
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   18  มีนาคม  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การศึกษาปฐมวัย
 5384107032  นางสาวสุนิษา  เชอมือ 3.31 18  มกราคม  2535  ภาคเรียนเกินกศ.พ.1

        คณิตศาสตร์
 5881110009  นายทินกฤต  อ่อนน่ิม 2.98 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ2

        จิตวิทยา
 5921154057  นางสาวปริยกร  ใจเพียร 2.56 27  สิงหาคม  2540  ปกติ3

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5921156021  นายนพนรินทร์  ใจเมือง 2.80 23  มกราคม  2539  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5821207024  นายนราวุธ  รักขุมแก้ว 3.58 7  มกราคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ1

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)
 5721237005  นายกิตติวัฒน์  บญุราม 2.85 13  พฤศจิกายน  2539  ปกติ2
 5721237007  นายอนุชา  สินธุไชย 2.59 29  มีนาคม  2539  ปกติ3
 5721237012  นายวรกฤต  อินกา 2.20 8  มิถุนายน  2539  ปกติ4
 5721237014  นายกฤษฎา  สุยะใจ 2.30 17  พฤศจิกายน  2538  ปกติ5

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5521238039  นายอธิชัย  กุลหะวัต 2.60 3  พฤษภาคม  2535  ปกติ6
 5521238040  นายเอกพล  ชังเรือง 2.38 11  มีนาคม  2535  ปกติ7

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5721281006  นายณัฐกิตต์ิ  เตชะนา 2.38 26  มกราคม  2539  ปกติ8

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5621282006  นายกิตติพศ  พุทธประเสริฐสิน 2.84 17  พฤษภาคม  2538  ปกติ9

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283016  นางสาวธมลวรรณ   เจริญ 2.42 4  สิงหาคม  2540  ปกติ10
 5921283036  นางสาวศิริพร  โนริรัตน์ 2.50 31  ตุลาคม  2540  ปกติ11
 5921283042  นางสาวบงัอร  สีวัน 2.27 22  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ12
 5921283060  นางสาวสิริวิมล  สุขเอก 2.70 28  มิถุนายน  2540  ปกติ13

        ชีววิทยา
 5921284029  นางสาววีณา  ศรีสวัสด์ิ 2.61 28  ตุลาคม  2539  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาจีน
 5721340051  นางสาวนิธิมา  โคตรบณัฑิต 3.75 6  พฤศจิกายน  2538  มีเกรดยกเว้นปกติ1

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348007  นายนนทฤทธิ ์ ผ่ายเผย 2.15 3  กันยายน  2539  ปกติ2
 5921348023  นายชัยชนะ  เบาสูงเนิน 2.53 26  มีนาคม  2540  ปกติ3

        ดนตรีตะวันตก
 5821375092  นายทินกร  รัตนปรากฎ 3.06 2  สิงหาคม  2539  ปกติ4
 5924375019  นายปณุยวัฑน์  ไวยสาวงศ์ 3.76 13  กรกฎาคม  2535  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.5
 5924375022  นางสาวมรุธิดา  บญุมงคล 3.79 14  ตุลาคม  2529  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.6

        การจัดการสารสนเทศ
 5821376016  นายธนาคาร  จันที 2.50 7  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ7

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5921378005  นางสาวนุชจรีย์  ชุดกลาง 3.59 16  เมษายน  2541  มีเกรด D+,PSปกติ8

        การท่องเที่ยว
 5521320049  นายณัฐกิตต์ิ  มาสังข์ 2.24 11  กันยายน  2537  ปกติ9
 5921390025  นางสาวชณิตา  พรมงาม 2.54 13  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6021412081  นางสาวรุ่งนภา  ภพวงษา1 3.68 4 มิ.ย. 2541  มีเกรด D+ปกติ2

 6021412110  นางสาวเมทินี  บญุสี2 3.65 31 มี.ค. 2542  มีเกรด D+ปกติ2

 6021412005  นางสาวชลธิชา  สังขบญุ3 3.38 8 มิ.ย. 2541  ปกติ2

 6021412082  นางสาวธัญรัตน์  ไชยวงศ์4 3.37 19 พ.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5224412180  พระมหาธีรวัฒน์  ข าศรี 2.78 21  กรกฎาคม  2514  กศ.พ.1
 5724412056  นางสาวพนิดา  จันบตุสะ 2.86 29  สิงหาคม  2538  กศ.พ.2
 5821412001  นางสาวสุจิตรา  เเผนสมบรูณ์ 2.10 22  พฤษภาคม  2536  ปกติ3
 5921412020  นางสาวชญาภา  สวนสกุล 2.93 10  ตุลาคม  2541  ปกติ4
 6021412003  นางสาวอาภัสรา  มากมงคล 2.80 25  ตุลาคม  2541  ปกติ5
 6021412004  นางสาวประภัสสร  สิงหเ์สนา 2.46 25  มีนาคม  2541  ปกติ6
 6021412006  นางสาวบษุญาภรณ์  ทรัพย์ข า 3.25 17  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ7
 6021412008  นางสาวนิตยา   ขันทอง 3.02 13  กันยายน  2541  ปกติ8
 6021412013  นางสาวพรทิพย์  ทิพทิพากร 2.70 12  พฤศจิกายน  2541  ปกติ9
 6021412019  นางสาวนภาภรณ์  ไตรแก้ว 3.33 28  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ10
 6021412033  นางสาวจุฑามาศ  วิลัย 2.86 26  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ11
 6021412034  นางสาวพิมลนาฏ   หาญพยัคฆ์ 2.88 18  มิถุนายน  2541  ปกติ12
 6021412037  นางสาวณัฐฌา  ผาดสุวรรณ 2.97 3  กรกฎาคม  2541  ปกติ13
 6021412038  นางสาวสุนิษา  ต้นเถา 3.31 19  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ14
 6021412040  นางสาวเปรมฤทัย   ศักด์ิศรีเจริญย่ิง 2.73 4  ธันวาคม  2540  ปกติ15
 6021412052  นางสาวธนิดา  วุฒิมงคลเลิศ 2.86 10  พฤษภาคม  2542  ปกติ16
 6021412062  นางสาวพุทธรักษา  แสนสงค์ 2.64 12  พฤษภาคม  2542  ปกติ17
 6021412068  นางสาวมุตธิตา  รอบโลก 3.46 12  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ18
 6021412077  นางสาวมุก  แสงสว่าง 2.81 17  กรกฎาคม  2542  ปกติ19
 6021412080  นางสาวสุรางคณา  โสมชัย 2.75 17  เมษายน  2542  ปกติ20
 6021412092  นางสาวประภา  พานเงิน 2.35 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ21

        การตลาด
 5821413035  นายสมยศ  พิมพ์ทอง 2.12 14  มิถุนายน  2539  ปกติ22
 5824413013  นายยุทธนา  สิริแก้ว 2.71 10  กันยายน  2529  กศ.พ.23
 5824413023  นางสาวกิตินัดดา  หรัิญญาณภัทร 2.75 22  พฤษภาคม  2535  กศ.พ.24
 5824413038  นางสาวกุลสตรี  ใจดี 2.70 12  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.25
 5824413060  นายสราวุธ   ฮิมสกุล 2.38 4  พฤษภาคม  2539  กศ.พ.26
 5824413063  นายกฤษฎา  อยู่พ่วง 2.47 20  ธันวาคม  2539  กศ.พ.27
 5824413066  นางสาวรุสนี  สาเมาะ 2.44 22  สิงหาคม  2536  กศ.พ.28
 5921413064  นายณัฐชัญ  ปนัธง 2.07 13  มีนาคม  2541  ปกติ29

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5724414033  นางสาวกรกนก  ชลายนนาวิน 2.54 16  กันยายน  2537  กศ.พ.30
 5821414017  นายณัฐพงศ์  วัฒนศิริ 2.40 26  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ31
 5824414010  นางสาวชลธิชา  นนทะสี 3.16 12  กุมภาพันธ์  2539  กศ.พ.32
 5824414039  นายศราวุธ  ใยเมือง 3.11 24  เมษายน  2539  กศ.พ.33
 5921414040  นางสาวโยศิตา  ทรงศรี 3.07 9  เมษายน  2540  ปกติ34



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414072  นางสาวอนิษา  อารีประชา 2.16 14  มิถุนายน  2541  ปกติ35
 5921414078  นายศรายุทธ  ส่วนบญุ 2.95 23  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ36

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5721415025  นายภาณุพงษ์  ฤกษ์สุรนันท์ 2.03 9  มิถุนายน  2537  ปกติ37
 5921415008  นางสาวปทัมวรรณ  กลัดเจริญ 2.03 7  สิงหาคม  2540  ปกติ38
 5921415033  นางสาวปริมประภา  โคตาสา 2.23 24  มกราคม  2541  ปกติ39
 5924415017  นางสาวกุลชา  เพ็ชรสุข 2.99 6  สิงหาคม  2540  กศ.พ.40

        การจัดการโลจิสติกส์
 5824418014  นายกิตติพล  พรมทอง 2.74 22  กันยายน  2538  กศ.พ.41

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6021501191  นางสาวน ้าฝน  ศรีโพนทอง1 3.76 10 ก.ค. 2540  มีเกรด D+ปกติ2

 6021501188  นายปณัณธร  คล้ายจินดา2 3.48 31 มี.ค. 2542  ปกติ2

 6021501186  นางสาววิรากานต์  มูลศรี3 3.41 4 ก.พ. 2542  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5824501012  นางสาวอุบลวรรณ  ทะนงศักด์ิศรีกุล 2.85 22  มิถุนายน  2538  กศ.พ.1
 5824501020  นางสาวน้้าฝน  วงยะมาตย์ 2.38 20  กันยายน  2539  กศ.พ.2
 5824501037  นางอนงค์  แก้วจันทร์ 3.51 5  พฤษภาคม  2528  มีเกรด Dกศ.พ.3
 6021501004  นายปกรณ์  คุณประโยชน์ 2.93 12  มกราคม  2541  ปกติ4
 6021501005  นางสาวนพวรรณ  อินทรมะโรง 2.64 28  ธันวาคม  2541  ปกติ5
 6021501006  นางสาวนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์ 2.65 23  มกราคม  2542  ปกติ6
 6021501007  นางสาวสุจิตรา  นาไชยเวศน์ 2.54 1  กรกฎาคม  2541  ปกติ7
 6021501010  นางสาวฐิตินันท์  ศิลเทพาเวทย์ 2.83 6  ตุลาคม  2541  ปกติ8
 6021501011  นางสาวไอลดา  ค้าด้า 2.29 26  กรกฎาคม  2541  ปกติ9
 6021501013  นางสาวพรรณนิภา  ติดตองรัมย์ 2.86 19  พฤษภาคม  2541  ปกติ10
 6021501016  นางสาวศิริวรรณ  ออมสิน 2.71 20  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ11
 6021501018  นางสาวสุภาภรณ์  ศรีธนต์ 2.89 18  ธันวาคม  2541  ปกติ12
 6021501020  นางสาวสุพัชชา  กรีบตุร 3.16 24  มกราคม  2541  ปกติ13
 6021501021  นางสาวชนิภา  อาจหาญ 2.72 20  พฤศจิกายน  2541  ปกติ14
 6021501024  นางสาววิรงรอง  แสงศรีจันทร์ 2.83 7  กรกฎาคม  2542  ปกติ15
 6021501028  นางสาวปภัสรา  แก้วพูน 2.56 24  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ16
 6021501029  นางสาวอมรรัตน์  ศรีหมาน 2.60 20  กันยายน  2541  ปกติ17
 6021501030  นางสาวกนกรัตย์  รัตนทิพย์ 2.84 16  กรกฎาคม  2541  ปกติ18
 6021501031  นางสาวดาวรินทร์  ไหสุภา 2.89 12  กันยายน  2541  ปกติ19
 6021501032  นางสาวธิญารัตน์  ปนิะพัง 2.58 2  มกราคม  2542  ปกติ20
 6021501033  นายชลันธร  สอนมาก 2.81 25  ตุลาคม  2541  ปกติ21
 6021501034  นางสาวฐิติมา  เวียงแก 2.65 10  กุมภาพันธ์  2542  ปกติ22
 6021501035  นายวีรภัทร  บญุปัน้ 3.42 22  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ23
 6021501036  นางสาววิไลลักษณ์  หงษ์กลัด 2.75 14  ตุลาคม  2541  ปกติ24
 6021501037  นางสาวจิราพร  พัดเพ็ง 2.62 12  มิถุนายน  2536  ปกติ25
 6021501038  นางสาวสุภัตตรา  พรมโยธา 2.54 14  มกราคม  2541  ปกติ26
 6021501039  นางสาวพุทธิดา  พันพิมพ์ 2.72 6  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ27
 6021501040  นายวศิน  ศรีราปราน 2.83 20  ตุลาคม  2541  ปกติ28
 6021501044  นายอสิ  ใหม่ก๋งลาย 2.85 16  เมษายน  2541  ปกติ29
 6021501045  นางสาวรุสนีดา  หะมะ 2.72 10  มีนาคม  2541  ปกติ30
 6021501048  นางสาวนอร์ซามิน  ดือรอแม 2.60 8  กรกฎาคม  2541  ปกติ31
 6021501052  นางสาวนิศารัตน์  ด้าชมทรัพย์ 2.48 31  ตุลาคม  2541  ปกติ32
 6021501053  นางสาวศิรินธร  ศรีจ้าพันธุ์ 2.41 1  พฤษภาคม  2542  ปกติ33
 6021501054  นายมนตรี  ทอนศรี 2.90 24  มกราคม  2542  ปกติ34
 6021501060  นางสาวนภัสสร  พลดอน 2.95 29  กรกฎาคม  2541  ปกติ35
 6021501061  นางสาวสิริกร  หนูเหมือน 2.94 8  พฤษภาคม  2542  ปกติ36



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 6021501062  นางสาวจารุวรรณ  ด้วงวงษ์ 2.35 9  พฤศจิกายน  2541  ปกติ37
 6021501065  นายอัครเดช  กระเษียรอภิบาล 2.93 20  เมษายน  2541  ปกติ38
 6021501069  นางสาววิไลลักษณ์  วินทะชัย 3.37 1  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ39
 6021501071  นางสาวพุทธรักษ์  แนวสวัสด์ิ 2.62 27  สิงหาคม  2541  ปกติ40
 6021501072  นางสาวภัทรมน  สีมะลุน 2.55 1  กันยายน  2541  ปกติ41
 6021501073  นางสาวทิพย์นภา  จันทร์แสง 3.36 18  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ42
 6021501074  นางสาววรรณภา  ขันสุธรรม 3.23 8  พฤษภาคม  2541  ปกติ43
 6021501110  นางสาวสุนิสา  มัดถาปะโท 3.09 3  กรกฎาคม  2541  ปกติ44
 6021501141  นางสาวสุพรรณี  ดีน้อย 2.86 23  กันยายน  2541  ปกติ45
 6021501184  นางสาวนุชจรี  เพ็ชนิล 3.32 17  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ46
 6021501185  นางสาวสุภาภรณ์  จันนุบนิ 2.63 7  สิงหาคม  2541  ปกติ47
 6021501193  นางสาวจันทร์สุดา  ยาสาไชย 2.97 23  มิถุนายน  2541  ปกติ48
 6021501195  นางสาวอรทัย  ดอนเหนือ 3.21 9  กรกฎาคม  2541  ปกติ49
 6021501199  นางสาวกนกพร  มีถม 2.97 26  ตุลาคม  2541  ปกติ50
 6021501204  นางสาวจริยา  ทิพย์คุณ 3.14 24  ธันวาคม  2541  ปกติ51
 6021501214  นางสาวสุชัญญา  แก้วมณี 2.93 18  ธันวาคม  2541  ปกติ52
 6021501215  นางสาวมัทนา  นีอ้ามาตย์ 2.71 25  มีนาคม  2540  ปกติ53

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5921310068  นางสาวจุไรรัตน์  ชมเจริญ 2.44 16  กันยายน  2540  ปกติ1
 5921310170  นางสาวธัญชนิต  คล้อยเหลือ 2.38 10  มกราคม  2540  ปกติ2
 5921310192  นางสาวนภัสสร  พรมศรี 2.58 15  ธันวาคม  2540  ปกติ3
 5921310193  นางสาวสานิตา  เตโช 2.26 4  ธันวาคม  2539  ปกติ4
 5921310194  นายศุภกร  ระพิทย์พันธ์ 2.98 10  กรกฎาคม  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374098  นายนรวิชญ์  ปานทอง 2.42 17  กันยายน  2537  ปกติ1
 5721374103  นายรัชโยธิน  คริสตัน 2.21 2  มีนาคม  2539  ปกติ2
 5921374078  นางสาวสิรินทิพย์  โตมา 2.98 2  ตุลาคม  2541  ปกติ3

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ)
 5521384062  นายนิรันดร์  บญุสู่ 2.43 9  มิถุนายน  2536  ปกติ4

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385060  นางสาวสุธิดา  องค์การ 2.46 8  มกราคม  2540  ปกติ5

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5721386010  นางสาวปรางมาศ  ศรีพุฒ 2.25 25  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ6

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 5921383046  นายภัคพล  สุรกุล 2.27 16  เมษายน  2541  ปกติ7
 5921383069  นายศรัญญู  คงนิมิตร 2.54 1  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5921270059  นางสาวสุจิตรา  วรรณะ 3.07 16  พฤศจิกายน  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5821903001  นางสาวตวงพร  คเชนทร์พนาไพร 2.36 6  กันยายน  2539  ปกติ1
 5921903083  นางสาวนพบงกช  โพธิเ์นียม 2.32 8  ธันวาคม  2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5821377017  นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง 3.08 14  ตุลาคม  2539  ปกติ1
 5921377011  นางสาวนฤมล  สามีหวัง 3.09 13  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ2
 5921377016  นางสาวชัญญานุช  บญุโยดม 3.16 9  มกราคม  2541  ปกติ3
 5921377032  นางสาวปณุยนุช  แก้วเกษเก้ียง 3.03 3  มีนาคม  2541  ปกติ4

        นาฏยศิลป์ (สากล)
 5921382001  นางสาวมนัญญา  มีวัฒนา 3.24 27  มกราคม  2541  ปกติ5
 5921382006  นายทรงภพ  วุฒิวิกัยการ 3.50 4  สิงหาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5624602002  นายวีรชัย  พิมทรายมูล 2.80 18  มีนาคม  2535  กศ.พ.1
 5624602009  นายสัมฤทธิ ์ แสงสว่าง 3.42 9  มกราคม  2535  มีเกรด Dกศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285008  นายวรพล  ด้วงใหญ่ 2.77 27  มกราคม  2540  ปกติ1

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5624286031  นายอนุวัฒน์  สิทธิโ์ท 2.49 31  มกราคม  2536  กศ.พ.2

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287003  นางสาววราภรณ์  อุยข า 2.30 10  กรกฎาคม  2540  ปกติ3
 5921287046  นางสาวสรัลธร  ทองเสือ 2.50 2  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4
 5921287050  นางสาวเขมจิรา  โตเอ่ียม 3.06 7  สิงหาคม  2535  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5624802003  นายประดิษฐ์  พิทักษา 2.82 22  พฤษภาคม  2524  กศ.พ.1
 5624802014  นายอนุพงษ์  อุดมนิวิ 2.88 18  มีนาคม  2527  กศ.พ.2
 5724802014  นางสาวมินตรา  ประเสริฐ 3.12 14  มกราคม  2536  กศ.พ.3
 5724802028  นางสาวกาญจนา  เทียงบญุ 2.72 22  พฤศจิกายน  2530  กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  2 วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์

        ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
 5963289001  นายก าพล  วิภาตนาวิน 3.95  13  กรกฎาคม  2525  แผน กกศ.บพ.1
 5963289002  นางสาวศริญญา  ไชยยา 3.90  27  ธันวาคม  2529  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


