
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2563 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  30  เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              จิตวิทยา
 5921154071  นางสาวยลดา  พานิชนอก1 3.72 16 พ.ย. 2540  ปกติ1

 5921154060  นางสาวปยิะวรรณ  จันทร์ศรี2 3.43 28 ต.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ภาษาไทย
 5581124102  นางสาวรสสุคนธ์  ฉ ่าไธสง 2.83 11  มีนาคม  2536  ปกติ1

        พลศึกษา
 5421147136  นายอิทธิพล  ทองเสน 3.05 17  มีนาคม  2536  ปกติ2

        จิตวิทยา
 5621154127  นางสาวชลดา  อังคณา 3.00 30  มีนาคม  2536  ปกติ3
 5821154036  นายประสมพร  มุ่ยแฟง 3.07 26  ธันวาคม  2539  ปกติ4
 5921154044  นายธนวัฒน์  มั นบญุสม 2.84 28  ตุลาคม  2540  ปกติ5
 5921154053  นางสาวกนกวรรณ  สายจ่าปา 3.47 13  มิถุนายน  2540  มีเกรด D,D+ปกติ6

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5621161085  นายภูวกฤต  ทวีเงิน 2.31 26  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ7

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5681163049  นายวสุธา  กสิกัลปพฤกษ์ 2.90 14  พฤศจิกายน  2537  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203057  นายกฤษฎา  โตอนันต์ 3.34 31  สิงหาคม  2539  มีเกรด D,PSปกติ1
 5821203066  นางสาวณัฐณิชา  หมิารัตน์ 3.22 7  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ2

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5421207013  นายอภิสิทธิ ์ นนท์สุรัตน์ 2.56 1  พฤศจิกายน  2534  ปกติ3
 5421207027  นายพูนสิทธิ ์ อยู่วัง 2.23 30  พฤษภาคม  2536  ปกติ4

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5821211020  นางสาวกมลรัตน์  อินแก้วมูล 2.15 16  สิงหาคม  2539  ปกติ5

        เกษตรศาสตร์
 5421215015  นายไชยา  พุฒชะกุล 2.54 18  พฤษภาคม  2535  ปกติ6

        เคมี
 5421216016  นางสาวชฎาพร  โพยนอก 2.33 2  ธันวาคม  2535  ปกติ7

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5721225005  นายจิระพันธ์  แซ่ล้ิม 2.69 11  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ8
 5721225024  นายชนาธิป  หลักค า 2.92 20  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ9

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5421236026  นายพงศกร  ยินดีโช 2.13 21  เมษายน  2536  ปกติ10
 5621236020  นายภูมรินทร์  นาคบาตร 2.42 30  พฤศจิกายน  2537  ปกติ11
 5721236005  นางสาวจารุพรรณ  เทศเพ็ญ 2.89 12  กันยายน  2538  ปกติ12
 5721236007  นายธนาธิป  ปาละพงษ์ 2.54 8  มิถุนายน  2539  ปกติ13
 5721236018  นายอรรถวิท  ปิน่ทอง 2.22 20  ธันวาคม  2538  ปกติ14

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)
 5521237022  นายณฐพล  สันติธัช 2.18 29  ตุลาคม  2533  ปกติ15

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5421238031  นางสาวสิริมา  โอภาสสัมพันธ์ 2.17 30  มิถุนายน  2534  ปกติ16
 5721238003  นายสาธิต  เติมกล้า 2.93 22  มีนาคม  2539  ปกติ17
 5721238013  นางสาวรุ่งนภา  พิมตะคอง 2.53 10  กันยายน  2535  ปกติ18
 5721238016  นายวันธนะ  ล้ าทวีภักดี 3.38 22  เมษายน  2539  มีเกรด D+,PSปกติ19



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        ชีววิทยาประยุกต์(ชีววิทยา)
 5124216004  นางสาวภาวิณี  ทูลปราง 2.73 1  มกราคม  2530  กศ.พ.20

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 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345020  นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นอารีย์1 3.37 10 ก.ค. 2539  ปกติ2

              สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348048  นายศักรินทร์  ทิพย์มงคล2 3.54 18 ก.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5424307015  นางสาวนุชนารถ  เหมเดโช 2.72 5  ธันวาคม  2535  กศ.พ.1
 5621307185  นางสาวช่อผกา  ผัดกาศ 2.13 27  มกราคม  2538  ปกติ2
 5821307023  นายอรรถพล  สิทธิคง 2.28 9  สิงหาคม  2539  ปกติ3
 5821307027  นางสาวฉัตรสุดา  ซ้อนทรัพย์ 2.43 14  มีนาคม  2540  ปกติ4
 5821307042  นางสาวสมิตตา  แก้วศรีโพธิ์ 2.34 21  มกราคม  2540  ปกติ5

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348011  นางสาวพัชราภรณ์  แสงเจริญ 2.74 2  ตุลาคม  2540  ปกติ6
 5921348012  นางสาวปติญญา  ทับทิมแดง 2.68 17  ตุลาคม  2541  ปกติ7
 5921348014  นางสาวเกตุสุดาวรรณ  อภิวันท์ธาดา 2.91 3  มีนาคม  2541  ปกติ8
 5921348018  นางสาวอภิญญา  ลือสถาน 3.10 27  กรกฎาคม  2540  ปกติ9
 5921348025  นายณัฐวิชช์  พงศ์ธัญญานนท์ 2.99 18  ตุลาคม  2539  ปกติ10
 5921348047  นางสาวธมนต์ภัทร  ประชาสินทิพย์ 2.82 28  กรกฎาคม  2540  ปกติ11
 5921348051  นางสาวนีรา  สุขิโต 3.16 4  ตุลาคม  2537  ปกติ12

        ดนตรีสากล
 5421367115  นายช านาญ  สอนสุทธิ์ 2.82 4  มิถุนายน  2534  ปกติ13

        ดนตรีตะวันตก
 5621375053  นางสาวสุทิวัน  ตันติด ารงค์ 3.16 26  พฤศจิกายน  2537  ปกติ14
 5821375043  นางสาวณัฐมน  ลัยนันทน์ 3.13 24  มีนาคม  2540  ปกติ15

        การจัดการสารสนเทศ
 5721376005  นางสาวสุชาดา  ติดชิด 3.12 25  พฤศจิกายน  2537  ปกติ16

        การท่องเที่ยว
 5521320060  นายยุทธศิลป ์ แซ่เฮ้ง 2.60 9  มกราคม  2536  ปกติ17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5524412180  นางสาววริยา  กาหริบ 2.18 7  ตุลาคม  2536  กศ.พ.1
 5724412062  นายเกียรติพงศ์  หงษ์ทอง 2.26 7  กรกฎาคม  2535  กศ.พ.2
 5921412013  นางสาวทัศนีย์  ลาพงษ์ 2.30 4  มกราคม  2541  ปกติ3
 5921412045  นางสาวสุทธิดา  เต่าทอง 2.34 2  สิงหาคม  2539  ปกติ4
 5921412047  นางสาวนฤมล  แซ่เฮ้า 2.48 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ5
 5921412071  นางสาวอัคริมา  สนธิสุวรรณ 2.78 18  มกราคม  2541  ปกติ6
 5921412073  นายอรรถพล  วารีสอาด 2.86 22  เมษายน  2534  ปกติ7

        การตลาด
 5324413040  นายศิทยุต  จันทร์พร 2.89 1  มีนาคม  2532  กศ.พ.8
 5521413275  นางสาวดวงพร  สรรพรอด 2.22 4  มกราคม  2536  ปกติ9
 5621413090  นายวัชรพล  พลเย่ียม 2.73 20  เมษายน  2538  ปกติ10
 5724413015  นายสาธิต  รุ่งแสง 2.34 20  เมษายน  2538  กศ.พ.11
 5724413043  นางสาวณัฐจารี  เรืองธนสิทธิ์ 2.48 18  มิถุนายน  2539  กศ.พ.12

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5521414110  นายศุภเสกข์  พันธ์ชัยรัตน์ 2.67 16  มกราคม  2535  ปกติ13
 5521414203  นายหตัถชัย  โกษาจันทร์ 2.29 18  พฤษภาคม  2536  ปกติ14
 5521414245  นายวัชรา  จันเดชา 2.25 10  เมษายน  2537  ปกติ15
 5624414101  นางสาวภัทรธิดา  สุวะสี 2.42 28  เมษายน  2535  กศ.พ.16
 5624414120  นางสาวนวพร  แซ่แต้ 2.27 2  ตุลาคม  2537  กศ.พ.17
 5721414065  นายธีรวัฒน์   บวัสี 2.53 30  มิถุนายน  2539  ปกติ18
 5721414081  นายมงคล  ชยาสุวรรณ 2.50 18  ตุลาคม  2538  ปกติ19
 5821414050  นายสกล  สรรพกิจผล 2.18 27  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ20
 5821414053  นายกันต์  กล่ินหอม 2.75 5  กรกฎาคม  2539  ปกติ21

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5521415035  นายพศวีร์  แซ่หยาง 2.60 23  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ22
 5721415015  นางสาวระพีพร  กิติประกาศนันต์ 2.77 9  มกราคม  2539  ปกติ23

        การจัดการโลจิสติกส์
 5521418142  นายกฤช  โพธิวราพรรรณ 2.27 30  ตุลาคม  2536  ปกติ24
 5621418133  นายอภิโชติ  ศิลปอุไร 2.83 10  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ25
 5621418196  นางสาวรัตนา  บริบรูณ์พานิช 2.11 24  ธันวาคม  2537  ปกติ26



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 5721418013  นายวรวุฒิ  คงไชย 2.18 23  เมษายน  2537  ปกติ27

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5524501018  จ่าสิบเอกสุชาติ  โสมวิเศษ 3.19 11  เมษายน  2527  กศ.พ.1
 5621501099  นางสาวธนัทชา  ก้องกุล 3.00 25  พฤศจิกายน  2536  ปกติ2
 5621501275  นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์ประชา 2.23 15  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ3
 5724501031  นางสาวขนิษฐา  ลาภอินทรีย์ 2.34 8  กรกฎาคม  2536  กศ.พ.4
 5724501086  นางสาวปณตพร  จิตต์สนอง 2.73 22  กุมภาพันธ์  2536  กศ.พ.5
 5821501119  นางสาววิสุดา  ศรีรักษา 2.77 12  มิถุนายน  2539  ปกติ6
 5921501051  นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู 2.82 2  มิถุนายน  2541  ปกติ7
 5921501054  นางสาวกฤติยาภรณ์  เมฆสุวรรณ 2.39 24  กันยายน  2540  ปกติ8
 5921501069  นางสาวพิสมัย  แสงสีดา 2.24 31  ธันวาคม  2540  ปกติ9
 5921501088  นายกุลเดช  ตรีรัตนประคอง 2.40 27  ตุลาคม  2540  ปกติ10
 5921501133  นางสาวณัฐชนก  หา้วเหมิ 3.48 15  กันยายน  2540  มีเกรด Dปกติ11
 5921501136  นางสาวอรวี  บญุทรัพย์ 3.27 21  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ12
 5921501145  นางสาวสุภนิดา  มณีโชติ 2.77 27  มิถุนายน  2540  ปกติ13
 5921501191  นางสาวสุกัญญา  จ าปาศรี 2.81 26  กรกฎาคม  2540  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5821310040  นายธีรพงศ์  โชคเรืองทรัพย์ 2.66 8  มีนาคม  2540  ปกติ1

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 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381056  นางสาวปฏัฐวรา  ชุมนุมทรัพย์1 3.63 30 ม.ค. 2540  ปกติ1

 5921381055  นางสาวอธิกาญณ์  เอ่ียมสอาด2 3.53 4 เม.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5821381018  นายวรัญญู  เมืองศิริ 2.78 8  มกราคม  2540  ปกติ1
 5921381010  นายขวัญชัย  แสงทอง 3.44 26  กันยายน  2540  มีเกรด D+,PSปกติ2
 5921381013  นายวัชรภรณ์  แสงศศิธร 3.29 13  มีนาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ3
 5921381062  นางสาวพรรณภัทร์  พลายคง 2.77 2  พฤษภาคม  2538  ปกติ4
 5921381075  นายสหรัฐ  เลียบทวี 3.13 2  เมษายน  2541  ปกติ5

        การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย)
 5821383016  นายภาณุวัชร์  มากดี 3.11 4  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ6

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 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272008  นางสาวยุภาวดี  ประฐมทอง1 3.77 3 ธ.ค. 2540  ปกติ1

 5921272054  นางสาวรัตนพร  กลางราช2 3.70 1 ธ.ค. 2540  ปกติ1

 5921272012  นางสาวจริยา  ล้ิมม่ัง3 3.57 9 ก.ย. 2540  ปกติ2

 5921272009  นางสาวปริศนา  คิดเหน็4 3.50 4 ก.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5721270016  นายภูมิพงษ์  อโนดาษ 2.09 30  มีนาคม  2538  ปกติ1
 5821270015  นายสัญชัย  แสงเจือ 2.31 24  เมษายน  2540  ปกติ2
 5821270017  นายสมชาย  แทบทาม 2.42 26  มิถุนายน  2539  ปกติ3
 5821270037  นายธีรภัทร์  สาดประดับ 2.38 13  สิงหาคม  2539  ปกติ4
 5921270002  นางสาวภาชิณี  กระสงค์ 2.67 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ5
 5921270016  นายวีรภัทร  วงษ์สีวอ 2.42 31  มกราคม  2541  ปกติ6
 5921270025  นางสาวชนม์นิภา  กร่ิมใจ 2.81 18  กรกฎาคม  2540  ปกติ7
 5934270026  นายศิริชาติ  เอ็นดู 3.55 12  กันยายน  2524  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.8

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5621271038  นายศุภชัย  ลิลา 2.25 1  มิถุนายน  2538  ปกติ9
 5821271012  นายปฎิภาณ  เกษแก้ว 2.15 11  มกราคม  2539  ปกติ10

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5921272014  นางสาววาสนา  สร้อยสูงเนิน 3.07 27  ตุลาคม  2540  ปกติ11
 5921272028  นายพุฒิโชค  หงัโส 2.95 26  ธันวาคม  2540  ปกติ12
 5921272030  นางสาวอารียา  แซ่อ๊ึง 3.01 15  สิงหาคม  2538  ปกติ13
 5921272036  นางสาวกัญญารัตน์  พุทธฤกษ์ 3.07 20  สิงหาคม  2540  ปกติ14
 5921272044  นางสาวกชกร  จันทร์มา 3.05 11  กรกฎาคม  2540  ปกติ15
 5921272051  นางสาววรารมย์  ดีจริง 3.20 14  พฤษภาคม  2541  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5721377016  นายสุพัฒน์  มณีฉาย 3.01 24  สิงหาคม  2537  ปกติ1
 5721377030  นางสาวพรพิมล  พรมศรี 3.49 1  กุมภาพันธ์  2539  มีเกรด D+ปกติ2

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5724338012  นางสาวกาญจนา  พิทยาอุดมฤกษ์ 2.47 14  ธันวาคม  2532  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5421602051  นายธวัชชัย  ศรีทุมมา 2.25 21  พฤศจิกายน  2532  ปกติ1
 5621602017  นายศิริศักด์ิ  สนเจริญ 2.00 26  พฤษภาคม  2537  ปกติ2
 5621602038  นายนพดล  จันทร์ยศ 2.42 3  สิงหาคม  2537  ปกติ3
 5621602042  นายศุภณัฐ  ช้างเผือกสุข 2.68 3  กันยายน  2535  ปกติ4
 5821602043  นายปรัชญา  หม่ืนพงษ์ 2.96 19  กรกฎาคม  2539  ปกติ5
 5821602047  นายปญัญา  ดึกภุมรินทร์ 3.41 15  กันยายน  2539  มีเกรด D+ปกติ6
 5821602050  นายภูริภัทร  รัตน์วงศ์วิรุฬห์ 3.17 19  กันยายน  2539  ปกติ7
 5821602053  นายธรรมนูญ  นวเนติวงศ์ 2.79 10  ธันวาคม  2539  ปกติ8
 5821602055  นายธนา  หนองม่วง 2.66 7  กรกฎาคม  2539  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5721285003  นายชัยมงคล  สกุลจร 2.33 16  กรกฎาคม  2539  ปกติ1
 5821285005  นายปยิะชัย  สุวรรณธาดา 2.53 30  กรกฎาคม  2538  ปกติ2

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5634286008  นายวิโรจน์  วงษ์เจริญ 2.71 18  พฤศจิกายน  2535  กศ.พ.3
 5821286008  นายวีรพล  มณีแสง 2.27 25  เมษายน  2539  ปกติ4
 5821286009  นายจักรกริช  กุลเกษ 2.28 3  มิถุนายน  2539  ปกติ5
 5821286011  นายอรรถพล  บญุพัฒน์ 2.53 30  พฤษภาคม  2537  ปกติ6

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5724287008  นายทัศนา  ตรีนภา 2.99 2  สิงหาคม  2536  กศ.พ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5624802068  นายกันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ 2.58 24  กรกฎาคม  2524  กศ.พ.1
 5724802001  สิบต ารวจตรีหญิงขนิษฐา  ปอ้งสุข 2.77 5  พฤศจิกายน  2531  กศ.พ.2
 5724802029  นายฆรุมาศ  ประทุมเหง่า 2.86 2  มีนาคม  2531  กศ.พ.3
 5724802030  นายวุฒินันต์  กันหาบาง 3.00 18  กรกฎาคม  2531  กศ.พ.4
 5821802009  นางสาวรังสิยา  ย้ิมพงษ์ 3.57 28  สิงหาคม  2539  ภาคเรียนเกินปกติ5
 5821802010  นางสาวปภาวี  กิริรัมย์ 3.36 13  สิงหาคม  2539  ภาคเรียนเกิน มีเกรด D+ปกติ6
 5821802020  นางสาวกชกร  สามารถ 2.92 6  มีนาคม  2538  ปกติ7
 5821802022  นางสาวเมวิกา  แกมรัมย์ 3.28 29  มิถุนายน  2539  มีเกรด D,D+ปกติ8
 5821802029  นางสาวชลธิรศน์  เลิศทอง 3.21 29  มิถุนายน  2539  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 5363103004  นางสาวศจีประภา  ธิมา 3.83  11  กรกฎาคม  2528  แผน กกศ.บพ.1
 5663103007  นางสาวกานต์พิชชา  อุ่นชัย 3.93  27  มิถุนายน  2518  แผน กกศ.บพ.2
 5663103008  นางสาวสมพร  ชูสิน 4.00  30  ธันวาคม  2516  แผน กกศ.บพ.3
 5863103002  นางใจทิพย์  เย็นสุข 3.68  22  เมษายน  2508  แผน กกศ.บพ.4
 5863103004  นายสิทธิชัย  เจ้ือจ้ิน 3.87  20  มกราคม  2530  แผน กกศ.บพ.5
 5863103009  นางสาวศิริวรรณ  เนียมสุวรรณ์ 3.75  4  กันยายน  2533  แผน กกศ.บพ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์

        ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
 5863289001  นางสาวศุภร  พัววิริยโสภณ 3.75  29  ธันวาคม  2532  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 52639011523  นายณัฐวุฒิ  สุระเสน 3.66  1  กรกฎาคม  2521  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายวิศวกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต)
 5663269011  นายกฤษฎา  ภูมี 3.94  1  พฤษภาคม  2506  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  3 วันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5473266007  นางระพีพรรณ  ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ 4.00  6  มกราคม  2514  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


