
31 3 - - 34  ศิลปศาสตร์
73 - - - 73  บริหารธุรกิจ
9 - - - 9  การบญัชี
8 9 - - 17  รัฐประศาสนศาสตร์

31 - - - 31  นเิทศศาสตร์
15 - - - 15  เทคโนโลยี
1 - - - 1  นติิศาสตร์

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)..................................................................

(ลงชือ่)..................................................................

รวมทัง้ส้ิน

 

 

331 16 - 1 348 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5381107082  นางสาวสุพัตรา  นกทอง 3.45 29  พฤษภาคม  2533  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D+ปกติ1
 5384107017  นางสาวจันทร์หอม  แคนเตรียม 2.95 13  กรกฎาคม  2515  กศ.พ.2
 5384107023  นางสาววีราภรณ์  บญุมา 3.49 14  สิงหาคม  2532  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5481107037  นางสาวอรพรรณ  ชาวสามทอง 2.64 1  พฤศจิกายน  2535  ปกติ4
 5481107095  นางสาวฟารีดา  สาและ 2.80 10  มิถุนายน  2535  ปกติ5
 5481107170  นางสาวซัลมา  ยาฆอ 2.71 1  กุมภาพนัธ์  2535  ปกติ6
 5481107212  นางสาวบญุฑริกา  กกแก้ว 3.21 14  พฤษภาคม  2536  ปกติ7
 5481107224  นางสาวภทัราภรณ์  มั่นคง 2.73 10  พฤษภาคม  2536  ปกติ8
 5481107411  นางสาวธนพร  วิเชียรเช้ือ 2.61 3  สิงหาคม  2535  ปกติ9
 5481107461  นางสาวเปมิกา  สุธรรมชัย 2.99 25  พฤษภาคม  2536  ปกติ10
 5481107471  นางสาวสุวนี  ปาระพิมพ์ 3.15 13  สิงหาคม  2535  ปกติ11
 5481107498  นางสาวฤทัย  แปน้สกุล 3.14 20  สิงหาคม  2536  ปกติ12

        คณิตศาสตร์
 5481110358  นายอบอูุบยัดะฮ์  ค็อยร่ออุมมะฮ์ 3.21 8  เมษายน  2535  ปกติ13
 5481110382  นายอนุสรณ์  สวนจรูญ 2.84 28  กรกฎาคม  2535  ปกติ14

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5481112003  นางสาวชนิสรา  แก้วลี 3.08 19  มีนาคม  2536  ปกติ15
 5481112152  นายพชิิต  บตุรพรหม 3.07 21  มิถุนายน  2535  ปกติ16
 5481112196  นายพิชากร  ผักบวัแก้ว 3.11 28  มีนาคม  2535  ปกติ17
 5481112356  นางสาวภณิดา  สิริสาโรจน์ 2.92 8  มีนาคม  2535  ปกติ18
 5481112418  นายภาณุพนัธ์  พนิิจ 3.09 16  ธันวาคม  2536  ปกติ19
 5481112443  นางสาวมูรณีย์  อาแซ 2.95 13  กรกฎาคม  2534  ปกติ20

        ภาษาอังกฤษ
 5481123078  นางสาวจริยา  กอแก้ว 2.85 12  พฤศจิกายน  2535  ปกติ21
 5481123114  นางสาวพรพรรณณี  แซ่ปงึ 3.07 2  กันยายน  2535  ปกติ22
 5481123316  นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพา 3.26 9  ตุลาคม  2535  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D,D+,PSปกติ23
 5481123323  นางสาวเบญจภรณ์  พาโคกทม 2.89 26  พฤศจิกายน  2535  ปกติ24
 5481123339  นายสหชาติ  โอทอง 3.34 27  กรกฎาคม  2535  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D,D+ปกติ25

        ภาษาไทย
 5381124141  พระชัยธวัช  บวัจะมะ 3.43 29  ธันวาคม  2534  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D,D+ปกติ26
 5481124071  นางสาวชนิดา  ผาดผ่อง 2.93 23  พฤศจิกายน  2534  ปกติ27
 5481124080  นางสาวมัตติกา  วรพนม 3.02 6  ตุลาคม  2535  ปกติ28
 5481124124  นางสาวนิตยา  จินดาพนัธ์ 2.98 16  ตุลาคม  2535  ปกติ29
 5481124191  นางสาวอัมมัล  มะตูแก 2.62 1  มกราคม  2536  ปกติ30
 5481124699  นางสาวนาซีรา  สามูนิง 3.03 21  สิงหาคม  2535  ปกติ31



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ภาษาไทย
 5481124744  นางสาวดลยา  กองภเูขียว 2.67 5  ธันวาคม  2534  ปกติ32

        สังคมศึกษา
 5381126295  นายเอกตนัย  สุดชะดา 2.46 12  กันยายน  2533  ปกติ33
 5481126083  นางสาวศิริรัตน์  ธุระพระ 2.98 18  เมษายน  2535  ปกติ34
 54811261028  นายศิริพงษ์  ส าโรงแสง 2.75 25  มีนาคม  2536  ปกติ35
 5481126187  นางสาวสกุลเกศ  แก้วกุดฉิม 2.92 2  มิถุนายน  2535  ปกติ36
 5481126237  นายอดิศร  ปากพลีนอก 2.50 5  พฤศจิกายน  2535  ปกติ37
 5481126334  นายปวรุตม์  มูลบรรจง 2.92 3  กันยายน  2535  ปกติ38
 5481126341  นายรัชชานนท์  ช่วงทอง 2.92 11  มีนาคม  2536  ปกติ39
 5481126397  นางสาวจารวี  ละไมล์ 2.83 31  มกราคม  2536  ปกติ40
 5481126430  นางสาวสุภาลัย  ขาวรุ่งเรือง 3.06 21  กรกฎาคม  2535  ปกติ41
 5481126544  นายสมพงษ์  บษุบงษ์ 3.02 28  ตุลาคม  2531  ปกติ42
 5481126719  นายพิเชษฐ์  ม่ิงค ามี 2.42 12  กันยายน  2534  ปกติ43
 5481126764  นางสาวศรีสกุล  ศรีแก้ว 2.64 4  มกราคม  2536  ปกติ44
 5481126828  นายอัมฤทธิ ์ มั่งค่ัง 2.58 15  พฤษภาคม  2535  ปกติ45
 5481126935  นายศุภกร  สุทธิชนภรัิกษ์ 2.95 19  พฤศจิกายน  2535  ปกติ46
 5481126945  นายสุรธวัช  ส าราญร่ืน 2.66 15  ตุลาคม  2535  ปกติ47
 5481126996  นางสาวจริยา  เผือกข า 2.78 23  มกราคม  2536  ปกติ48

        วิทยาศาสตร์
 5481136265  นางสาวณัฐพร  ค าชามา 3.01 29  มิถุนายน  2535  ปกติ49
 5481136396  นางสาวจีรนันท์  มณีรัตน์ 2.84 28  มีนาคม  2534  ปกติ50
 5481136423  นางสาวมณีรัตน์  เจริญดี 3.22 12  มกราคม  2536  ปกติ51
 5481136428  นางสาวพนิดา  สุวรรณมาโจ 2.64 9  กุมภาพันธ์  2534  ปกติ52
 5481136679  นางสาวกัลยาณี  สมบรูณ์น้อย 2.87 6  กรกฎาคม  2536  ปกติ53
 5481136719  นางสาวศิริขวัญ  สิทธิอังกูร 2.89 19  มิถุนายน  2535  ปกติ54
 5481136721  นางสาวกชามาศ  สังสมศักด์ิ 3.03 22  ตุลาคม  2535  ปกติ55
 5481136818  นางสาวฮัสนีซา  โต๊ะยูโช๊ะ 2.85 15  มกราคม  2535  ปกติ56

        พลศึกษา
 5321147011  นายพงศกร  นิพนธ์กิจ 2.99 4  มิถุนายน  2535  ปกติ57
 5321147078  นายเอกพล  จันทร์อ้วน 2.42 31  พฤษภาคม  2534  ปกติ58
 5421147071  นายอภรัิกษ์  สุขโชติ 2.47 27  กันยายน  2535  ปกติ59
 5421147076  นายศักด์ิชนะ  เต็มราษี 2.98 18  กันยายน  2535  ปกติ60
 5421147146  นายทศพล  พุทธรา 2.68 1  สิงหาคม  2535  ปกติ61
 5421147150  นายชวัลวิทย์  คันธโกวิท 2.52 9  กุมภาพนัธ์  2535  ปกติ62



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5521148012  นางสาวกันต์กนิษฐ์   ไชยศรีอนันต์ 3.21 26  มกราคม  2538  ปกติ63
 5521148013  นางสาวฐายิกา   นาคแก้ว 3.18 29  พฤษภาคม  2536  ปกติ64
 5521148071  นางสาวศรีวิภา  นันทะศรี 2.92 22  พฤษภาคม  2536  ปกติ65

        ศิลปกรรมศึกษา
 5481153120  นายวชิระพงษ์  ทามแก้ว 3.34 6  มิถุนายน  2535  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D+,PSปกติ66
 5481153163  นายเขมชาติ  สังข์ฉิมพลี 3.43 30  เมษายน  2536  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D,D+ปกติ67
 5481153164  นายจิรภทัร  ทับทิมใส 3.45 6  มิถุนายน  2536  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด Dปกติ68
 5481153211  นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์ 3.02 28  กุมภาพนัธ์  2536  ปกติ69

        จิตวิทยา
 5521154001  นางสาวสุกัญญา  พรมเคน 3.21 7  มีนาคม  2537  ปกติ70
 5521154025  นางสาวปยิวรรณ  หลิวคง 3.16 30  เมษายน  2536  ปกติ71
 5521154030  นางสาววนิดา  วันนา 2.98 28  พฤศจิกายน  2536  ปกติ72
 5521154064  นางสาวศิริพักตร์  บรรจง 3.22 12  มีนาคม  2536  ปกติ73
 5521154071  นางสาวกัญญาณัฐ  ประกดสคนธ์ 2.97 7  มกราคม  2536  ปกติ74
 5521154075  นางสาวจารุวรรณ  จันรวม 2.83 12  ตุลาคม  2536  ปกติ75
 5521154091  นางสาวรัตนาวลี  วังภงูา 3.40 7  สิงหาคม  2533  ภาคเรียนเกินปกติ76
 5521154092  นางสาวสมฤทัย  ช านาญศรี 3.23 11  พฤศจิกายน  2536  ปกติ77
 5521154095  นางสาวสายสุนีย์  สายวารี 2.91 12  พฤศจิกายน  2536  ปกติ78
 5521154101  นางสาวเพชรรัตน์  อาจหาญ 2.97 30  มกราคม  2537  ปกติ79
 5521154106  นางสาวยุคลธร  คชอาจ 2.98 1  เมษายน  2536  ปกติ80
 5621154142  นางสาวกรกมล  ดวงแก้ว 3.30 1  เมษายน  2534  มีเกรดยกเว้น, D+ปกติ81

        เทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา
 5421156016  นางสาวนฤมล  สะทองบญุ 3.04 1  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ82
 5521156029  นางสาวรัตนา  พระศรีดา 3.39 30  มกราคม  2537  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D+ปกติ83
 5521156039  นายเกรียงศักด์ิ  เพลงกระโทก 3.27 29  มิถุนายน  2535  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D+ปกติ84

        บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
 5521158072  นางสาวพศิชานันท์  พมิพศ์ร 3.21 14  มกราคม  2537  ปกติ85

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5521161035  นางสาวพรสุดา  อึงสะกาว 2.52 11  สิงหาคม  2536  ปกติ86
 5521161066  นางสาวอรพรรณ  พลูนวล 3.31 28  ธันวาคม  2535  ภาคเรียนเกิน,มีเกรด D,D+ปกติ87
 5521161075  นายอาหะหมัด  บนิดาโอะ 2.61 2  พฤษภาคม  2535  ปกติ88
 5521161098  นางสาวอลิสา  โทนจีน 2.96 27  พฤศจิกายน  2535  ปกติ89
 5521161109  นางสาวอัสมาภรณ์  พรมศรี 3.04 6  มีนาคม  2536  ปกติ90
 5521161129  นางสาวรุ่งรัตน์  ธรรมชีวรรณ 2.91 5  สิงหาคม  2534  ปกติ91
 5521161167  นายจิระคม  แปน้เกษม 2.33 13  พฤษภาคม  2536  ปกติ92



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5521161172  นางสาวขวัญตา  กุลผา 2.46 5  กันยายน  2536  ปกติ93
 5521161185  นางสาวสุจิณทรา  สุดายงค์ 2.94 8  มิถุนายน  2536  ปกติ94

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5221207021  นายอาทิตย์  พวงมณี 2.38 9  กันยายน  2533  ปกติ1

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
 5521211027  นางสาวอารยา   บตุรเลิศวิเศษฐีฐะ 3.67 30  มีนาคม  2535  ภาคเรียนเกินปกติ2

        เคมี
 5521216006  นางสาวอรวรรณ  ปานแดง 3.08 3  กันยายน  2536  ปกติ3

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5121225052  นายยุรนันท์  ทาแก้ว 2.62 3  ตุลาคม  2532  ปกติ4
 5121225053  นายอภชิาติ  พทุธประมวล 2.70 3  ธันวาคม  2532  ปกติ5
 5321225026  นายวุฒิชัย  ขันติวิริยะโยธิน 3.39 3  กรกฎาคม  2534  มีเกรด PSปกติ6

        การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 5421234005  นายอนิรุทธิ ์ เพิ่มกิจทวีทรัพย์ 2.74 23  พฤษภาคม  2536  ปกติ7

        เทคโนโลยสีารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ)
 5221236006  นายเชาว์วุฒิ  สติมานนท์ 2.30 25  กันยายน  2531  ปกติ8

        เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยกีารสื่อสารและโทรคมนาคม)
 5221237001  นายนวชาต  แก้วประชา 2.94 1  มกราคม  2534  ปกติ9

        เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลตมิีเดยี)
 5321245058  นายชนิสร  บ าเพญ็ธรรมสกุล 2.44 12  พฤศจิกายน  2534  ปกติ10

        ฟิสิกส์ประยกุต์
 5521254005  นางสาวพิชฎา  อารีย์ 2.91 24  มิถุนายน  2535  ปกติ11

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( เทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดล้อม )
 5521260011  นายอภชิาติ  ธรรมจารย์ 2.42 6  พฤษภาคม  2537  ปกติ12
 5521260031  นายยุทธพงศ์  แซ่ลี 2.97 2  มีนาคม  2537  ปกติ13

        เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5521281011  นายธีรเดช  เรืองตระกูล 3.14 4  กรกฎาคม  2536  ปกติ14
 5521281031  นางสาวจารุวรรณ  อุ่มยืนยง 2.71 17  สิงหาคม  2536  ปกติ15

        แอนิเมชั่นและมัลตมิีเดยี
 5521282007  นายสหภาพ  ศรีกนก 2.55 6  มกราคม  2537  ปกติ16
 5521282011  นายศวิษฐ์  พึงมงคลชัยกิจ 3.05 2  พฤษภาคม  2534  ปกติ17
 5521282024  นางสาวปาริฉัตร   ภูเ่อี่ยม 2.73 30  มิถุนายน  2536  ปกติ18
 5521282037  นางสาวรัญชนา  เจียรประเสริฐพร 3.33 28  กันยายน  2536  มีเกรด Dปกติ19
 5521282045  นายสุทธิชัย  ศรีปาน 3.10 29  มกราคม  2537  ปกติ20
 5521282056  นายบริุนทร์  รัตนะ 2.52 11  สิงหาคม  2536  ปกติ21
 5521282063  นายภาคภมูิ  ใจอารีย์ 2.80 14  ธันวาคม  2535  ปกติ22



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5521283008  นางสาวศิรินภา   ผ่องลุนหติ 2.47 24  มกราคม  2537  ปกติ23
 5521283012  นางสาววิธารา  ริอุบล 3.88 26  มิถุนายน  2536  ภาคเรียนเกินปกติ24

        ชีววิทยา
 5521284002  นางสาวธันยาภรณ์  ก่ ามอญ 3.04 13  ตุลาคม  2536  ปกติ25
 5521284009  นางสาวนภาพร  นนตานอก 2.83 3  มีนาคม  2535  ปกติ26
 5521284011  นางสาวอารียา  ศรีมงคล 2.87 7  พฤษภาคม  2537  ปกติ27
 5521284014  นางสาวนริชา  โภโดยรัตน์ 2.60 7  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ28
 5521284024  นายอิทธิพล  มาลัย 3.25 2  ธันวาคม  2536  ภาคเรียนเกินปกติ29
 5521284030  นางสาวอรวรรณ  มูลม่อม 2.77 31  สิงหาคม  2535  ปกติ30

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5321307010  นายธเนศ  พิกุลทอง 2.76 28  ธันวาคม  2531  ปกติ1
 5521307052  นางสาวชุติกาญจน์  นรสิงห์ 2.95 16  ธันวาคม  2537  ปกติ2
 5521307076  นางสาววิธิดา  นันตรี 2.41 10  พฤษภาคม  2536  ปกติ3
 5521307091  นางสาวศุภรัตน์  ทองมอญ 2.58 13  พฤศจิกายน  2536  ปกติ4
 5521307114  นางสาวศรินทร์ธร  ผิวไผ่ 2.46 22  เมษายน  2537  ปกติ5
 5521307143  นางสาวเสาวลักษณ์  ทองมอญ 2.83 13  พฤศจิกายน  2536  ปกติ6
 5521307213  นายภานุพงษ์  เกตุแก้ว 2.11 19  มิถุนายน  2529  ปกติ7

        รัฐประศาสนศาสตร์
 4924310210  พระชนินสิทธิ ์ วิมลจารุศักด์ิ 2.87 26  มิถุนายน  2518  กศ.พ.8
 5024310088  สิบต ารวจเอกทนงค์  อาจคงหาญ 3.17 24  มีนาคม  2516  กศ.พ.9
 5124310117  นายกิติ  เบกิบาน 2.59 31  ธันวาคม  2529  กศ.พ.10
 5224310097  นายชวิน  บริรักษ์มาตรชีพ 2.55 12  กันยายน  2530  กศ.พ.11
 5324310096  นายธัญยวิชญ์  ชาญปรุนันต์ศิริ 2.62 29  กรกฎาคม  2529  กศ.พ.12
 5424310036  นางสาวภญิญาพัชญ์  สริวัลย์ 3.52 5  สิงหาคม  2526  ภาคเรียนเกินกศ.พ.13

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5421312062  นางสาวนิภาพร  บญุแช่มคง 2.40 6  พฤษภาคม  2535  ปกติ14
 5421312122  นางสาวภชัชา  สวัสดิจันทร์ 2.78 16  กรกฎาคม  2535  ปกติ15
 5421312223  นายสถาพร  สระทองอุ่น 2.12 8  มกราคม  2536  ปกติ16

        ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5721344046  MR.ZIJIE  GAO 2.54 28  ตุลาคม  2535  ปกติ17
 5721344056  MISS GUIYAN  LIANG 3.16 4  ตุลาคม  2535  ปกติ18

        :ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5521346030  นางสาวปรียาภรณ์  พงษ์ราศรี 2.79 16  กุมภาพนัธ์  2537  ปกติ19

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัตศิาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5521350037  นางสาวสุกัญญา  เหลืองภมิูพิทยา 3.00 17  สิงหาคม  2535  ปกติ20

        ดนตรีสากล
 5421367194  นายอธิทัต  เหลืองเลิศวรกุล 3.00 29  กันยายน  2535  ปกติ21

        ดนตรีไทย
 5121335012  นายประสิทธิพร  คงศรีวิลัย 2.92 15  ธันวาคม  2532  ปกติ22
 5121335014  นายอภญิญา  กล้าหาญ 2.81 24  มีนาคม  2532  ปกติ23

        ธุรกิจอิสลามศึกษา
 5521369003  นางสาวซูมัยยะ  ดือเร๊ะ 2.90 17  กรกฎาคม  2535  ปกติ24

        ดนตรีตะวันตก
 5521375110  นายอนวัช  โพธิสาร 2.66 19  พฤศจิกายน  2534  ปกติ25
 5521375116  นายวันเฉลิม  แถมต้าน 2.82 4  มิถุนายน  2536  ปกติ26



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 5521375196  นายพีรวัส  ไหมมาลา 2.66 28  กรกฎาคม  2535  ปกติ27

        การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 5224359026  นายสมาน  ตันยะลา 3.30 23  ตุลาคม  2485  ภาคเรียนเกินกศ.พ.28

        การท่องเที่ยว
 5521320028  นางสาววิวรรณรัตน์  มนตรี 3.26 10  ธันวาคม  2533  มีเกรด D+,ยกเว้นปกติ29
 5521320093  นางสาวปภานัน  เล่ียมทอง 2.95 19  พฤศจิกายน  2534  ปกติ30
 5521320104  นางสาวสุนิสา  ฝ่ายสัจจา 3.11 23  กรกฎาคม  2536  ปกติ31

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 5121312068  นายธีรพงษ์  พระเชียเนียม 2.68 22  พฤษภาคม  2533  ปกติ1
 5121404159  นางสาวมัลลิกา  ชุ่มสุวรรณ 2.56 20  มกราคม  2531  ปกติ2

        การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 5121408073  นายสุวัฒน์  สารธิราช 2.08 7  กรกฎาคม  2526  ปกติ3
 5121408103  นายศิรินทร์  ทัดแก้ว 2.26 26  พฤศจิกายน  2530  ปกติ4

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5224412208  นางสาวนุชจรี  รัตนรังษีวรชัย 3.45 6  กันยายน  2526  ภาคเรียนเกินกศ.พ.5
 5321412035  นางสาวดรุณี  ส าราญใจ 2.45 11  มิถุนายน  2534  ปกติ6
 5324412001  นางสาวปยิะพร  อิ่มส าราญ 3.07 19  กันยายน  2517  กศ.พ.7
 5324412215  นางสาวโสภาวรรณ  เปล่ียนศิลป์ 2.57 29  สิงหาคม  2532  กศ.พ.8
 5421364007  นางสาวชนิดา  พดัน้อย 2.18 22  ตุลาคม  2534  ปกติ9
 5421412056  นางสาวกมลศรี  ภมูิศิริ 2.15 30  พฤศจิกายน  2535  ปกติ10
 5421412158  นายคงเดช  วงศ์กัณหา 2.09 14  ธันวาคม  2534  ปกติ11
 5421412160  นางสาวชุติมา  คุ้มประดิษฐ์ 2.47 15  เมษายน  2535  ปกติ12
 5424412013  นางสาวนงเยาว์  ปัน๋โด้ 3.44 14  สิงหาคม  2530  ภาคเรียนเกินกศ.พ.13
 5424412041  นางสาววรรณี  ทองจันทร์ 2.58 22  มิถุนายน  2529  กศ.พ.14
 5424412049  นางสาวธัญญ์ฐิตา  จิรภริมย์ฐากุล 2.88 22  มิถุนายน  2529  กศ.พ.15
 5424412071  นางสาวสุภาพร  ช่ืนสกุล 2.25 9  มิถุนายน  2530  กศ.พ.16
 5521412037  นายเอกชัย  สีวิลัย 2.77 12  มกราคม  2535  ปกติ17
 5521412043  นายรุ่งโรจน์  ยังมี 2.15 18  ตุลาคม  2534  ปกติ18
 5521412046  นางสาวจารุวรรณ  แสงงาม 2.37 19  มกราคม  2537  ปกติ19
 5521412054  นางสาวปฏมิา  โพธิน์าคเงิน 3.47 6  สิงหาคม  2536  มีเกรด D,PSปกติ20
 5521412148  นางสาวกรพินธุ ์ ประเทศ 2.32 20  พฤษภาคม  2535  ปกติ21
 5521412175  นางสาวกมลทิพย์  วิศิษฐ์โสภณ 2.42 21  เมษายน  2536  ปกติ22
 5521412216  นายณัฐพล  สินชัย 2.40 20  ธันวาคม  2536  ปกติ23
 5621412085  นางสาวพรรณภา  นิสิตสุขเจริญ 2.58 13  สิงหาคม  2535  ปกติ24

        การตลาด
 5424413021  นางสาวไพรินทร์  เคียนสันเทียะ 2.24 13  กุมภาพนัธ์  2535  กศ.พ.25
 5424413029  นางสาวกัญญาณัฐ  กล่อมจิต 2.26 21  มีนาคม  2536  กศ.พ.26
 5424413092  นายไพโรจน์  ฉัตรย่ิงยงกุล 3.16 22  พฤศจิกายน  2530  กศ.พ.27
 5521413019  นางสาววิลาวัลย์  เขม่นกิจ 2.09 22  กรกฎาคม  2536  ปกติ28
 5521413036  นางสาวสิรีรัตน์  เนียมอิ่ม 2.60 27  พฤศจิกายน  2536  ปกติ29
 5521413044  นายอานัส  สานิง 2.42 12  พฤศจิกายน  2536  ปกติ30
 5521413056  นางสาวปารณัท  ทองขวัญ 2.39 14  ธันวาคม  2536  ปกติ31
 5521413070  นายสมิทธ์  ชิตะวณิช 2.63 20  พฤษภาคม  2537  ปกติ32



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การตลาด
 5521413079  นางสาวสุดท่ีรัก  ธงครุฑพงศา 2.34 11  พฤษภาคม  2537  ปกติ33
 5521413086  นางสาวจิราวดี  สิงหอ์ุปถัมภ์ 2.76 22  มีนาคม  2537  ปกติ34
 5521413093  นางสาวณัชชา  สุนารักษ์ 2.94 11  มีนาคม  2537  ปกติ35
 5521413095  นางสาวกัณฐากรณ์  มีแสงเพ็ชร 3.03 29  มีนาคม  2535  ปกติ36
 5521413105  นายทศพล  งามวรรณกุล 2.78 10  พฤษภาคม  2537  ปกติ37
 5521413162  นางสาวสุไฮนี  ยะเอ๊ะ 2.44 5  มกราคม  2533  ปกติ38
 5521413230  นางสาวสุทธิชา  บนิฮะยีอาวัง 2.63 15  เมษายน  2537  ปกติ39
 5521413270  นายวรพจน์  โรจน์สกุลจอง 3.04 31  มกราคม  2537  ปกติ40
 5521413271  นางสาวอิสรียา   สหกิจชัชวาล 3.04 18  พฤษภาคม  2536  ปกติ41
 5524413116  นางสาวสุธิสา  แสนปอ้ง 2.63 31  กรกฎาคม  2525  กศ.พ.42
 5524413118  นางสาวปทัมพร  ใจกล้า 2.93 10  สิงหาคม  2514  กศ.พ.43
 5524413129  นางสาวน้ าทิพย์  ช่างเก็บ 3.35 27  สิงหาคม  2526  มีเกรดยกเว้น, D+กศ.พ.44
 5524413147  นางสาวสิริขวัญ  รัตนศิลป 3.82 27  พฤษภาคม  2525  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.45
 5524413148  นางสาวชมพูนุช  ไก่ฟ้า 3.17 30  สิงหาคม  2534  กศ.พ.46
 5524413153  นางสาวอิรชา  ศรีนวล 2.78 26  ตุลาคม  2526  กศ.พ.47
 5524413170  นางสาวสุภาวดี  เทียบถนอม 2.44 28  มีนาคม  2535  กศ.พ.48
 5524413177  นางสาวศรีวภา  เสน่หา 2.98 2  สิงหาคม  2529  กศ.พ.49
 5621413208  นายจิรวัฒน์  เด่นดวง 2.79 16  กุมภาพันธ์  2535  ปกติ50

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5521414024  นายวชิร  หลักเพ็ชร์ 2.29 15  พฤศจิกายน  2536  ปกติ51
 5521414065  นางสาววาสนา  ภูแ่สง 3.23 1  มีนาคม  2535  ปกติ52
 5521414072  นายปริญญา  อาจอัน 2.35 18  มิถุนายน  2536  ปกติ53
 5521414082  นายพงศกร  ค าทราย 2.78 11  มีนาคม  2536  ปกติ54
 5521414187  นางสาวณัฐธนาภรณ์  พันธุศ์รี 2.71 22  ตุลาคม  2536  ปกติ55
 5521414197  นางสาวสัณหฤ์ทัย  ชาญวนิชัยนันท์ 2.75 10  มิถุนายน  2534  ปกติ56
 5521414198  นางสาวเบญจวรรณ  ไทยเจริญ 2.11 1  มีนาคม  2537  ปกติ57
 5521414271  นางสาวเบญจมาศ  พันธ์ค า 2.08 18  กรกฎาคม  2536  ปกติ58
 5521414311  นางสาวชนิญญา   มีบญุ 2.84 10  กุมภาพนัธ์  2537  ปกติ59

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5524415111  นางสาวณิชานันท์  มรรคนา 3.59 6  กรกฎาคม  2518  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.60

        การจัดการโลจิสตกิส์และปฏิบัตกิาร
 5324416030  นางสาวนัตติยา  สังเกตกิจ 3.13 22  กุมภาพนัธ์  2520  กศ.พ.61
 5424416002  นางสาวเสาวนีย์  ช านาญ 3.15 14  พฤศจิกายน  2530  กศ.พ.62
 5424416006  นายภวูดล  พวงเพชร 3.44 4  สิงหาคม  2535  มีเกรด D+,PSกศ.พ.63
 5424416021  นางสาวกุลชญา  เข็มทอง 3.00 25  ธันวาคม  2529  กศ.พ.64



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสตกิส์และปฏิบัตกิาร
 5424416022  นางสาวกมลวรรณ  สอดจันทร์ 3.38 2  พฤษภาคม  2519  มีเกรด D+กศ.พ.65
 5424416031  นายวิสันต์  ภคัวันต์ 3.16 12  กุมภาพนัธ์  2530  กศ.พ.66

        การจัดการโลจิสตกิส์
 5521418066  นางสาวรุ่งอรุณ  เหมือนสิงห์ 2.63 8  พฤศจิกายน  2536  ปกติ67
 5521418069  นายปณัณทัต  ถนัดรบ 2.35 26  มกราคม  2537  ปกติ68
 5521418073  นายวุฒิชัย  แซ่หล่ิว 2.35 25  กันยายน  2532  ปกติ69
 5521418083  นายสุรเทพ  ภางาม 2.64 11  สิงหาคม  2536  ปกติ70
 5521418109  นายสหพงศ์  บญุช่วย 2.61 21  สิงหาคม  2536  ปกติ71
 5521418129  นางสาวบศุรินทร์  โพยนอก 2.62 27  เมษายน  2537  ปกติ72
 5521418156  นายนรากร  ใจสอาด 2.64 11  ธันวาคม  2535  ปกติ73

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5221501104  นางสาวอลิศษา  เรืองกล่ัน 2.51 20  ตุลาคม  2533  ปกติ1
 5421501093  นางสาวคณิตฐา  จวนสูงเนิน 2.39 24  สิงหาคม  2536  ปกติ2
 5421501182  นางสาววรภร  กรรักษาธรรม 3.11 20  กรกฎาคม  2535  ปกติ3
 5521501247  นางสาวณธิดา  มูลทองจาด 3.23 3  มิถุนายน  2537  ปกติ4
 5524501019  นายปยิวุฒิ  สนธิพร 2.99 23  ตุลาคม  2534  กศ.พ.5
 5524501026  นางสาวจิตตมา  แก้วปยิะทรัพย์ 3.05 3  พฤษภาคม  2524  กศ.พ.6
 5524501110  นางสาวสุชารัตน์  เนาวรัตน์ 3.02 9  สิงหาคม  2533  กศ.พ.7
 5524501122  นางสาวทิพย์รัตน์  สนแก้ว 3.46 31  มกราคม  2530  มีเกรดยกเว้น, PSกศ.พ.8
 5524501154  นางสาวสุภาภรณ์  สิงขร 2.62 6  เมษายน  2531  กศ.พ.9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5521310055  นางสาวพรรณิภา  ผาสุก 2.76 22  พฤษภาคม  2536  ปกติ1
 5521310105  นางสาวเรวดี  จันทร์เรือง 2.59 1  ธันวาคม  2536  ปกติ2
 5521310127  นายฉัตรชัย  พมิพรัิตน์ 2.98 6  กุมภาพนัธ์  2536  ปกติ3
 5521310140  นางสาวสุดา  โพธิคี์รี 2.45 15  ธันวาคม  2537  ปกติ4
 5521310296  นางสาวเจนจิรา  พนัธ์พฤกษ์ 2.74 23  กุมภาพนัธ์  2537  ปกติ5
 5521310297  นายบนัเทิง  แผ่นงาม 2.72 27  สิงหาคม  2535  ปกติ6
 5521310361  นางสาววัชรี  วิชาจารย์ 2.19 22  มิถุนายน  2534  ปกติ7
 5521310406  นางสาวเสาวลักษณ์  เนียมจิตร 2.53 14  กันยายน  2536  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการโฆษณา
 5421363104  นายคม  รัตนชัยถาวร 3.04 15  พฤษภาคม  2536  ปกติ1
 5421363224  นายวัยวัฒน์  คู่กระสังข์ 2.77 8  พฤศจิกายน  2535  ปกติ2
 5424363041  นายรุจิดล  รอดเจริญ 3.25 22  มิถุนายน  2529  มีเกรด Dกศ.พ.3

        นิเทศศาสตร์-วิชาเอกวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์
 5421366171  นางสาวเนตรมณี  ภทัรนฤมล 2.49 28  เมษายน  2534  ปกติ4

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374033  นายรัฐพล  วิลัย 2.95 27  ธันวาคม  2536  ปกติ5
 5521374053  นายกิตติศักด์ิ  เกียรติสมพร 2.43 6  กันยายน  2536  ปกติ6
 5521374054  นายสมชาย  คุปตะพันธ์ 2.59 31  มีนาคม  2537  ปกติ7
 5521374056  นายกฤษกร  วงษ์ตา 2.50 21  มิถุนายน  2536  ปกติ8
 5521374078  นายอนุสรณ์  เมธิโยธิน 2.45 31  ตุลาคม  2536  ปกติ9
 5521374173  นางสาวสุรีรัตน์  พนัธ์โสรี 3.13 21  ธันวาคม  2536  ปกติ10
 5521374181  นางสาวนิลวรรณ  ประดับนิล 2.44 15  กันยายน  2535  ปกติ11
 5521374202  นายเทพประทาน  วีระชาลี 3.17 21  ธันวาคม  2536  ปกติ12
 5521374229  นายโอภาส  ปยิะธนาภรณ์ 2.85 6  กรกฎาคม  2531  ปกติ13
 5521374257  นายสิทธิพล   เปีย่มหสักุล 3.62 13  เมษายน  2537  ภาคเรียนเกินปกติ14
 5521374284  นายยงยุทธ  สามจ้อย 2.43 3  ตุลาคม  2536  ปกติ15
 5521374301  นางสาวรุ่งวารี  สุรไชย 2.61 6  สิงหาคม  2535  ปกติ16

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5521381017  นายปญัญวัฒน์  เริกเถื่อน 3.10 2  พฤศจิกายน  2536  ปกติ17

        การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลตมิีเดยี)
 5521383022  นางสาวณัฐฑิกา  แก้วนิพนธ์ 3.18 3  มีนาคม  2537  ปกติ18

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทย)ุ
 5521384013  นายปยิะบตุร  วิริวงษ์ 2.61 23  ตุลาคม  2535  ปกติ19
 5521384027  นางสาวเพ็ญพร  สุนทรชัยณรงค์ 2.45 17  กันยายน  2535  ปกติ20
 5521384044  นายสิทธิเมธ   ศรีฉ่อง 3.02 21  มกราคม  2537  ปกติ21
 5521384083  นายสุพนัธุ ์ ศรีหานาท 3.02 14  กรกฎาคม  2535  ปกติ22

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5521385010  นางสาวรัชนี  ชุมพร 2.81 19  สิงหาคม  2535  ปกติ23
 5521385025  นายศักด์ิกรินทร์   วรกาญจน์ 2.75 5  พฤศจิกายน  2536  ปกติ24
 5521385035  นางสาวศิริรัตน์  จงวรกุล 2.69 26  พฤษภาคม  2536  ปกติ25
 5521385039  นายณัฐวัฒน์  เจ๊ะดอเลาะห์ 3.04 27  กันยายน  2533  ปกติ26
 5521385059  นายคมสันต์  ใจสุข 2.88 11  มิถุนายน  2537  ปกติ27
 5521385115  นายหรัิญ  จุส๊กุล 2.66 26  สิงหาคม  2537  ปกติ28



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5521386015  นางสาวชบาไพร  ปากดี 3.37 6  ธันวาคม  2536  มีเกรด Dปกติ29

        การสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร)์
 5521378020  นางสาวพาขวัญ  จ้อยเจริญ 2.17 4  ตุลาคม  2536  ปกติ30
 5521378027  นางสาวรัศมี  สุดตา 2.90 6  มิถุนายน  2536  ปกติ31

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5521270001  นางสาวสุชาดา  ชมภู 2.87 4  เมษายน  2534  ปกติ1
 5634270022  นายวุฒิชัย  รุ่งรัตน์ 2.75 17  มีนาคม  2533  กศ.พ.2
 5734270007  นางสาวปรัชญ์กวี  รักษาวงศ์ 3.86 25  เมษายน  2522  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.3
 5734270009  นายสิทธิชัย  ตรีสงค์ 3.87 25  กันยายน  2527  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.4
 5734270013  นายโกวิท  พดัรัมย์ 3.65 8  พฤษภาคม  2528  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.5
 5734270018  นายเศรษฐพงศ์  ปยิะวาณิชย์สกุล 2.92 6  ธันวาคม  2519  กศ.พ.6
 5734270024  นายปยิะพนธ์   พลายเถื่อน 2.58 23  ตุลาคม  2533  กศ.พ.7
 5734270026  นายสุรศักด์ิ  จันทร์ละมูล 2.42 22  ธันวาคม  2534  กศ.พ.8
 5734270035  นายอิศรานุวัฒน์  แก้วทอง 2.40 1  กันยายน  2535  กศ.พ.9
 5734270039  นายสราวุฒิ  สุทธิพตุ 3.18 30  เมษายน  2533  กศ.พ.10
 5734270042  นายซาร์ด้ี  สีหอน 2.73 15  มิถุนายน  2521  กศ.พ.11
 5734270043  นายประวิทย์  เทพจันตา 2.78 24  พฤษภาคม  2523  กศ.พ.12

        เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(เทคโนโลยกีารจัดการโลจิสตกิส์)
 5734272016  นายวิษณุ  เฉยแดง 2.89 1  มีนาคม  2536  กศ.พ.13
 5734272041  นางสาวจิรา  โพดสังข์ 3.66 12  กรกฎาคม  2525  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.14

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ)
 5434273019  นายชญานนท์  เพง็สอน 2.75 24  กุมภาพนัธ์  2530  กศ.พ.15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิตศิาสตร์

        นิตศิาสตร์
 5521903070  นางสาวนพรัตน์   โคกเทียน 2.84 20  สิงหาคม  2537  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5521377024  นายวรนาท  ลีลาวงศานนท์ 3.42 7  พฤษภาคม  2535  มีเกรด D+,PSปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5421602008  นายยศพร  วาจ่าง 2.65 14  เมษายน  2534  ปกติ1
 5421602021  นายภาณุมาศ  ผลาศักด์ิ 2.48 14  พฤศจิกายน  2534  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5521417022  นายวิวัฒน์  หลวงพิบรูณ์ 2.45 16  พฤศจิกายน  2537  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การจัดการคุณภาพ)
 5634285002  นายอนุโลม  ย้ิมถนอม 3.26 22  ตุลาคม  2532  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.1
 5634285009  นายกนก  เกตุจ านงค์ 3.70 13  พฤษภาคม  2520  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.2
 5634285011  นายศุภโชค  ศรีสมโพช 3.19 8  มิถุนายน  2533  กศ.พ.3
 5634285013  นายกมล  แซ่ล้ิม 3.40 25  ตุลาคม  2525  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.4
 5634285022  นางสาวอริยา  คล้ายสุวรรณ 2.85 8  กรกฎาคม  2524  กศ.พ.5
 5634285051  นายสรายุทธ  ทรจักร์ 2.87 23  เมษายน  2543  กศ.พ.6
 5634285055  นางสาวสุพัตรา  ปทัมขจร 3.43 8  มิถุนายน  2535  ภาคเรียนเกินกศ.พ.7
 5634285056  นางสาวสุวรรณลักษณ์  พลราช 3.65 12  กรกฎาคม  2534  ภาคเรียนเกินกศ.พ.8
 5634285067  นางสาวลลิตา  ชวศุทธิพงศา 2.69 18  มิถุนายน  2530  กศ.พ.9
 5634285068  นายณัฐวุฒิ  พพิธิวัฒนา 2.82 2  ธันวาคม  2535  กศ.พ.10
 5634285074  นายณัฐพล  วันนิจ 3.15 20  เมษายน  2536  กศ.พ.11
 5731285001  นางสาวมณีรัตน์  โชคโภคาสมบติั 3.21 19  กรกฎาคม  2537  ปกติ12
 5731285002  นายจตุรงค์   บญุดาสา 2.55 20  เมษายน  2536  ปกติ13
 5731285003  นายอนุวัฒน์  เทียนพรน าโชค 2.72 4  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ14

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(การจัดการผลิต)
 5634286002  นายฉัตรชัย  แก้วจีน 3.38 14  กุมภาพนัธ์  2536  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.15
 5634286003  นายสุรเดช  จรัญญานนท์ 3.67 22  มีนาคม  2524  ภาคเรียนเกินกศ.พ.16
 5634286007  นายอรรณพ  สงขาว 3.26 15  มีนาคม  2536  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.17
 5634286010  นายพงษ์ธร  นุวัฒนาชัยศรี 2.99 15  สิงหาคม  2535  กศ.พ.18
 5634286011  นางสาววารี  บรุมโคตร 3.77 29  พฤษภาคม  2533  ภาคเรียนเกินกศ.พ.19
 5634286102  ว่าท่ีร้อยตรีปยิะณัฐ  อาทิตย์มณีรัตน์ 3.52 23  มิถุนายน  2533  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.20
 5634286103  นายชาติชาย  สนธยาสโมสร 3.68 13  กรกฎาคม  2513  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5521802003  นางสาวอรวรรณ  วิมลทอง 2.96 16  มกราคม  2537  ปกติ1
 5521802007  นางสาววราภรณ์  ยืนย่ัง 2.48 14  พฤษภาคม  2535  ปกติ2
 5521802017  นางสาวพนิดา  เนียมสันเทียะ 3.53 1  ธันวาคม  2535  ภาคเรียนเกินปกติ3
 5521802020  นางสาวกิติยา  ค ามงคล 3.05 26  กรกฎาคม  2536  ปกติ4
 5521802028  นางสาวจิราพร  หว่านพชื 2.95 10  เมษายน  2537  ปกติ5
 5521802037  นางสาวรุจิรา   ใจเย็น 3.31 9  มกราคม  2537  มีเกรด Dปกติ6
 5521802038  นางสาวชลธิชา   หงษ์ทอง 3.58 27  กรกฎาคม  2536  ภาคเรียนเกินปกติ7
 5521802039  นางสาวอตินุช   เวชโภติ 3.55 21  พฤศจิกายน  2536  ภาคเรียนเกินปกติ8
 5521802040  นางสาวรัตนาพร   อาจหาญ 3.55 28  สิงหาคม  2536  มีเกรด Dปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการแพทยแ์ผนไทย

        การแพทยแ์ผนไทย
 5521256008  นายอภสิิทธิ ์ อ้วนวงษ์ 3.38 7  มีนาคม  2537  ภาคเรียนเกินปกติ1
 5521256011  นายชินวัฒน์  หมิคุณ 3.24 28  มีนาคม  2537  ปกติ2
 5521256022  นางสาวซาลาซา   วาเละ 2.76 23  พฤศจิกายน  2536  ปกติ3
 5521256023  นางสาวอาภาพร   แขขุนทด 2.95 22  มิถุนายน  2536  ปกติ4
 5521256024  นายฐิอัฎชพสัว์  อัคระนรากูล 3.42 9  เมษายน  2535  มีเกรด Dปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่  2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 5363104760  นางสาวฐาริการ์  ท้าวยศ 3.54  19  กุมภาพันธ์  2521  แผน ขกศ.บพ.1
 5363104761  นายสันติ  สกุลหงษ์ 3.54  8  ธันวาคม  2520  แผน ขกศ.บพ.2

        เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา
 5063139013  นางสาวศุทธนุช  ผาสุข 3.85  18  กุมภาพนัธ์  2520  แผน กกศ.บพ.3

        การสอนภาษาอังกฤษ
 5263140008  นางสาวอัญชัญ  ศรีลานุช 3.65  29  ตุลาคม  2528  แผน กกศ.บพ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่  2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรี (ดนตรีศึกษา)
 5363352048  นายวุฒิชาติ  ลือขจร 3.83  30  กรกฎาคม  2528  แผน กกศ.บพ.1
 5463352007  นายชัยวัฒน์  น าหน้ากองทัพ 3.80  7  สิงหาคม  2531  แผน กกศ.บพ.2
 5463352008  นางสาวกาญจนา  วงศ์วิเศษ 3.75  5  ธันวาคม  2531  แผน กกศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่  2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5363901993  นางสาวกัณทิมา  ฉินสวัสด์ิพันธุ์ 3.66  9  กันยายน  2526  แผน ขกศ.บพ.1

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5763905002  นางสาวมาลี  ศิริวัฒนสกุล 3.70  14  มกราคม  2511  แผน ขกศ.บพ.2
 5763905004  นางมุกดา  กระแสร์สุนทร 3.75  27  มิถุนายน  2507  แผน ขกศ.บพ.3
 5763905006  ร้อยต ารวจโทอ านาจ  แหวนทองค า 3.66  1  มกราคม  2513  แผน ขกศ.บพ.4
 5763905012  ร้อยต ารวจโทไทยสถิต  โทแกะ 3.66  20  มกราคม  2515  แผน ขกศ.บพ.5
 5763905013  นางณัฐวรรณ  ล่ามกิจจา 3.75  1  กันยายน  2512  แผน ขกศ.บพ.6
 5763905015  นางสุเมศ  กาญจนพาสน์ 3.83  9  กันยายน  2511  แผน ขกศ.บพ.7
 5763905016  นางลูกจันทร์  อยู่หลาย 3.62  23  สิงหาคม  2508  แผน ขกศ.บพ.8
 5763905025  ร้อยต ารวจเอกอริญชย์  บรรเทา 3.58  9  เมษายน  2512  แผน ขกศ.บพ.9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่  2 วันที่  6  ตลุาคม พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการเทคโนโลยี
 4973249017  นายชลิต  วณิชยานันต์ 3.71  7  มิถุนายน  2502  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 




