
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๕) 

วันพฤหัสบดีที่   ๔   มถิุนายน   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2563 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  18  มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศกึษา

        คณติศาสตร์
 5781110009  นายทศพร  รัตนชื่นอาภา 2.68 11  มีนาคม  2539  ปกติ1

        วิทยาศาสตรท์ั่วไป
 5781115012  นางสาวพรชิตา  พาพมิพ์ 2.72 21  มีนาคม  2539  ปกติ2
 5781115065  นางสาวเกษฎาพร  วพินัทา 2.97 20  กรกฎาคม  2538  ปกติ3

        สังคมศกึษา
 5381126205  นายสาริษฐ์  ศรีจมู 3.49 2  ตุลาคม  2534  ภาคเรียนเกินปกติ4

        พลศกึษา
 5781147004  นางสาวขวญักมล  ทองกลาง 3.18 13  มีนาคม  2538  ปกติ5
 5781147017  นางสาวปนัฐดา  ปทมุทอง 3.18 6  กุมภาพนัธ ์ 2539  ปกติ6

        นาฏยศลิปศ์กึษา
 5681163019  นายพฒันเดช  ค าวตัร์ 3.42 31  พฤษภาคม  2538  มีเกรด Dปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        คณติศาสตร์
 5821222014  นางสาวปยิะธดิา  ค าทวี 3.14 1  พฤษภาคม  2540  ปกติ1
 5821222017  นางสาวรัตญา  เสาะสนธ์ 3.31 25  สิงหาคม  2539  มีเกรด D+ปกติ2

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5421225043  นางสาวภัทรพร  พลับแดง 2.65 5  สิงหาคม  2534  ปกติ3
 5421225049  นางสาวจติรานันท ์ ศรีวฒันพนัธุ์ 2.53 12  พฤศจกิายน  2534  ปกติ4

        เทคโนโลยสีารสนเทศ (การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ)
 5521236015  นายนพดล  ทวสุีข 2.17 20  ธนัวาคม  2536  ปกติ5
 5521236042  นายนันทธ์ร  เกตุอู่ทอง 2.20 30  มิถุนายน  2534  ปกติ6
 5721236021  นายธรีภัทร  ชูสม 2.12 7  พฤศจกิายน  2538  ปกติ7

        เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยกีารสื่อสารและโทรคมนาคม)
 5521237019  นายมนัส  เจะเฮาะ 2.06 26  ธนัวาคม  2533  ปกติ8
 5721237003  นายอรรถสิทธิ ์ อัจฉราวรรณ์ 2.45 27  กรกฎาคม  2538  ปกติ9
 5721237004  นายธเนศ  โพธิเ์เก้ว 2.03 12  กรกฎาคม  2539  ปกติ10
 5721237011  นายวชัระ  ปยิะนารานันท์ 2.09 9  พฤษภาคม  2539  ปกติ11

        เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยซีอฟตแ์วร)์
 5421238003  นายศรัญํู  เจริญศกัด์ิด ารงค์ 2.45 18  กันยายน  2534  ปกติ12
 5721238009  นายวงศธร  ชัยเชาวรัตน์ 2.32 28  กันยายน  2539  ปกติ13

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต)
 5421246034  นายเอกชัย  แสนกล้า 2.04 23  กุมภาพนัธ ์ 2536  ปกติ14

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5524283014  นางสาวบงกชกร  สมปาน 3.52 31  พฤษภาคม  2536  มีเกรด D+กศ.พ.15
 5524283026  นางสาวอนุรักษ ์ จนัทเก 3.37 28  กันยายน  2531  มีเกรดยกเวน้, D+กศ.พ.16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดบัที่ เกียรตนิิยม
 อันดบั

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

เกียรตนิิยมอันดบั 1 และ อันดบั 2 

ปรญิญาตร ีสายศลิปศาสตร์

              ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5921344004  นางสาวชลดา  ปกักาเวสา1 3.56 10 ก.ค. 2539  ปกติ2

 5921344005  นางสาวภัทราวรรณ  ปฏิแพทย์2 3.50 4 ม.ค. 2541  ปกติ2

              ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345012  นางสาวดาราวรรณ  วอทอง3 3.70 29 ก.ค. 2540  ปกติ1

 5921345006  นางสาวสุภาพนัธ ์ กุมชาติ4 3.61 2 พ.ย. 2540  ปกติ1

 5921345004  นางสาวสุกัญญา  นันทะสิงห์5 3.73 14 พ.ย. 2540  มีเกรด D+ปกติ2

 5921345007  นางสาวนภัสสร  เสนาพทิกัษ์6 3.59 4 ม.ิย. 2540  ปกติ2

 5921345017  นางสาวปยิาภรณ ์ สุขสุโฉม7 3.57 23 ต.ค. 2540  ปกติ2

 5921345030  นางสาวกัญญารัตน์  ประสงคท์รัพย์8 3.54 22 ม.ิย. 2540  ปกติ2

 5921345003  นางสาวน้้าเพชร  ชูสง่า9 3.37 18 เม.ย. 2540  ปกติ2

 5921345011  นางสาวณชันันท ์ ธนะเนตร10 3.30 17 พ.ย. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค้า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศลิปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5724307035  นายฐิติวฒุ ิ เทยีนดี 3.04 7  มกราคม  2539  กศ.พ.1

        ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5921344009  นางสาวนิภาภรณ ์ ส าราญ 3.46 26  พฤศจกิายน  2540  มีเกรด D+ปกติ2
 5921344010  นายพชัระ  พะนัดรัมย์ 2.77 4  ธนัวาคม  2539  ปกติ3
 5921344012  นายกฤษณ ์ กลัดหวาด 3.38 26  กันยายน  2540  มีเกรด Dปกติ4
 5921344015  นายเอกรัตน์  ชูทบั 2.98 11  ตุลาคม  2540  ปกติ5

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345002  นางสาวออรดี  ปอ้งศรี 3.16 24  มกราคม  2540  ปกติ6
 5921345009  นางสาวเบญจวรรณ  ขาวสะอาด 3.56 1  มกราคม  2541  มีเกรด D+ปกติ7
 5921345021  นางสาวสุภารัตน  กล่อมใจ 3.10 6  พฤศจกิายน  2539  ปกติ8
 5921345022  นางสาวสวรรยา  ไชยพมิูล 3.04 14  มีนาคม  2541  ปกติ9
 5921345023  นางสาวศทุธวร์ี  สวงน้อย 3.23 21  ธนัวาคม  2539  ปกติ10

        สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยกุต์)
 5921348010  นางสาวอนุสรา  ตราครุฑ 2.66 19  มกราคม  2540  ปกติ11

        สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา (ประวัตศิาสตรเ์พ่ือการพัฒนา)
 5821350033  นายมรุเดช  พนัธภู์วภัทร 2.35 10  มิถุนายน  2540  ปกติ12

        ดนตรตีะวันตก
 5621375081  นายกิตติศกัด์ิ  คงอ่อน 2.73 1  กุมภาพนัธ ์ 2534  ปกติ13

        การจัดการสารสนเทศ
 5921376011  นายจณิณาภัทร์  กุลตัน 3.18 2  มีนาคม  2541  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 5524412170  นางสาวกชพรรณ  กระจา่งฉาย 2.96 1  ตุลาคม  2533  กศ.พ.1

        การตลาด
 5324413100  นายวชิระ  จเูปีย้ว 3.11 2  มกราคม  2528  กศ.พ.2

        คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
 5424414008  นางสาวองุ่น  นิ่มพงษ์ 2.26 19  มิถุนายน  2534  กศ.พ.3
 5521414111  นายบญุรัตน์  ลิมปจ์นัทรา 2.42 31  ตุลาคม  2534  ปกติ4
 5724414056  นางสาวอัญชลีพร  แก้วพวง 2.27 15  เมษายน  2539  กศ.พ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบญัชี

        การบญัชี
 5224501092  นางสาวสุรีรัตน์  แดงตุ่น 3.36 26  พฤษภาคม  2531  มีเกรดยกเวน้กศ.พ.1
 5621501073  นางสาวสุพรรณกิา  งามพษิ 2.17 28  เมษายน  2537  ปกติ2
 5921501058  นางสาวเจนจริา   มนทอง 2.38 1  กันยายน  2540  ปกติ3
 5921501104  นางสาวพวงผกา  นาเพยีงล้อม 3.25 29  สิงหาคม  2539  มีเกรด D+,PSปกติ4
 5921501112  นางสาวกนกวรรณ  เตือนจติร์ 2.76 16  มีนาคม  2541  ปกติ5
 5921501121  นางสาวสุภาวดี  จนัเทศ 3.23 11  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5924501008  นางสาวจตุพร  วงศต่์อม 3.48 18  มิถุนายน  2528  มีเกรดยกเวน้, Dกศ.พ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายรฐัประศาสนศาสตร์

        รฐัประศาสนศาสตร์
 5621310251  นางสาวฐิติรัตน์  ขุนแพง่ชู 2.87 10  ตุลาคม  2538  ปกติ1
 5821310006  นายสุรชัย  ชูเนื่อง 2.52 13  พฤษภาคม  2540  ปกติ2
 5821310046  นางสาวช่อผกา  พทิกัษส์าลี 2.37 23  กรกฎาคม  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5521386032  นางสาวจฑุารัตน์  แก้วโอ่ง 2.60 10  สิงหาคม  2536  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5621270052  นายกานต์  ศริิวเิศษ 2.17 27  เมษายน  2537  ปกติ1
 5921270045  นายปรเมศ  ฝ่ายสิงห์ 2.53 13  มีนาคม  2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศลิปกรรมศาสตร์

        นาฏยศลิป ์(สากล)
 5721382002  นายอมรศกัด์ิ  ภาสุระธรีะ 3.32 1  มกราคม  2538  มีเกรด D+ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือโลจิสตกิส์อุตสาหกรรม
 5521287009  นายอดิสร  หนิดี 2.11 14  มกราคม  2537  ปกติ1
 5724287005  นายนพดล  บตุรดี 3.01 14  พฤศจกิายน  2538  กศ.พ.2
 5724287006  นายณฐัศกัด์ิ  กิณเสน 3.53 21  มิถุนายน  2538  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5724802002  นางสาวสุนิศา  ปกุลางดอน 2.63 11  มีนาคม  2535  กศ.พ.1
 5724802004  นางสาวสุวภิา  แซล่ิ่ว 3.46 12  มกราคม  2533  มีเกรดยกเวน้กศ.พ.2
 5724802009  นางสาวอรทยั  มีนาราช 2.99 11  มิถุนายน  2534  กศ.พ.3
 5724802010  นางสาวสุภาพร  นาควเิศษ 2.34 26  พฤศจกิายน  2536  กศ.พ.4
 5821802006  นายพรเทพ  อิ่มสุวรรณ 3.00 22  มกราคม  2540  ปกติ5
 5821802038  นางสาวปยินุช  วฒันศริิ 2.97 20  กุมภาพนัธ ์ 2539  ปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สายการศกึษา

        วิชาชีพครู
 6053102013  นายธนะ  ปรีชาหาญ 3.65  19  กุมภาพนัธ์  2510  กศ.บพ.1
 6053102052  นางสาวจารวี  ธารณพฤทธิ์ 3.57  29  มกราคม  2526  กศ.บพ.2
 6053102066  นางสาวกัญญาณัฐ  เกียรติวานิช 3.84  17  ตุลาคม  2534  กศ.บพ.3
 6153102001  นางสาวณัชชา  เจริญฤทธิว์ัฒนา 3.87  17  ตุลาคม  2536  กศ.บพ.4
 6153102002  นางสาวนิธิรัศมิ ์ แสงวารินทร์ 3.95  15  ตุลาคม  2531  กศ.บพ.5
 6153102004  นายคีตกานทก์ร  ภันเต 3.77  19  มกราคม  2537  กศ.บพ.6
 6153102005  นางสาวนพวรรณ  สนิท 3.96  12  พฤษภาคม  2538  กศ.บพ.7
 6153102007  นางสาวทพิสุดา  ตนนาซ า 3.72  11  พฤษภาคม  2514  กศ.บพ.8
 6153102008  นางสาวฐิติญา  สุธานนท์ 4.00  14  พฤษภาคม  2534  กศ.บพ.9
 6153102009  นายนวสิน  บบุผาชาติ 3.83  13  มิถุนายน  2538  กศ.บพ.10
 6153102010  นายปยิพงษ์  ก าลังงาม 3.83  17  มกราคม  2537  กศ.บพ.11
 6153102012  นางศิริลักษณ์  คุ้มเมือง 4.00  1  เมษายน  2520  กศ.บพ.12
 6153102013  นางสาวปริยา  พพิธิภัณฑ์ 3.83  23  สิงหาคม  2522  กศ.บพ.13
 6153102014  นางสาววิลาสินี  เลิศวิจติรพนัธุ์ 3.93  9  มกราคม  2536  กศ.บพ.14
 6153102015  นายชินภัท  มงคลศิริวัฒนา 4.00  6  มีนาคม  2535  กศ.บพ.15
 6153102016  นายปวินท ์ คงเศรษฐกุล 3.95  16  กันยายน  2535  กศ.บพ.16
 6153102017  นางสาววีรมลล์  สมพงษ์ 3.92  16  สิงหาคม  2530  กศ.บพ.17
 6153102018  นางสาวมยุรา  ราชแสง 3.83  29  พฤศจกิายน  2538  กศ.บพ.18
 6153102019  นายเชาวน์นนท ์ รัตนประพศิ 3.77  24  มกราคม  2532  กศ.บพ.19
 6153102020  นางสาวรักษ์สุดา  บญุอินทร์ 3.66  27  มีนาคม  2539  กศ.บพ.20
 6153102021  นางสาวเพญ็นภา  ชนาราษฎร์ 3.83  24  สิงหาคม  2539  กศ.บพ.21
 6153102022  นางสาวพชรมนต์  คงเกื้อ 4.00  2  พฤศจกิายน  2535  กศ.บพ.22
 6153102023  นางสาวฐิติมา  สิทธิกัน 3.92  16  กุมภาพนัธ์  2531  กศ.บพ.23
 6153102024  นางสาวกัลยาณี  เทยีมเพชร 3.95  17  ตุลาคม  2531  กศ.บพ.24
 6153102027  นางสาวอริสา  สวนทวี 3.83  12  พฤศจกิายน  2535  กศ.บพ.25
 6153102030  นางสาวพทุธรักษา  วินัยกุลพงค์ 3.83  18  พฤษภาคม  2526  กศ.บพ.26
 6153102031  นางสาววิชชุตา  รักเสนาะ 3.95  24  พฤษภาคม  2535  กศ.บพ.27
 6153102032  นางสาวกานต์พชิชา  ปญัญา 3.86  8  พฤศจกิายน  2534  กศ.บพ.28



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สายการศกึษา

        วิชาชีพครู
 6153102035  นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์ 3.74  21  กันยายน  2535  กศ.บพ.29
 6153102038  นางสาวพมิพป์ระภา  จนัทมิา 3.86  22  มีนาคม  2537  กศ.บพ.30
 6153102039  นางสาวราตรี  เผ็งเหลา 3.87  4  มกราคม  2536  กศ.บพ.31

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณี คู่วิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายการศกึษา

        การบรหิารการศกึษา
 5963104002  นายคมสัน  จติรพนัธ์ 3.83  20  มิถุนายน  2531  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายวิทยาศาสตร์

        เภสัชกรรมไทย
 5863288003  นางสาวมาลินี  เบญ็พาด 3.58  7  มกราคม  2533  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายศลิปศาสตร์

        ดนตรตีะวันตก (การบรหิารงานดนตรี)
 5663388016  นายธนาณติั  กันสัย 3.80  11  มกราคม  2529  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายบรหิารธุรกิจ

        บรหิารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
 5163401093  นางสาวศริิวรรณ  สุดสงวน 3.53  10  มิถุนายน  2528  แผน ขกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายวิศวกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต)
 5663269016  นายทพัพธ์นโชติ  แผวสุวรรณ 3.61  5  มกราคม  2511  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)



ชื่อ - นามสกุล วัน เดอืน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดบัที่

 ระดบัปรญิญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562  ครั้งที่  5 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2563

บญัชีรายชื่อนิสิต นักศกึษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศกึษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5473266014  นายเกษม  กมลชัยพสิิฐ 4.00  12  พฤศจกิายน  2512  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)




