
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๘) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๘   ตลุาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  22  ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ภาษาอังกฤษ
 5881123068  นายอนันตชัย  เช้ือวัฒนวาณิชย์1 3.45 16 ต.ค. 2538  ปกติ2

              จิตวิทยา
 5824154016  นายยอดรัก  ทุมก ่า2 3.84 8 พ.ค. 2534  กศ.พ.1

 5824154014  นางสาวศิริลักษณ์  โพธิเ์ย็น3 3.65 29 ธ.ค. 2539  กศ.พ.1

 5824154005  นายภัทรรัตน์  อินประเสริฐ4 3.47 29 มิ.ย. 2535  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5881110054  นางสาวฐิติกาญจน์  อยู่ภักดี 2.95 23  สิงหาคม  2538  ปกติ1

        วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5881115015  นางสาวโชตนา  แซ่จึง 3.10 7  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ2
 5881115070  นางสาวนิยามีละห ์ นิกะจิ 2.77 24  ตุลาคม  2539  ปกติ3
 5881115075  นางสาวชุติมา  ผ่องภิรมย์ 3.20 5  ธันวาคม  2538  ปกติ4
 5881115091  นางสาวรัตนาพร  ทิมทะวงศ์ 2.90 17  กรกฎาคม  2539  ปกติ5

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5781119016  นายปรีดิพัทธ์  รักพรม 3.31 10  มีนาคม  2539  มีเกรด Dปกติ6
 5881119069  นายบญัชา  ฉิมไพบลูย์ 2.90 13  กันยายน  2539  ปกติ7

        ภาษาอังกฤษ
 5481123679  นางสาวศิรดา  สุวะศรี 2.72 29  สิงหาคม  2535  ปกติ8
 5881123056  นางสาวมัลลิกา  บณัฑิต 3.18 23  พฤษภาคม  2539  ปกติ9

        ภาษาไทย
 5481124646  นางสาวดวงนภา  ขวาเมืองพาน 2.78 10  ตุลาคม  2535  ปกติ10
 5881124026  นางสาวกาญจนวรรณ  ศรีฟ้า 2.73 30  มีนาคม  2540  ปกติ11
 5881124040  นายรัชมงคล  บดุดารวม 3.08 21  สิงหาคม  2539  ปกติ12

        สังคมศึกษา
 5481126867  นางสาวบษุราคัม  อุพะรัมย์ 3.67 16  กรกฎาคม  2535  ระยะเวลาเกินปกติ13
 5781126036  นายภัทรพงศ์  ดาสันทัด 3.09 5  มกราคม  2539  ปกติ14
 5881126023  นางสาวศศิธร  จันทอง 3.16 21  สิงหาคม  2539  ปกติ15
 5881126040  นายสรวิศ  โปสายบตุร 3.01 26  ตุลาคม  2539  ปกติ16

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5821148007  นางสาวสุพัตรา  จันทร์ทอง 3.05 19  มกราคม  2540  ปกติ17

        ศิลปกรรมศึกษา
 5381153054  นายปกรณ์  อึงขจรศักด์ิ 2.95 9  กันยายน  2534  ปกติ18

        จิตวิทยา
 5921154022  นางสาววันวิสาข์  สีนวน 3.23 8  พฤษภาคม  2541  ปกติ19
 5921154038  นางสาวพรรณพจี  ชาลีรัตน์ 2.59 18  กันยายน  2540  ปกติ20
 5921154040  นางสาวธนาภรณ์  ฟังเพราะ 2.63 16  กันยายน  2540  ปกติ21
 5921154041  นายวิภาส  กองศรีกุลดิลก 3.17 6  สิงหาคม  2540  ปกติ22
 5921154045  นางสาวพิมพ์จันทร์  ดอกบวั 3.18 2  กันยายน  2540  ปกติ23

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5521156037  นายกฤตภพ  ทิพาย์มณฑา 2.64 3  พฤศจิกายน  2536  ปกติ24



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5821161041  นายธนวัฒน์  บญุปถัมภ์ 2.54 14  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ25
 5921161006  นายหสันัย  อินทร์กลับ 2.51 9  เมษายน  2541  ปกติ26

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5681163050  นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ 3.21 27  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ27
 5881163019  นายณัฐวุฒิ  ฉัตรเชียงกาญจน์ 3.36 1  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ28

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

              เกษตรศาสตร์
 5921215023  นายฐาปกรณ์  ทองเกตุ1 3.41 22 มี.ค. 2539  ปกติ2

              ชีววิทยา
 5921284017  นางสาวนฤมล  นาคจุติ2 3.61 30 มิ.ย. 2540  มีเกรด D+ปกติ2

              วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288024  นางสาวสโรชา  มารวย3 3.28 16 ต.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203067  นายสุรพัศ  วัฒนพงษ์ 2.68 26  มีนาคม  2540  ปกติ1
 5921203022  นางสาวพัชรมัย  เกิดแสงทรัพย์ 2.51 18  พฤษภาคม  2541  ปกติ2
 5921203042  นายสรัล  เปน็ไทย 2.64 11  ธันวาคม  2539  ปกติ3

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5621207073  นายพัทธนันท์  ตติยศุภกรกุล 2.60 30  มกราคม  2538  ปกติ4
 5821207033  นายภูเบศ  ก้องกฤตย์ 2.99 28  มีนาคม  2540  ปกติ5

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5921211012  นางสาวอรสินี  ประสารพันธ์ 2.22 10  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5921211040  นางสาวสไบทิพย์  รอดทุกข์ 2.76 30  พฤษภาคม  2540  ปกติ7
 5921211043  นางสาวอรจิรา  ประวันเนา 2.41 20  กันยายน  2540  ปกติ8
 5921211050  นางสาวกาญจนาพร   ถาวรวิริยะชัย 2.57 22  กันยายน  2540  ปกติ9

        เกษตรศาสตร์
 5921215004  นางสาวศรัญญา  คลังระหดั 2.56 29  สิงหาคม  2540  ปกติ10
 5921215007  นายชัยฤทธิ ์ ชาลี 2.82 18  เมษายน  2540  ปกติ11
 5921215012  นายสิทธิศักด์ิ  คุ้มสิน 2.78 6  มิถุนายน  2540  ปกติ12
 5921215022  นางสาวกมลทิพย์  บญุจันทร์ 3.32 19  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ13
 5921215024  นางสาวสุดารัตน์  สดทิม 2.35 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ14

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5921236004  นางสาวชนิตา  วัตตะตุ้น 3.00 23  สิงหาคม  2540  ปกติ15

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5921282010  นางสาวศิรินทิพย์  แซ่ผู่ 2.65 7  มิถุนายน  2540  ปกติ16

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5521283011  นายชวลิต  แช่มช้อย 2.01 17  ตุลาคม  2536  ปกติ17
 5921283017  นายศิริมงคล  ภมรดล 2.39 22  มีนาคม  2539  ปกติ18
 5921283021  นางสาวพรประภา  ศรีหงษา 2.41 24  ธันวาคม  2540  ปกติ19
 5921283033  นางสาวสุธารินี  เพ็ชร์พิรุณ 3.30 1  สิงหาคม  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ20
 5921283035  นางสาววนิดา  ถาวร 3.15 12  สิงหาคม  2541  ปกติ21
 5921283041  นางสาวอาทิตยา  ศรีคร้าม 2.74 13  สิงหาคม  2540  ปกติ22

        ชีววิทยา
 5621284011  นายคมสัน  ขุนสิงห์ 2.50 24  มีนาคม  2538  ปกติ23
 5821284019  นายยุทธวัฒน์  ทองก าผลา 2.64 25  พฤษภาคม  2540  ปกติ24
 5921284008  นางสาวณัฐวดี  เข็มเมือง 2.61 8  มิถุนายน  2540  ปกติ25
 5921284016  นางสาวจันทร์ฉาย  นวลจันทร์ 2.91 9  สิงหาคม  2540  ปกติ26
 5921284021  นางสาวสุกัญญา  พลนิกร 2.93 9  สิงหาคม  2540  ปกติ27
 5921284035  นางสาวชลธิชา  สุวรรณวงศ์ 3.35 14  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ28



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288002  นายอัคเดช  การะเวก 2.85 5  สิงหาคม  2540  ปกติ29
 5921288003  นายพงศกร  บญุมา 2.78 31  ธันวาคม  2540  ปกติ30
 5921288005  นางสาวเพชราภรณ์  เพชรสวี 2.82 16  กันยายน  2540  ปกติ31
 5921288008  นางสาวอัจฉรา  เกิดก าธร 2.71 28  กันยายน  2540  ปกติ32
 5921288010  นางสาวสุวรรณณี  ข าอาจ 3.34 19  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ33
 5921288011  นางสาวปยิะนุช  เศษโถ 2.51 9  พฤศจิกายน  2540  ปกติ34
 5921288014  นายณัฐพล  ปสัสาพันธ์ 3.28 29  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ35
 5921288017  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 3.35 6  กรกฎาคม  2540  มีเกรด Dปกติ36
 5921288018  นางสาวชรินรัตน์  ศรีภูวงษ์ 3.07 25  พฤศจิกายน  2540  ปกติ37
 5921288019  นางสาวสายรุ้ง  ยาวศิริ 3.00 25  เมษายน  2541  ปกติ38
 5921288026  นางสาวจิราวรรณ  ไต่เมฆ 2.92 23  กันยายน  2540  ปกติ39

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              ภาษาอังกฤษ
 5824307047  นางสาวปรียาวรรณ  ยินดีคูณ1 3.68 17 ก.พ. 2540  กศ.พ.1

 5824307046  นางสาววศินี  ศรีมันตะ2 3.27 27 พ.ย. 2539  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5824307018  นางสาววริษฐา  เจือจาน 2.27 25  มกราคม  2538  กศ.พ.1
 5824307042  นางสาวนัฐยา   ขุนทอง 2.54 26  กันยายน  2535  กศ.พ.2
 5824307048  นางสาวพัชรี  สร้างกุศลในพสุธา 2.73 8  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.3
 5824307063  นายประกายเพชร  เด่นดวง 3.09 17  ธันวาคม  2535  กศ.พ.4
 5921307054  นางสาวประภาวรรณ  ภาเจริญสุข 2.62 21  พฤษภาคม  2541  ปกติ5
 5921307068  นางสาวชลธิชา  ศรีพงษ์เพิด 2.77 7  ธันวาคม  2540  ปกติ6
 5921307076  นางสาวสุกัญญา  ฝอยเงิน 2.74 10  ตุลาคม  2540  ปกติ7

        ภาษาจีน
 5621340046  นางสาวพิมพ์ผกา  ทรัพย์เจริญ 2.45 3  มีนาคม  2538  ปกติ8
 5621340052  นางสาวปณิดา  ศรีมีลาภ 2.02 3  ธันวาคม  2536  ปกติ9
 5821340013  นางสาวอัจฉรา  สุวรรณกิจ 2.45 9  พฤศจิกายน  2539  ปกติ10
 5821340019  นางสาวอมตรส  แก้วสนิท 2.80 16  ตุลาคม  2538  ปกติ11
 5921340058  นางสาวจันทร์จิรา  แก่นแก้ว 2.37 5  พฤษภาคม  2541  ปกติ12

        ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ)
 5921344001  นายจิรายุ  ถิ่นประครอง 2.58 18  มีนาคม  2540  ปกติ13
 5921344003  นางสาวทิพย์รัตน์  แซ่เตีย 2.95 16  สิงหาคม  2540  ปกติ14

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5821350032  นายสมชาย  วัณณา 2.14 7  กันยายน  2537  ปกติ15
 5921350021  นางสาวนัฐกานต์  ทองช่วย 2.87 22  พฤษภาคม  2540  ปกติ16
 5921350026  นางสาวชญาณี  มีทองค า 2.80 28  พฤษภาคม  2541  ปกติ17
 5921350030  นางสาวกมลพรรณ  ชัยม่ันคง 3.22 14  กรกฎาคม  2540  ปกติ18
 5921350036  นางสาวรุสดาวานี  อาแซ 2.73 30  กรกฎาคม  2541  ปกติ19

        ดนตรีตะวันตก
 5721375037  นายกันตภณ  พรหมอินทร์ 2.47 29  ธันวาคม  2538  ปกติ20
 5821375044  นางสาวรุจิราพร  ถนอมนวล 3.46 8  กุมภาพันธ์  2540  มีเกรด Dปกติ21
 5921375031  นายรัชพล  สน่ันเมือง 2.91 20  กันยายน  2540  ปกติ22
 5921375034  นายนิธิภัทร  ราศรี 3.35 9  ธันวาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ23
 5921375074  นายธนวัฒน์  กองผาสุข 3.26 25  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ24
 5921375075  นายกฤษฎา  เจ็กใจ 2.97 28  มีนาคม  2540  ปกติ25
 5921375104  นายภัคพล  คงคาวงศ์ 3.26 23  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D,D+ปกติ26



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 5921375126  นายอภินัทธ์  มาศวิเชียร 3.07 26  ธันวาคม  2540  ปกติ27

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การตลาด
 5921413043  นางสาวนิรัญญา  สาระบตุร1 3.54 22 เม.ย. 2541  ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414028  จ่าเอกเผ่าเพชร  บญุยัง2 3.61 5 ม.ค. 2537  มีเกรด D+กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5624412050  นางสาวทัศนันท์  เวทการ 2.19 5  ธันวาคม  2537  กศ.พ.1
 5921412049  นายพิสิฐ  รังษีสุริยันต์แจ่ม 2.71 27  มีนาคม  2540  ปกติ2
 5921412062  นางสาวนวนละออ  แดงบญุเรือง 2.36 30  เมษายน  2541  ปกติ3
 5921412094  นางสาวนริสา  พิศนอก 2.61 7  ตุลาคม  2540  ปกติ4

        การตลาด
 5624413130  นายอภินันท์  จิระเดชด ารง 2.88 11  กันยายน  2530  กศ.พ.5
 5921413001  นายภราดร  เพียรทอง 2.23 4  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ6
 5921413008  นางสาวสุกานดา  ใจกล้า 2.60 24  เมษายน  2541  ปกติ7
 5921413033  นายจักรพันธุ ์ ทารพันธ์ 2.26 26  สิงหาคม  2540  ปกติ8
 5921413053  นายธนภาส  ต้ังกิจสิทธิพงศ์ 2.45 1  พฤศจิกายน  2540  ปกติ9
 5921413057  นายประสพโชค  ทวยไธสง 2.34 31  กรกฎาคม  2540  ปกติ10
 5921413059  นางสาวพิชญานิน  ต้ังม่ันในกิจ 2.37 8  พฤษภาคม  2541  ปกติ11
 5921413062  นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณเนตร 2.60 4  กรกฎาคม  2539  ปกติ12
 5921413066  นายณัฐวุฒิ  สว่างพักตร์ 2.22 11  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ13
 5921413084  นางสาววีราวรรณ  ทองดี 2.52 14  กรกฎาคม  2540  ปกติ14
 5921413085  นางสาวนิพาพร  รัดจันทอง 2.75 30  มีนาคม  2541  ปกติ15
 5921413087  นางสาวศิริยาภรณ์  พารารัมย์ 2.89 7  กรกฎาคม  2540  ปกติ16
 5921413088  นายจิรายุ  คฑารัตน์ 2.29 10  สิงหาคม  2539  ปกติ17
 5921413096  นางสาวน้ าทิพย์  ศรีสุข 2.47 23  พฤศจิกายน  2540  ปกติ18
 5921413098  นางสาวจุฬาลักษณ์  ย้ิมอยู่ 2.43 12  กันยายน  2538  ปกติ19
 5921413099  นางสาวชนิดาภา  เหลืองกอบกิจ 3.11 3  เมษายน  2541  ปกติ20
 5921413100  นางสาววิภาพรรณ  นันทจิตร 2.56 23  พฤศจิกายน  2540  ปกติ21
 5921413103  นายจักรกฤษ  สุขล้อม 2.81 2  กรกฎาคม  2540  ปกติ22
 5921413111  นางสาวพลอยไพลิน  ราชนุวงค์ 2.86 27  กรกฎาคม  2540  ปกติ23

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5521414149  นายอนัณฐฌา  มหาชัยชนะกุล 2.60 27  กรกฎาคม  2537  ปกติ24
 5624414014  นายอัศวิน  ทาหอม 2.10 3  มีนาคม  2535  กศ.พ.25
 5821414054  นายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว 2.71 10  สิงหาคม  2539  ปกติ26
 5824414004  จ่าเอกปติิพล  บญุหนุน 3.27 6  กันยายน  2533  มีเกรด D+กศ.พ.27
 5824414019  นายอรรถชัย    ใจหาร 2.77 26  ตุลาคม  2535  กศ.พ.28
 5824414020  พระมหาวรเชษฐ์  จูเรือน 2.82 10  กุมภาพันธ์  2537  กศ.พ.29
 5824414021  นายหสัชัย  รุ่งสุวรรณรัชต์ 3.29 15  กุมภาพันธ์  2539  มีเกรด D,PSกศ.พ.30
 5824414035  นางสาวญาณิศา  หาดี 2.80 29  กันยายน  2532  กศ.พ.31
 5824414038  นางสาวดวงนภา  หนัโพธิ์ 2.51 26  พฤศจิกายน  2537  กศ.พ.32
 5824414052  นายเจษฎา  น้ าสุวรรณ์ 2.85 29  ธันวาคม  2538  กศ.พ.33
 5824414059  นายวรพงษ์  แซ่ล้ี 2.86 9  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.34



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414005  นายพลวัฒน์  จันทรวิชัย 2.31 25  ธันวาคม  2539  ปกติ35
 5921414007  นายรณชัย  สดหลับ 2.24 25  กันยายน  2539  ปกติ36
 5921414019  นางสาวชนิตา  ภู่อารีย์ 2.72 27  มิถุนายน  2540  ปกติ37
 5921414030  นางสาวสายฝน  ค ามี 2.88 30  เมษายน  2539  ปกติ38
 5921414039  นายณัฐธร  เพิ่มสิน 2.53 3  กันยายน  2540  ปกติ39
 5921414057  นางสาวณัฐกานต์  ไชยวงษ์ 2.32 25  กรกฎาคม  2539  ปกติ40
 5921414062  นายสพลดนัย  เขียวเขิน 2.67 10  มีนาคม  2540  ปกติ41
 5921414070  นายอธิพัชร์  เตชตุลยทรัพย์ 2.51 24  กันยายน  2541  ปกติ42
 5921414074  นายศิริโชค  แหทรัพย์ 2.64 21  มกราคม  2541  ปกติ43

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5921415015  นางสาวอพินยา  อัครเรืองรอง 2.16 29  ตุลาคม  2539  ปกติ44

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418296  นางสาวกฤชนก  นิยมเยาว์ 2.77 21  พฤษภาคม  2537  ปกติ45
 5921418015  นางสาวโสรญา  เกตุแก้ว 2.74 19  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ46
 5921418069  นางสาวรัตนาพร  สืบโสดา 2.46 14  มีนาคม  2540  ปกติ47
 5921418086  นางสาวยุวดี  สอนชา 2.08 23  ตุลาคม  2540  ปกติ48
 5921418093  นางสาวพิชญา  ธิสวย 2.33 20  มกราคม  2541  ปกติ49
 5921418098  นายหฤษฎ์  ฮาระตะวัน 3.03 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ50
 5921418100  นายคมชาญ  กุลวงษ์ 2.44 25  สิงหาคม  2540  ปกติ51
 5921418102  นายศุภวัชร  วรรโณภาศ 3.03 5  สิงหาคม  2540  ปกติ52
 5921418103  นายจตุรานนท์  รองทอง 2.72 13  มิถุนายน  2540  ปกติ53
 5921418118  นายสุริยา  เสริฐใส 2.52 29  พฤษภาคม  2540  ปกติ54
 5921418121  นางสาวจิราภา  สารมะโน 2.68 27  กรกฎาคม  2540  ปกติ55
 5921418126  นางสาวอุษา  ทัศนากร 2.48 30  มิถุนายน  2539  ปกติ56

        บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5234412322  นางณัฐวรา  ฉลาดถ้อย 3.50 9  ธันวาคม  2516  ระยะเวลาเกินกศ.พ.57

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5721501048  นางสาวภาวิณี  จันทวังค์ 2.14 24  เมษายน  2537  ปกติ1
 5724501060  นางสาวดรุณี  พลายอินทร์ 2.35 27  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.2
 5724501093  นางสาวปรินทร  มหายศนันท์ 3.00 30  ตุลาคม  2538  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

              รัฐประศาสนศาสตร์
 5921310100  นางสาวสกุณา   สระทองหมู่1 3.36 9 ต.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5721310067  นายชาญชัย  ค าแหง 2.11 1  กรกฎาคม  2537  ปกติ1
 5821310062  นายสาริน  อินทร์น้อย 2.37 5  กรกฎาคม  2540  ปกติ2
 5824310039  นางสาวชนิดาภา   ปะโมนะตา 2.22 1  ตุลาคม  2536  กศ.พ.3
 5824310054  นายธนศิลป ์ บวับาน 3.22 13  ธันวาคม  2526  กศ.พ.4
 5921310033  นางสาวสุทธิดา  มะลิต้น 2.38 19  กรกฎาคม  2540  ปกติ5
 5921310047  นางสาวบษุยมาศ  เกตุผักแว่น 2.57 30  ตุลาคม  2540  ปกติ6
 5921310082  นายธีรเดช  สังข์กุล 2.73 17  มีนาคม  2541  ปกติ7
 5921310090  นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์ศรี 2.94 24  สิงหาคม  2541  ปกติ8
 5921310128  นางสาวศศิธร  จันทรูป 2.86 1  กรกฎาคม  2540  ปกติ9
 5921310135  นางสาวกัญญรัตน์  ตนดี 3.06 26  สิงหาคม  2539  ปกติ10
 5921310160  นายอิศรา  เนียมใจวงษ์ 3.07 7  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ11
 5921310161  นายณัฐพงศ์  ใจบญุ 2.28 5  มิถุนายน  2539  ปกติ12
 5921310181  นายศรัณย์  ศรีเหรา 2.36 6  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5621374033  นางสาวณัชชา  ด าค า 2.62 17  ตุลาคม  2537  ปกติ1
 5921374100  นายประเสริฐ  เช่ียวชาญประพันธ์ 3.26 30  กรกฎาคม  2541  มีเกรด Dปกติ2

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381044  นายธาวิณ  เดชกัลยา 3.10 7  ตุลาคม  2540  ปกติ3

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385048  นายวรายุส  สุวรรณไวยานันท์ 2.32 10  สิงหาคม  2537  ปกติ4
 5921385057  นายพิศาล  กล่ินหอม 2.77 17  กรกฎาคม  2540  ปกติ5

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5521386038  นางสาวมณฑิรา  แซ่เฮง 2.45 18  สิงหาคม  2536  ปกติ6
 5621386050  นางสาววิลาสิณี  บญุโส 2.22 1  พฤษภาคม  2538  ปกติ7

        การสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
 5721387003  นายธนภัทร  วงษ์จินดา 2.24 7  เมษายน  2533  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5821270038  นายชยากร  สุวรรณ 2.51 9  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ1
 5921270014  นายชัยวัฒน์  หรัิญรัตน์ 2.57 19  มกราคม  2540  ปกติ2
 5921270020  นางสาวเสาวลักษณ์  สวยน้อย 2.80 11  ตุลาคม  2540  ปกติ3
 5921270030  นายเอกอุดม  ค ามูล 2.01 21  กรกฎาคม  2540  ปกติ4
 5921270042  นายไพรงาม  ฉิมเงิน 2.44 8  สิงหาคม  2539  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5821903027  นายศิวกร  จุลจงกล 2.42 5  กันยายน  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5821377023  นางสาวดวงมณี  วัฒนากรนิยม 3.24 19  เมษายน  2540  ปกติ1
 5921377003  นางสาวรัตนา  ชุ่มรอด 3.40 13  กันยายน  2540  มีเกรด D+,PSปกติ2
 5921377026  นายสหรัฐ  หบีไธสง 2.86 27  มีนาคม  2541  ปกติ3
 5921377056  นางสาวพิมพ์พร  ทองพันธ์ 2.80 3  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5821338060  นายปฏิภาณ  ปานเม่น 2.64 6  เมษายน  2539  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5621602006  นางสาวกิรณาพัชญ์  นพรัตน์วราชัย 2.48 24  พฤศจิกายน  2537  ปกติ1

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5721603002  นายวัชระพงษ์  ชมภูพร 2.39 5  กรกฎาคม  2538  ปกติ2
 5721603013  นายธนวัฒน์  แนวถาวร 2.85 2  สิงหาคม  2539  ปกติ3
 5721603014  นายพงษ์ภิชิต  หะนาท 2.66 18  มกราคม  2539  ปกติ4
 5721603027  นายวิศวะ  ช่ืนกล่ิน 2.67 18  พฤศจิกายน  2538  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5821417005  นายวสันต์  ต้ังทรงเรือง 2.26 2  สิงหาคม  2540  ปกติ1
 5921417006  นายณัฐภัทร  ศิริมุสิกะ 2.58 11  สิงหาคม  2540  ปกติ2
 5921417007  นางสาวอริสา  จิตรานนท์ 2.66 8  กรกฎาคม  2540  ปกติ3
 5921417012  นางสาวปยิพร  นวลไทย 3.04 30  ธันวาคม  2540  ปกติ4
 5921417020  นางสาวนิศารัตน์  ขอบบวัคล่ี 3.24 26  พฤศจิกายน  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285003  นางสาวพัชรียา  มีมูล 3.20 9  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ1
 5921285004  นายบริรักษ์  กล้าหาญ 3.09 25  ธันวาคม  2540  ปกติ2
 5921285006  นางสาววิลาวัณย์  หะโท 2.73 26  ธันวาคม  2539  ปกติ3
 5921285007  นางสาวกรรณิกา  แก้วทองมูล 3.05 7  ธันวาคม  2540  ปกติ4
 5921285026  นางสาวธัญญรัตน์  แพงแก้ว 3.17 3  มิถุนายน  2538  ปกติ5
 5921285027  นางสาวอารีญา  สิงหว์งษ์ 3.34 17  เมษายน  2539  มีเกรด D,D+ปกติ6
 5921285028  นางสาวปยิะธิดา  ลือชัย 3.31 31  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ7

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5521286009  นายสุรชัย  สามเชียง 2.50 18  สิงหาคม  2536  ปกติ8
 5624286008  นายชวัลพัฒน์  นิลสลับ 2.59 19  กรกฎาคม  2537  กศ.พ.9
 5921286001  นางสาววรกานต์  สุนทรประเสริฐ 3.44 14  มกราคม  2541  มีเกรด D+ปกติ10
 5921286005  นางสาวเพลินจันทร์  อรุณแฉ่ง 2.83 24  พฤศจิกายน  2540  ปกติ11
 5921286008  นางสาวมณิสรา  บญุสอน 2.84 16  กันยายน  2540  ปกติ12
 5921286009  นางสาวธัญลักษณ์  อนุขันธ์ 3.02 27  กรกฎาคม  2541  ปกติ13
 5921286010  นางสาวสุธิตา  บ ารุงราษฏร์ 2.82 4  มกราคม  2541  ปกติ14
 5921286011  นายณัฐวุฒิ  เนียมสุวรรณ 3.14 27  กรกฎาคม  2539  ปกติ15
 5921286012  นางสาวปวีณา  บญุตา 3.06 26  ธันวาคม  2540  ปกติ16

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287008  นายภานุวัฒน์  ทัศนา 2.69 31  กรกฎาคม  2540  ปกติ17
 5921287027  นายวรทย์  ปยิะมาดา 3.33 20  ตุลาคม  2540  มีเกรด D+,PSปกติ18
 5921287031  นายกรวิชญ์  รักไทย 3.10 29  มีนาคม  2540  ปกติ19
 5921287037  นายจารุวัฒน์  หอมช่ืน 3.10 7  มิถุนายน  2541  ปกติ20
 5921287043  นางสาวพรวิภา  บตุรกันหา 3.23 7  พฤศจิกายน  2540  ปกติ21
 5921287045  นายนันธวัช  สุขวรรณโรจน์ 2.46 30  มิถุนายน  2540  ปกติ22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

              สาธารณสุขศาสตร์
 5921802062  นางสาวพรพรรณ  แซ่หว่อง1 3.53 2 ก.ค. 2540  ปกติ2

 5921802005  นางสาวศิริวรรณ  หล่าดอนดู่2 3.43 4 พ.ค. 2541  ปกติ2

 5921802060  นางสาวเสาวลักษณ์  มวลค าลา3 3.27 24 ม.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5921802011  นางสาวนภัสสร  โสมแก้ว 2.78 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ1
 5921802018  นายธิติ  เจริญศักด์ิ 3.25 1  มีนาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ2
 5921802019  นางสาวศุภาวรรณ  อินธิพันธ์ 2.54 26  ธันวาคม  2540  ปกติ3
 5921802039  นายนวพงศ์  วงศ์ดาว 3.25 21  เมษายน  2540  มีเกรด D+ปกติ4
 5921802053  นางสาวดวงกมล  พูลสวัสด์ิ 2.89 15  กรกฎาคม  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

              การแพทย์แผนไทย
 5921256035  นางสาวฟาดีล๊ะ  ตาเดอิน1 3.67 7 ธ.ค. 2540  ปกติ1

 5921256036  นางสาวอาทิมา  เส็มหมาน2 3.45 9 ก.พ. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5821256010  นางสาวจารุวรรณ  ดาเลิศ 2.55 22  เมษายน  2540  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรี (ดนตรีศึกษา)
 5363352008  นายยงยุทธ  วรรณสาธพ 3.88  12  มิถุนายน  2520  แผน กกศ.บพ.1

        ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)
 5863388015  ว่าท่ีร้อยตรีภานุพงศ์  เพ็งเรือง 3.90  12  มีนาคม  2535  แผน กกศ.บพ.2

        ดนตรีตะวันตก (การบริหารงานดนตร)ี
 5663388005  นายสมาน  แสนสุภา 3.75  14  พฤศจิกายน  2527  แผน กกศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายรัฐประศาสนศาสตร์

        นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
 5963905005  ร้อยต ารวจเอกไชยา  ประเสริฐ 3.62  21  พฤษภาคม  2512  แผน ขกศ.บพ.1
 5963905006  นายธีรพล  แก้วก าเนิด 3.50  28  ธันวาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.2
 5963905007  นางสาววาสิณี  บญุจง 3.50  11  มีนาคม  2536  แผน ขกศ.บพ.3
 5963905009  ร้อยต ารวจเอกอรรถพล  สุวรรณประทีป 3.54  26  กุมภาพันธ์  2524  แผน ขกศ.บพ.4
 5963905014  นางสาวกมลรัตน์  จันทร์เอ่ียม 3.33  20  ธันวาคม  2508  แผน ขกศ.บพ.5
 5963905016  นายนราวัฒน์  แซ่ด่าน 3.37  20  มิถุนายน  2532  แผน ขกศ.บพ.6
 5963905017  นางสาวสมพร  หอมกล่ิน 3.33  14  ธันวาคม  2508  แผน ขกศ.บพ.7
 5963905018  พระครูสถิตรัตนธรรม  (สุเทพ มังคะลา) 3.45  5  มกราคม  2509  แผน ขกศ.บพ.8
 5963905019  ดาบต ารวจสุพจน์  สาลี 3.45  8  กันยายน  2514  แผน ขกศ.บพ.9
 5963905021  นางสาวดารารัตน์  สัตย์ซ่ือ 3.50  19  กรกฎาคม  2528  แผน ขกศ.บพ.10
 5963905022  นายพงศกร  ไวยรัตน์ 3.37  6  กันยายน  2522  แผน ขกศ.บพ.11
 5963905024  นายปริวัตร์  บญุญาเกิด 3.45  21  มีนาคม  2534  แผน ขกศ.บพ.12

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  8 วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการแพทย์แผนไทย

        เภสัชกรรมไทย
 6163288003  นางสาวณัฎฐา  เชิดชูธีรกุล 4.00  6  ธันวาคม  2537  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 




