
                    
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   ธนัวาคม    ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  16   ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5981110055  นางสาวรังสิมา  โต้ตอบ 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ1
 5981110094  นายมนภาส  แสแสงสีรุ้ง 3.29  มีเกรด D,D+ปกติ2

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5381112035  นายธิว  อินหวัน 2.69 ปกติ3

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 5981115068  นางสาวสุพิชชา  วะรงค์ 3.43  มีเกรด D,D+,PSปกติ4

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5581119037  นายฐิติพล  แสงสุรกุล                         2.88       ปกติ5

        สังคมศึกษา
 5381126228  นายพงษ์ระวี  ภาเภา6
 5881126093  นางสาวภัททิยา  ตรีเดชา7
 5981126072  นายเอกรัตน์  สุขเนตร์

                2.69        ปกต ิ
             2.57        ปกต ิ
             2.75        ปกติ8

 5981126129  นายกฤษณะ  ร่มโพธิ์ 3.35  มีเกรด Dปกติ9
 5981126130  นายณรงค์ฤทธิ์  มณีน้อย 3.37  มีเกรด D+ปกติ10

        พลศึกษา
 5981147049  นายสถาพร  หม่ันการ 3.40  มีเกรด D+ปกติ11

        ศิลปกรรมศึกษา
 5481153289  นางสาววัชรินทร์  ไชยพิมพ์ 2.94 ปกติ12

        จิตวิทยา
 5521154042  นางสาวจิตติมา  สุขอุดม 2.45 ปกติ13
 5921154068  นางสาวกมลวรรณ  สังข์สุวรรณ 3.00  ปกติ14
 5924154008  นางสาวฟิรดาวส์  ดอนิ 3.52  มีเกรด D+กศ.พ.15
 5924154010  นางสาวธัญกมล  เทียนงามภัทร                 3.15       กศ.พ.16
 5924154042  นางสาวฮัฟนาน  บาเกาะ 3.31  มีเกรด D,D+กศ.พ.17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203077  นายสิรวิชญ์  ปฐมรัตนพงษ์ 2.80 ปกติ1

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5821207020  นายบดินทร์  เอื้อพรประพันธ์2
 5921207003  นายรัชกร  สุรพัชรเดชา3
 5921207011  นายทักษ์ดนัย  แก่นจันทร์4
 5921207024  นายนัฐพล  รุ่งเรือง

                        2.36       ปกต ิ
            3.31       ปกต ิ       ภาคเรียนเกิน                                                                      
                                    3.32       ปกติ        ภาคเรียนเกิน
            2.65       ปกต ิ5

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211001  นางสาวโกมลชนก  คล้ําจีน 3.16 ปกติ6
 6021211014  นายปิยะชาติ  ร่มสบาย 3.09 ปกติ7
 6021211030  นางสาวณัฐธิรา  ศรีทอง 2.55 ปกติ8
 6021211034  นางสาวณัฐชนน  รวิโสภิตย่ิง 2.89 ปกติ9
 6021211035  นางสาวพีรดา  สลักคํา                         3.04         ปกติ10
 6021211039  นางสาวนิชานันท์  แจ่มใส 2.27 ปกติ11
 6021211040  นายสาโรจน์  จํานงค์ถ้อย 2.36 ปกติ12

        เคมี
 5921216003  นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ปริสุทธิ์ 2.94 ปกติ13
 5921216010  นางสาวศิวรรณา  รอดด้วง 2.80 ปกติ14
 5921216011  นางสาวชลธิชา  เกษรี 2.73 ปกติ15
 5921216013  นายกฤติเดช  โพนชัยแสง 2.28 ปกติ16
 6021216009  นายกวินท์  สาสาย 3.06 ปกติ17
 6021216013  นางสาวอนุธิดา  ศรีทา 3.30  มีเกรด D,D+ปกติ18

        คณิตศาสตร์
 5921222015  นางสาวพิชญา  ลิ้มจินดาพร 2.60  ปกติ19
 5921222032  นายศุภวิชญ์  ยาสาธร 3.26  ภาคเรียนเกินปกติ20
 5921222038  นางสาวสุดารัตน์  วรรณวงศ์ 3.06  ปกติ21
 6021222031  นางสาวปรายฟ้า  พุ่มเมือง 3.19  ปกติ22

        แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 6021232002  นางสาวชลธิชา  รักษาเช้ือ 3.58  ภาคเรียนเกินปกติ23
 6021232003  นายนันท์พิภพ  สุขบํารุง 2.93 ปกติ24
 6021232005  นางสาวขวัญจิรา  ศรัทธาธรรม 3.21 ปกติ25
 6021232009  นายบุญญฤทธิ์  ผึ้งไผ่ 3.67  ภาคเรียนเกินปกติ26
 6021232011  นางสาวณัฐนันท์  ราญรอน 4.00  ภาคเรียนเกินปกติ27
 6021232014  นายกัลป์  สุวรรณรัตน์ 3.87  ภาคเรียนเกินปกติ28
 6021232016  นายธนวิทย์  เจ้ากลดี 3.60  ภาคเรียนเกินปกติ29
 6021232017  นายอัสนี  ยวงจันทร์ 2.82  ปกติ30
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        เคมีอุตสาหกรรม
 5921240012  นายบุลกิต  เนียมพันธ์ 2.25 ปกติ31
 5921240017  นางสาวชาลิดา  ลีดอกไม้เพชรแก้ว 2.21 ปกติ32
 5921240018  นางสาวผัลย์ศุภา  สมไทย 2.48 ปกติ33
 6021240005  นางสาวทิฆัมพร  นามพิมาย 2.43 ปกติ34

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5521281009  นายสมชาย  ชาวสวนแตง35
 6021281004  นายธีรภัทร  อาจภักดี36
 6021281011  นายอภิสิทธิ์  โพนรัมย์

             2.72        ปกต ิ      
                                   2.96        ปกต ิ
                                    2.37       ปกติ37

        แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 5821282045  นายเกษมคุณ  สุทธคุณ 3.00 ปกติ38

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5824283011  นางสาวสุริยา  มะณีคํา 3.06 กศ.พ.39
 5921283002  นายพัทธนันท์  เดชจิต 2.64 ปกติ40
 5921283011  นางสาวปาลิตา  ยาวิเศษ 2.26 ปกติ41
 5921283020  นายวรพล  แจ้งกลิ่น 2.21 ปกติ42
 5921283052  นางสาวขนิษฐา  มุขคีรี 2.08 ปกติ43
 5921283062  นางสาวกาญจนา  ขวัญเมือง 3.00 ปกติ44
 5921283063  นางสาวพรทิพา  อุทธา 2.36 ปกติ45
 5921283066  นางสาวอัญวีณ์  เกษโส 2.37 ปกติ46
 5921283068  นางสาวธัญชนก  อัครเศรณี 2.84 ปกติ47

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5821288006  นางสาวอรัญญา  ขันสิงหา 2.28 ปกติ48

        นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
 6021295002  นางสาวเกศินี  กุลวงศ์ 3.48  มีเกรด D+ปกติ49
 6021295003  นางสาววาสนา  บัวนาค 3.32  ภาคเรียนเกินปกติ50

        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 6021296006  นายกรกฎ  ติ่งต้อย 2.44 ปกติ51

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
 6021301008  นางสาวณัฏฐนิช  นันธิจารย์ 2.97 ปกติ1

        ภาษาอังกฤษ
 5921307029  นายจตุฤทธิ์  วีระแก้ว 3.17 ปกติ2

        ดนตรีตะวันตก
 5921375052  นายกานต์  เชาว์รัตนพิเศษ 3.11 ปกติ3
 5921375129  นายเสริมพันธ์  แก้วนิคม 2.68 ปกติ4

        การท่องเท่ียว
 5721390109  นางสาวแพรพลอย  ไวยศิลป์ 2.76 ปกติ5
 5821390065  นางสาวสุรางคนา  ทวีธัญญ์ 2.69 ปกติ6
 5921390054  นางสาวจันทนา  ซอมรัมย์ 2.61 ปกติ7
 5921390065  นายภูริต  ธนเมธี 2.30 ปกติ8
 5921390114  นางสาวเยาวเรศ  พิมพงษ์ 2.87 ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5924412006  สิบโทหญิงประไพพิมพ์  แป้นนางรอง 3.31  มีเกรด D+กศ.พ.1

        การตลาด
 5324413159  นายอัคเดช  ดําขํา 2.69 กศ.พ.2
 5821413065  นางสาวอรนุช  ไกรเทพ             2.82       ปกติ3
 5924413062  นางสาวกมลธร  ชูบุญสังข์ 2.85 กศ.พ.4
 6021413036  นายนันทกร  สีสวรรค์ 2.35 ปกติ5
 6021413132  นางสาวกาญจน์สุดา  ปรีชาโชติ 3.09 ปกติ6
 6021413133  นางสาววันวิสา  จุ้ยสาย 3.18 ปกติ7

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5621414071  นายธีรพงศ์  สันติพิทักษ์ 2.76 ปกติ8
 5921414006  นายธีรศักดิ์  ช่ืนวารี 2.22 ปกติ9
 5921414010  นายยุทธพิชัย  เขียวหวาน 2.79 ปกติ10
 5921414051  นายชิตพงษ์  ภูทองเงิน 2.60 ปกติ11
 6021414044  นายณัฐพล  บํารุงชัยกุล 2.55 ปกติ12
 6021414068  นายอดิศร  แซ่ซ้ิม 2.76 ปกติ13

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5624415010  นางสาวพิมลมาศ  อินทนะชิตจุ้ย 2.76 กศ.พ.14

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418127  นางสาวภัทรดา  บุญสนธิ 2.32  ปกติ15
 5924418002  นางสาวสุทิศา  เขียวคง 3.38  มีเกรด Dกศ.พ.16
 6021418043  นายธนวัฒน์  ตรีวงศ์รักมิตร 3.10  ปกติ17

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419025  นางสาวสุนิดตา  คณาปกรณ์กุล 3.24 ปกติ18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501027  นางสาวณัฐนิชา  คูประดิษฐานนท์ 2.50  ปกติ1
 6024501011  นางสาวประภัสสร  พงษ์ทอง 3.37  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.2
 6024501018  นางสาวนพเก้า  แดนประเทือง 2.98  กศ.พ.3
 6024501019  นางสาวมานิสา  เทียนศิริ 2.59  กศ.พ.4
 6024501046  นางสาวพัชรพร  คําภูลอย 3.11  กศ.พ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5921310190  นางสาวกฤติกา  ศรีธร 2.43 ปกติ1
 5924310057  นางสาวณัฐฐิญา  เขตขาม 2.66 กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

7



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การส่ือสารมวลชน
 6021373047  นายณัฏฐพันธ์  แสงคํา 2.91 ปกติ1

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374099  นางสาววราพร  ศรีตุ่น 2.22  ปกติ2
 5524374102  นายธีระ  มหรรณพกุล 3.44  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5721374137  นางสาวทิฐินันท์  แสนหล้า 2.37  ปกติ4

        การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ
 5921381028  นางสาวสวัลณา  พิยะเทศ 3.32  ภาคเรียนเกินปกติ5
 5921381029  นางสาวพิมพ์ลดา  บุญนาค 3.48  ภาคเรียนเกินปกติ6
 6021381032  นางสาววาสนา  ถิระโคตร 2.54  ปกติ7

        การส่ือสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5621385018  นายอติเทพ  ป่านคง 2.80 ปกติ8

        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 5921383058  นางสาวมยุริญ  ช่างชัยสง              2.61       ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5721270001  นางสาวทิพสุณีรัตน์  มีหลาย1
 6121297052  นางสาวกรรณิกา  ระวัง

             2.34        ปกติ
                      2.58        ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5721271026  นายกิตติพร  อาปู 2.19 ปกติ3
 5724271005  นายสิริชัย  นุสติ 2.63 กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5721270001  นางสาวทิพสุณีรัตน์  มีหลาย1
 6121297052  นางสาวกรรณิกา  ระวัง

           2.34       ปกติ
           2.58      ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5721271026  นายกิตติพร  อาปู 2.19 ปกติ3
 5724271005  นายสิริชัย  นุสติ 2.63 กศ.พ.4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5521903060  นายณัฐปคัลภ์  รัศมีธรรมวงศ์ 2.52 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5721338040  นายธีรภัทร์  ศรีตระการ 2.39 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290040  นายธนกร  โฆษาวิวรรธน์ 2.73 ปกติ1
 6021290065  นายกฤษฏ์ิ  หลําสุวรรณ 2.54 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6021802020  นางสาวธัญศิริ  ฤทธิ์ไธสง 2.60 ปกติ1
 6021802033  นายตรีเพชร  ดีโชรัมย์ 2.92 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 6021256017  นายวรากร  โพธิ์สูง 3.35  มีเกรด D+ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายดุริยางคศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก
 6021375056  นายศักดิ์ชัย  ชํานิกันทร 3.17 ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6253102048  นางสาวนุสบา  นิ่มนวล1
 6253102065  นางสาวพรปวีณ์  เย็นละม่อม2
 6253102066  นางสาวสุทธิดา  ซ่าอินทร์3
 6253102070  นางสาวกรวีร์  วงศ์สุวรรณ4
 6253102094  นายรัฐสรัญ  บรรจง5
 6253102098  นางสาวสุวิมล  ฉายาปัญจะ6
 6253102147  นายพงศกร  สมบัติพิบูลย์

            3.71     กศ.บพ.  
            3.90     กศ.บพ.
            3.66     กศ.บพ.  
                                   3.71     กศ.บพ.  
                                   3.57     กศ.บพ.
                                    3.95     กศ.บพ.
                                    3.50     กศ.บพ.                                           7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6263104001  นายพัชรพล  ศรีไพล1
 6263104002  นางสาวชลธิชา  บุญปก2
 6263104003  นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข3
 6263104004  นางสาวลลิตภัทร  คําพานุช

                        3.76       กศ.บพ.    แผน ข  
                        3.92       กศ.บพ.    แผน ข   
            3.88       กศ.บพ.    แผน ข  
            3.80       กศ.บพ   . แผน ข4

 6263104005  นางสาวอารีรัตน์  ทาสีคํา 3.88  แผน ขกศ.บพ.5
 6263104006  นางสาวกนกอร  สีแสด 3.96  แผน ขกศ.บพ.6
 6263104010  นายกฤษดา  สิงห์ปาน 3.92  แผน ขกศ.บพ.7
 6263104011  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุมาลี  พลเดชา 3.80  แผน ขกศ.บพ.8
 6263104012  นางกชกร  อุทารสวัสดิ์ 3.88  แผน ขกศ.บพ.9
 6263104013  นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน 3.92

  

 แผน ขกศ.บพ.10
 6263104015  นายศรัณย์  พุ่มช่วย11
 6263104016  นางสาวสิริยา  บุษบา12
 6263104017  นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม

                                   3.84       กศ.บพ.    แผน ข  
                                   3.84       กศ.บพ.    แผน ข       
                                   3.88       กศ.บพ.    แผน ข13

 6263104018  นางสาวนภาพร  ใจสมุทร 3.88  แผน ขกศ.บพ.14
 6263104019  นายมาณุภพ  แย้มบุญชู 3.92  แผน ขกศ.บพ.15
 6263104020  นายชยพล  น้อยบุญญะ 3.84  แผน ขกศ.บพ.16
 6263104021  นางสาวภาวดี  วันมะโน 3.92  แผน ขกศ.บพ.17
 6263104022  นางสาวจุฑารัตน์  นามลา     3.92      กศ.บพ.    แผน ข18
 6263104023  นางสาวเกตน์นิภา  อ้วนหินกอง 3.88  แผน ขกศ.บพ.19
 6263104024  นายนพดล  น้อยเหน่ือย 3.92  แผน ขกศ.บพ.20
 6263104025  นายนพดล  อ่ําสอาด 3.92  แผน ขกศ.บพ.21
 6263104026  นางสาวดุจฤดี  เหล่าศรี                3.92       กศ.บพ.    แผน ข22
 6263104027  นางสาวอุมาพร  มิตตัสสา 3.88  แผน ขกศ.บพ.23
 6263104028  นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน 3.73  แผน ขกศ.บพ.24
 6263104029  นางสาวรสสุคนธ์  ดอกลําพู 3.84  แผน ขกศ.บพ.25
 6263104030  นางสาวนิภาพร  แสวง 3.88  แผน ขกศ.บพ.26
 6263104032  นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร27
 6263104034  ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิชัย  พวงลําใย28
 6263104035  นางสาวโสรดา  มั่งแฟง

                       3.88       กศ.บพ.     แผน ข
                                   3.96       กศ.บพ.     แผน ข
                                   3.92       กศ.บพ.     แผน ข29
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายการศึกษา

        การบริหารการศึกษา
 6263104036  ว่าท่ีร้อยตรีทัศนา  หนูทวี 3.84  แผน ขกศ.บพ.30

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์

        ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
 6163289002  นายภักดี  โตแดง 3.95  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  คร้ังท่ี  3 วันท่ี  2  ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์

        ดนตรีตะวันตก (ดนตรีศึกษา)
 5863388009  นางสาวรินฤทัย  พินิจ 4.00  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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