
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๔) 

วันพฤหัสบดีที่   ๘   กรกฎาคม    ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  22   กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

              การศึกษาปฐมวัย
 5981107041  นางสาวปยิะดา  ซาสุทสี1 3.89 1 เม.ย. 2540  ปกติ1

 5981107049  นางสาวกชกร  ดอนเจดีย์2 3.53 26 ก.ค. 2541  ปกติ2

 5981107008  นางสาวณริสสา  ภูเอิบ3 3.29 4 ก.ค. 2538  ปกติ2

              คณติศาสตร์
 5981110083  นายธนนิต  ทองประสาร4 3.72 22 ส.ค. 2540  ปกติ1

 5981110101  นางสาวอรทยั  อินทนิ5 3.65 16 ธ.ค. 2541  ปกติ1

 5981110093  นายณฐัดนัย  หรัิญบรูณะ6 3.50 8 ม.ิย. 2541  ปกติ2

              วิทยาศาสตรท์ั่วไป
 5981115070  นางสาวสุภาพร  ผิวขาว7 3.73 20 ก.พ. 2541  ปกติ1

 5981115102  นางสาวยุพารัตน์  เสนคราม8 3.71 13 ก.ย. 2540  มีเกรด D,D+ปกติ2

 5981115053  นางสาววรรณนิสา  กลางสวสัด์ิ9 3.65 16 ต.ค. 2540  มีเกรด Dปกติ2

 5981115052  นางสาวจฑุารัตน์  ภูชนะศรี10 3.64 5 เม.ย. 2541  มีเกรด Dปกติ2

              ดนตรศึีกษา (ดนตรตีะวันตก)
 5981119017  นายพนัธุธ์ชั  ศริิวฒัน์11 3.28 29 พ.ย. 2539  ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 5981123102  นายนท ี สุระมานนท์12 3.74 24 ต.ค. 2540  ปกติ1

 5981123044  นางสาวจนัทมิา  บญุชู13 3.56 30 ธ.ค. 2540  ปกติ2

              ภาษาไทย
 5981124097  นางสาวธนัญญา  พฒุทอง14 3.83 17 พ.ย. 2540  ปกติ1

 5981124009  นางสาววริดา  ศรีน้อย15 3.82 11 ม.ีค. 2541  ปกติ1

 5981124096  นางสาวศริิลักษณ ์ พลูเกษม16 3.79 25 ม.ิย. 2541  ปกติ1

 5981124040  นายสุรพล  สิทธศิรชัย17 3.75 10 ม.ีค. 2541  ปกติ1

 5981124025  นางสาวจติจ านงค ์ รวงผ้ึง18 3.66 3 ต.ค. 2540  ปกติ1

 5981124034  นางสาวปิน่ปนิัทธ ์ วชัรแผลงอนัน19 3.65 9 พ.ค. 2540  ปกติ1

 5981124035  นางสาวชุติกาญจน์  ผิวเหลือง20 3.65 19 ม.ิย. 2541  มีเกรด D+ปกติ2

 5981124051  นางสาววราภรณ ์ อินพฒัน์21 3.58 26 พ.ย. 2540  ปกติ2

 5981124043  นางสาวพมิพผ์กามาศ  เศยีรอุ่น22 3.52 15 ต.ค. 2540  ปกติ2

              ศิลปศึกษา
 5981125030  นายสุทธภิากร  แซเ่ตียว23 3.62 11 ก.ค. 2540  ปกติ1

 5981125014  นางสาวนัทชา  โพธิศ์ริิ24 3.60 19 ต.ค. 2540  ปกติ1

              สังคมศึกษา
 5981126127  นางสาวยุวดี  ยิ่งเจริญลาภผล25 3.74 16 เม.ย. 2541  ปกติ1

 5981126110  นายลอด  ลอดจริง26 3.56 30 ก.ย. 2540  ปกติ2
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

              พลศึกษา
 5981147037  นายอิงครัต  อรุณ27 3.58 11 ส.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

        การประถมศึกษา
 5981105012  นางสาวกัญญาภัค  พมิพช์ัยภูมิ 3.44 17  ตุลาคม  2540  มีเกรด Dปกติ1

        การศึกษาปฐมวัย
 5981107014  นางสาวอุมาพร  จนัทร์ลีลา 3.44 30  ตุลาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ2
 5981107051  นางสาวปญัจพร  พลอยนุช 2.72 8  กรกฎาคม  2539  ปกติ3

        คณติศาสตร์
 5981110013  นายอันดามัน  สมพนัธส์าทติย์ 3.28 26  กันยายน  2540  มีเกรด D,PSปกติ4
 5981110015  นางสาวอรวรรณ  วชิัย 2.83 25  กันยายน  2540  ปกติ5
 5981110016  นางสาวนาฏยา  ยอดสง่า 3.03 2  เมษายน  2540  ปกติ6
 5981110084  นางสาวสรวงชนก  อินทรี 3.19 15  มีนาคม  2540  ปกติ7
 5981110109  นางสาวสุมิตตรา  สาวดี 3.33 8  ตุลาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ8

        คอมพิวเตอรศึ์กษา
 5981112004  นายภาคภูมิ  เกตุก้อง 3.37 24  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ9
 5981112023  นายณชัพล  บวัแช่ม 3.34 7  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ10
 5981112026  นางสาวสกาวรัตน์  ค าแสนโคตร 3.37 23  มกราคม  2540  มีเกรด D+ปกติ11
 5981112029  นายอนุวตัน์  น้ าใจดี 3.45 24  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ12

        วิทยาศาสตรท์ั่วไป
 5981115015  นางสาวปณัฑิตา  น้อยผล 3.38 9  มกราคม  2541  มีเกรด D,D+,PSปกติ13
 5981115041  นางสาวบษุยารัตน์   วงศท์องเหลือ 3.35 6  พฤศจกิายน  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ14
 5981115042  นางสาวกนกวรรณ  สิทธชิัย 3.46 23  มีนาคม  2541  มีเกรด D,D+,PSปกติ15
 5981115048  นางสาวศภุกานต์  ชัยเพชร์ 3.32 13  กุมภาพนัธ ์ 2541  มีเกรด D,D+,PSปกติ16
 5981115110  นางสาวสิริโรจน์  คลาดโรค 3.47 10  สิงหาคม  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ17

        ดนตรศึีกษา (ดนตรตีะวันตก)
 5981119003  นายวรินทร  มุมเรือนทอง 3.54 15  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ18
 5981119016  นายธญัพจน์  ทองนิ่ม 3.20 28  ตุลาคม  2540  ปกติ19
 5981119045  นายสามารถ  ฉันทสู์งเนิน 2.93 13  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ20
 5981119048  นายสุรเชษฐ์  สุบนิ 3.09 13  มกราคม  2540  ปกติ21
 5981119113  นายธนาคาร  ศลีพนัธ์ 2.98 8  พฤศจกิายน  2540  ปกติ22

        ภาษาไทย
 5981124012  นางสาวสิริลาวลัย์  โชติจรีะพนัธ์ 3.54 17  กรกฎาคม  2540  มีเกรด Dปกติ23
 5981124019  นายนพคณุ  เพง็เอียด 3.34 18  มกราคม  2541  มีเกรด D+ปกติ24
 5981124039  นางสาวพนิดา  มีรักษา 3.41 24  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ25
 5981124042  นางสาวนงลักษณ ์ ลวติพชิยวงศ์ 3.46 8  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+,PSปกติ26
 5981124056  นางสาวณฐัรดา  เอียดคลองชี 3.05 13  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ27
 5981124080  นางสาวอังสนา  พรมมี 3.32 7  สิงหาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ28
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

        สังคมศึกษา
 5781126046  นางสาวรุ้งทอง  เพง็หมืน่ราช 3.20 4  ตุลาคม  2537  ปกติ29
 5981126005  นายนรุตม์  พงศว์ฒันาอนันต์ 3.46 6  มกราคม  2541  มีเกรด D+ปกติ30
 5981126027  นายภัทรพงศ ์ บตุรจนิดา 3.08 29  มีนาคม  2540  ปกติ31
 5981126028  นายศรัณยู  ชาติชวลิตสกุล 3.14 19  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ32
 5981126084  นางสาวอัญชนิกา  สกุลรัตน์ 3.19 13  กรกฎาคม  2540  ปกติ33
 5981126093  นางสาวชนกนันท ์ วชิรศกัด์ิชัย 3.54 4  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ34
 5981126101  นางสาวปทัมาวรรณ  ดิษฐ์สูงเนิน 3.25 4  กันยายน  2541  มีเกรด D,D+ปกติ35
 5981126107  นายชนาธปิ  แสงอากาศ 3.22 8  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ36
 5981126111  นางสาววจิติตรา  หงษเ์วยีงจนัทร์ 3.30 12  มิถุนายน  2539  มีเกรด D,D+ปกติ37
 5981126112  นางสาวผาณติา  ราชกิจ 3.44 29  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ38
 5981126124  นางสาวจริญา  ใจหา้ว 3.53 4  เมษายน  2540  มีเกรด Dปกติ39
 5981126131  นายเกียรติศกัด์ิ  ปา่ไม้ทอง 3.23 14  มิถุนายน  2539  ปกติ40
 5981126132  นางสาวเกวลิน  สอนใจ 3.37 10  มกราคม  2541  มีเกรด Dปกติ41
 5981126134  นางสาวปยิมาภรณ ์ แสงอุทยั 3.15 28  พฤศจกิายน  2539  ปกติ42

        พลศึกษา
 5781147016  นางสาวกัญญาลักษณ ์ พรมเสนา 3.02 23  กันยายน  2538  ปกติ43
 5881147050  นายอรรถพงษ ์ สุภาพนัธุ์ 3.33 24  เมษายน  2540  มีเกรด D,D+ปกติ44
 5981147004  นายเสฎฐวฒุ ิ นาคงาม 3.11 7  สิงหาคม  2540  ปกติ45
 5981147020  นายอนุพทัธ ์ ศรีพงศธ์รรม 3.41 26  พฤษภาคม  2541  มีเกรด Dปกติ46
 5981147023  นายศวิกร  วรรณโนมัย 3.35 27  มีนาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ47
 5981147026  นางสาวจณสิตา  แสงสวี 3.56 1  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ48
 5981147029  นายภาสกร  ก้อนทองค า 3.20 14  พฤศจกิายน  2540  ปกติ49
 5981147048  นายธนากร  หนูอิน 3.23 3  ธนัวาคม  2540  ปกติ50
 5981147050  นายวรีภัทร  บวัเกิด 3.55 21  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ51
 5981147064  นายนนทวฒัน์  กองโส 2.95 6  กันยายน  2540  ปกติ52

        จิตวิทยา
 5924154004  นางสาวเมทญา   ลาภกระโทก 3.24 24  พฤษภาคม  2540  กศ.พ.53
 5924154011  นางสาวนภัสวรรณ  แก้วมาลา 3.40 21  พฤศจกิายน  2537  มีเกรด D,D+กศ.พ.54
 5924154012  นางสาวกฤษณา  พรมก๋วน 3.34 25  กรกฎาคม  2537  มีเกรด D,D+กศ.พ.55
 5924154013  นางสาวสุนิสา  นาคชลที 3.51 1  สิงหาคม  2536  มีเกรด Dกศ.พ.56
 5924154015  นางสาววไิลลักษณ ์ ทโีพนทนั 3.39 10  สิงหาคม  2537  มีเกรด Dกศ.พ.57
 5924154016  นางสาวสมิตานัน  จนัทร์สวา่ง 3.52 12  สิงหาคม  2531  มีเกรด D,D+กศ.พ.58
 5924154017  นางสาวนริศรา  เกื้อนุ้ย 3.51 29  ธนัวาคม  2524  มีเกรด D,D+กศ.พ.59

        คอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา
 5521161191  นายสันติสุข  จนัทองเดช 2.41 31  กรกฎาคม  2535  ปกติ60
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

        คอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา
 5624161030  นายธนกฤต  สุตะพนัธุ์ 2.86 20  พฤษภาคม  2527  กศ.พ.61
 5921161016  นางสาวรุ่งรัศมี  ทองดี 2.48 30  ตุลาคม  2540  ปกติ62

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5981163025  นางสาวกนกวรรณ  หกส่ี 3.11 28  กันยายน  2540  ปกติ63

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

              อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6021283014  นายณฏัฐกรณ ์ บญุบวัทอง1 3.67 8 ม.ค. 2542  ปกติ1

 6021283015  นางสาวพมิลพรรณ  อังกาพย์2 3.67 21 พ.ค. 2541  ปกติ1

 6021283051  นางสาวกาญจนา  ผิวอ่อนดี3 3.61 28 ม.ิย. 2541  ปกติ1

 6021283041  นางสาวจฑุาทพิย์  แตงขาว4 3.67 22 พ.ค. 2541  มีเกรด D+ปกติ2

 6021283022  นางสาวหทยัภัทร  ปอ้มปะโค5 3.54 14 ธ.ค. 2541  ปกติ2

 6021283006  นางสาวอรรณชนก  ผอนนอก6 3.53 15 ม.ิย. 2541  ปกติ2

 6021283013  นางสาวสุพฒัตา  ภิรมย์พลู7 3.45 3 ก.ค. 2541  ปกติ2

 6021283023  นางสาววรรณพร  อ๊อดทอง8 3.37 27 ก.ค. 2541  ปกติ2

              ชีววิทยา
 6021284024  นางสาวอินทราณ ี เอื้อเฟื้อบญุดี9 3.84 24 ม.ิย. 2541  มีเกรด D+ปกติ2

 6021284034  นางสาวศภุรัตติยา  สมนึก10 3.61 25 ก.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5621203073  นางสาวกัญจนา  นุ่มน้อย 2.43 3  กุมภาพนัธ ์ 2536  ปกติ1
 5921203017  นางสาวชาภา  บณุยศริิวงศ์ 2.62 21  พฤศจกิายน  2540  ปกติ2

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5521207041  นายพษิณ ุ รักมัน่ 2.76 18  กุมภาพนัธ ์ 2537  ปกติ3
 5921207014  นายชินภัทร์  กองชัยมงคล 3.19 12  กรกฎาคม  2540  ปกติ4
 5921207021  นางสาวพมิลวรรณ  ลายแก้ว 3.35 28  สิงหาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ5
 5921207033  นางสาวศศธิร  สันเพาะ 3.70 9  พฤษภาคม  2541  ภาคเรียนเกินปกติ6
 5921207055  นางสาวปณุยวร์ี  เพยีรีย์ 3.22 17  กันยายน  2540  ปกติ7
 5921207071  นายประสพโชค  ท าขุนทด 3.15 4  มีนาคม  2541  ปกติ8
 5921207078  นายธนพงศ ์ อภิกาญจนานนท์ 2.44 15  กันยายน  2540  ปกติ9

        วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
 5921211041  นางสาวสาธติา  ค ามี 2.50 19  มีนาคม  2541  ปกติ10

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5621225001  นายพรีะศลิป ์ เหรียญมณี 2.60 4  ธนัวาคม  2535  ปกติ11
 5621225026  นายณฐัวฒุ ิ ถาวรศกัด์ิ 2.40 27  เมษายน  2538  ปกติ12

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283012  นางสาวศริิลักษณ ์ ศริิบรูณ์ 2.11 16  พฤศจกิายน  2540  ปกติ13
 6021283003  นางสาวอรนุช  แก้วกระจา่ง 3.16 9  มิถุนายน  2541  ปกติ14
 6021283008  นางสาวอาภัสรา  คา่ยแก้ว 3.30 19  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ15
 6021283009  นางสาววชัรี  เครือพนัธุ์ 2.92 27  ตุลาคม  2541  ปกติ16
 6021283011  นางสาวทดัดาว  ชิราวธุ 2.70 15  พฤษภาคม  2541  ปกติ17
 6021283021  นางสาววนัวสิาข์   กาญจนะโยธนิ 3.07 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ18
 6021283024  นางสาวกมลวรรณ  สระค าจนัทร์ 3.10 15  ธนัวาคม  2540  ปกติ19
 6021283025  นายสุชาพงษ ์ ถาวรมาศ 2.81 29  พฤศจกิายน  2541  ปกติ20
 6021283028  นางสาวจริาภัทร  ชูวงษ์ 2.88 27  เมษายน  2542  ปกติ21
 6021283031  นางสาวกรกนก  เย็นกูล 2.95 9  พฤศจกิายน  2541  ปกติ22
 6021283035  นางสาวอารยา  หล้าสมบรูณ์ 3.29 15  เมษายน  2542  มีเกรด D+ปกติ23
 6021283036  นายไชยพงศ  ทองค า 3.34 21  กรกฎาคม  2538  มีเกรด D+ปกติ24
 6021283037  นายธรีนันท ์ พรมชาติ 3.23 30  มิถุนายน  2541  ปกติ25
 6021283038  นางสาวญาณธชิา  ปริุนัน 3.52 9  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ26
 6021283042  นายธนากร  แก้วดวงเล็ก 3.33 17  มกราคม  2541  มีเกรดยกเวน้ปกติ27
 6021283044  นายนัทธพงศ ์ ชิณวงค์ 3.24 17  พฤษภาคม  2540  ปกติ28
 6021283045  นางสาวจดิาภา  วงษม์ะหงิค์ 2.65 2  กันยายน  2541  ปกติ29

        ชีววิทยา
 6021284001  นางสาวเมธาวดี  อุทรามนตรี 2.96 18  พฤษภาคม  2542  ปกติ30
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        ชีววิทยา
 6021284004  นางสาวกมลวรรณ  ไชยบนั 2.38 17  พฤษภาคม  2542  ปกติ31
 6021284011  นางสาวพนิดา  หรัิญมูล 3.07 7  เมษายน  2542  ปกติ32
 6021284012  นางสาวอัจฉรา  อุดหนองเลา 3.39 27  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+,Fปกติ33
 6021284014  นางสาวธนัทอร  พรมงาม 2.77 8  สิงหาคม  2541  ปกติ34
 6021284017  นางสาวสุรีรัตน์  ทองพฒัน์ 2.80 8  พฤศจกิายน  2541  ปกติ35
 6021284018  นางสาวขนิษฐา  พลทามูล 2.65 23  ตุลาคม  2541  ปกติ36
 6021284026  นางสาวสุวรรณ ี สุทธแิสน 2.95 16  ตุลาคม  2541  ปกติ37
 6021284027  นางสาวกนกวรรณ  แพงไตย 2.60 24  สิงหาคม  2541  ปกติ38
 6021284035  นางสาวพมิพไิล  ผาโท 2.96 19  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ39
 6021284042  นางสาวปรัิตดาพร  สายทอง 3.03 23  เมษายน  2542  ปกติ40
 6021284043  นางสาวชาร์ลีน  อัศตรกุล 2.78 19  พฤศจกิายน  2541  ปกติ41

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6021154015  นางสาวปาริชาติ  ทวธีรากุล1 3.78 30 ม.ิย. 2541  ปกติ1

 6021154041  นางสาวอลิสสา  ผาสุข2 3.71 15 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021154033  นางสาวพรพมิล  ทภูีเวยีง3 3.62 7 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021154044  นางสาวกนกพร  หาแสงศรี4 3.62 13 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021154061  นางสาวสวลักษณ ์ ช่วยชู5 3.61 29 เม.ย. 2542  ปกติ1

 6021154018  นางสาวปานตะวนั  ขยันจริง6 3.60 6 ม.ค. 2541  ปกติ2

 6021154022  นางสาวยดาพร  ปอ้มประคอง7 3.54 1 ต.ค. 2541  ปกติ2

 6021154055  นางสาวพมิพผ์กา  เสามัน่8 3.46 10 เม.ย. 2542  ปกติ2

 6021154064  นายคนไท  สมเพาะ9 3.46 25 พ.ค. 2541  ปกติ2

              เทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา
 6021156001  นางสาวพรชนก  แก้วมาลุน10 3.68 12 ม.ีค. 2541  ปกติ1

 6021156016  นายสรรพสาธน์  บญุพฒัน์11 3.65 29 พ.ย. 2540  ปกติ1

 6021156031  นายนท ี นวลบญุมา12 3.65 25 ก.ย. 2541  ปกติ1

 6021156012  นางสาวพมิพผ์กา  ทนหมัด13 3.61 11 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021156009  นางสาวกาญจนา  ค ารัตน์14 3.57 21 ส.ค. 2541  ปกติ2

 6021156021  นางสาววสุิดา  แก้วเอก15 3.57 19 พ.ย. 2540  ปกติ2

 6021156010  นายธนกร  ผลิผล16 3.50 13 ธ.ค. 2540  ปกติ2

 6021156006  นางสาวอรนิชา  เรืองเจริญ17 3.45 4 ม.ิย. 2541  ปกติ2

 6021156015  นางสาวมุจรินทร์  พลิาพนัธ์18 3.39 28 ก.ค. 2540  ปกติ2

              สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา
 6021301005  นางสาวณฐัมล   คลองเพชร์19 3.78 9 ต.ค. 2541  ปกติ1

 6021301023  นายณฐัพงษ ์ มัง่มี20 3.74 26 พ.ค. 2540  ปกติ1

 6021301026  นางสาวภัคจริา  มุจลินทร์21 3.69 13 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021350002  นางสาวกุลวดี  นาคดี22 3.62 18 เม.ย. 2542  ปกติ1

 6021301013  นางสาวนพวรรณ  เจิง้23 3.56 3 ส.ค. 2541  ปกติ2

 6021301009  นางสาวกุลภรณ ์ บดุลา24 3.34 19 ก.พ. 2541  ปกติ2

 6021301029  นางสาวสุภาพร  โนนแดง25 3.33 26 ต.ค. 2541  ปกติ2

 6021362001  นายภานุ  ส่ือดิลกวฒันา26 3.25 19 พ.ย. 2540  ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6021307092  นางสาวนิ่มอนงค ์ วงแก้ว27 3.71 9 ต.ค. 2542  ปกติ1

 6021307075  นายรัชนาท  สุทธสิวสัดิคณุ28 3.66 17 พ.ค. 2540  ปกติ1

 6021307070  นายนันทณฏัฐ์  จอกทองค า29 3.73 16 ก.ย. 2540  มีเกรด D+ปกติ2
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

              ภาษาไทย
 6021358026  นางสาวมนัสว ี หมิพานต์30 3.82 11 พ.ย. 2540  ปกติ1

 6021358072  นางสาวเบญจวรรณ  มีสุขชัยเจริญ31 3.77 4 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021358047  นางสาวดนยา  นินสง32 3.74 12 เม.ย. 2542  ปกติ1

 6021358014  นางสาวชนนิกานต์  ยศปญัญา33 3.73 3 ก.ย. 2542  ปกติ1

 6021358081  นางสาวอุบลรัตน์  ไกรทองสุข34 3.67 25 เม.ย. 2542  ปกติ1

 6021358079  นายปฏิภาณ   เพง่พศิ35 3.59 25 ม.ิย. 2540  ปกติ2

 6021358046  นางสาวเบญจรัตน์  บา้นกลางชื่นกมล36 3.58 10 ม.ีค. 2541  ปกติ2

 6021358045  นางสาววรรณรัตน์  สังข์รอด37 3.57 18 ธ.ค. 2541  ปกติ2

 6021358020  นางสาวรัตนาภรณ ์ ปทมุานนท์38 3.54 18 ม.ีค. 2541  ปกติ2

 6021358061  นางสาววนัศริิ  วเิศษมงคล39 3.47 8 ก.ย. 2541  ปกติ2

 6021358018  นางสาวสุพรรณธกิา  ประดิษฐ์สอน40 3.41 1 ก.ค. 2541  ปกติ2

              ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 6021391004  นางสาวกนกพร  นัยพฒัน์41 3.82 2 ม.ีค. 2541  ปกติ1

 6021391018  นางสาววนัวสิา  คณุากรสกุล42 3.82 20 พ.ค. 2540  ปกติ1

 6021391009  นางสาวพตัรานันท ์ เจริญพนัธ์43 3.80 25 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021391011  นางสาวทชิากร  พมิพข์าว44 3.65 14 พ.ค. 2542  ปกติ1

 6021391007  นางสาววราภรณ ์ โบสันเทยีะ45 3.51 24 ธ.ค. 2541  ปกติ2

 6021391019  นางสาวสริตา  ธานี46 3.45 29 ม.ิย. 2540  ปกติ2

 6021391035  นางสาวกัลยรัตน์  ค าบญุเรือง47 3.35 3 ม.ค. 2542  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 6021148021  นางสาวสุภาวดี  ดวงพฒันา 3.48 28  ธนัวาคม  2541  มีเกรด Dปกติ1

        จิตวิทยา
 6021154003  นางสาวจฑิาภรณ ์ ยุอินทร์ 3.28 4  ธนัวาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ2
 6021154004  นางสาวสุภาพร  แพงค ารักษ์ 3.44 22  พฤศจกิายน  2541  มีเกรด D+ปกติ3
 6021154027  นางสาวสิริมาย  ฉ้งเม้ง 3.42 16  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ4
 6021154042  นางสาวหนึ่งฤทยั  กระจา่งจติร 3.14 21  สิงหาคม  2541  ปกติ5
 6021154051  นางสาวพชรพร  มีสุข 3.05 31  พฤษภาคม  2542  ปกติ6
 6021154067  นางสาวจรัิชญา  มงคลธนาภรณ์ 3.02 6  พฤษภาคม  2540  ปกติ7
 6021154068  นางสาวพชัรพร  ศกัด์ิประเสริฐ 3.30 25  กันยายน  2540  มีเกรด D,D+ปกติ8

        เทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา
 6021156019  นางสาวณฐัชากรณ ์ บ ารุงจติต์ 3.29 27  มิถุนายน  2542  มีเกรด D+ปกติ9
 6021156027  นายกฤตธ ี นิยม 3.04 31  กรกฎาคม  2541  ปกติ10
 6021156030  นางสาวจริา  ชีวาจร 3.53 23  มิถุนายน  2541  มีเกรด Dปกติ11

        สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา
 6021301001  นางสาวนูรฮายาตี  เตะ 3.14 28  สิงหาคม  2539  ปกติ12
 6021301002  นางสาววรรณทณิ ี มักมะยม 3.42 10  มิถุนายน  2541  มีเกรด Dปกติ13
 6021301003  นางสาวปญัชิกา  รุนนะ 3.20 18  มกราคม  2541  ปกติ14
 6021301010  นายกริชชานน  เมธางกูร 3.06 22  ตุลาคม  2540  ปกติ15
 6021301011  นางสาวชมพนูุช  แสนสิงห์ 2.87 30  มีนาคม  2542  ปกติ16
 6021301012  นางสาววรรษมน  วรดี 3.04 29  มีนาคม  2542  ปกติ17
 6021301015  นางสาวกชกร  แซเ่ซยีว 3.59 24  มกราคม  2542  มีเกรด D+ปกติ18
 6021301017  นางสาวอนัญญา  สุขสงคราม 3.01 9  พฤษภาคม  2542  ปกติ19
 6021301020  นางสาวณฐัรัตน์  แก้ววนิิตย์ 3.54 27  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ20
 6021301022  นายกิตติพงษ ์ สนธธิรรม 2.98 31  มีนาคม  2536  ปกติ21
 6021301025  นายประชา  สัมฤทธิร์ณรงค์ 3.19 15  เมษายน  2541  ปกติ22
 6021350001  นายศภุชัย  สีขวา 2.48 7  มีนาคม  2540  ปกติ23
 6021356001  นางสาวธญัพชิชา  สันติไพศาลศลิป์ 3.26 11  กันยายน  2541  มีเกรด D+ปกติ24

        ภาษาอังกฤษ
 5621307038  นายนรเทพ  บณุยไวโรจน์ 2.23 10  มกราคม  2537  ปกติ25
 5921307041  นางสาวกนกพร  ววิรชัย 2.77 9  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ26
 6021307003  นางสาวภัคจริา  ทองภูเบศร์ 3.35 13  กันยายน  2541  มีเกรด D+ปกติ27
 6021307007  นางสาวพยิดา  หงส์ศลิา 2.58 28  ธนัวาคม  2541  ปกติ28
 6021307024  นางสาวรวพีลอย   วงษป์ระยูร 3.26 5  มิถุนายน  2540  มีเกรด D,D+ปกติ29
 6021307066  นางสาวณฐัวรรณ  โชติจรีะพนัธ์ 3.15 14  กุมภาพนัธ ์ 2542  ปกติ30
 6021307083  นางสาวเขมิกา  เล็กศรีสมพงษ์ 3.49 22  เมษายน  2542  มีเกรด D+ปกติ31
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345032  นางสาวรฐภัสสร์  แปน้ปล้ืม 3.51 20  สิงหาคม  2540  มีเกรด Eปกติ32

        ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346038  นางสาวสุชาดา  ทวโีชติ 2.76 7  มีนาคม  2541  ปกติ33

        ภาษาไทย
 6021358001  นางสาวชนิภรณ ์ อ้นครุฑ 3.21 13  ตุลาคม  2541  ปกติ34
 6021358003  นางสาวสุนีตา  มะแซ 3.05 13  พฤษภาคม  2537  ปกติ35
 6021358004  นายดนัย  แซแ่ต้ 2.48 20  เมษายน  2542  ปกติ36
 6021358007  นางสาวณฐักานต์  ปานแปน้ 3.06 20  สิงหาคม  2541  ปกติ37
 6021358009  นางสาวณฏัฐา  ทองเมือง 3.50 7  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ38
 6021358010  นางสาววชัราภรณ ์ สุทธจติร์ 3.00 22  กรกฎาคม  2541  ปกติ39
 6021358011  นางสาวปาริฉัตร  ศริิภัย 3.35 5  กรกฎาคม  2541  มีเกรด Dปกติ40
 6021358013  นายณฐักร  สระแก้ว 3.02 6  กรกฎาคม  2541  ปกติ41
 6021358015  นางสาวสุภาลักษณ ์ อินทร์ตา 3.57 28  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ42
 6021358016  นางสาวนลิน  หนิแก้ว 2.92 14  เมษายน  2540  ปกติ43
 6021358017  นางสาวลลิล  ทมิเสือ 3.10 18  กันยายน  2541  ปกติ44
 6021358023  นางสาวณชันก  เหมืองอินต๊ะ 3.10 11  กรกฎาคม  2541  ปกติ45
 6021358025  นางสาวอาลีษา  ดาทอง 2.92 19  กรกฎาคม  2541  ปกติ46
 6021358027  นางสาววจิติรา  วรเวช 2.74 23  มิถุนายน  2541  ปกติ47
 6021358029  นางสาวจริาภรณ ์ ชมรัมย์ 3.24 5  สิงหาคม  2540  ปกติ48
 6021358032  นางสาวเมธาว ี  นันทะสิงห์ 3.16 10  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ49
 6021358033  นางสาวสายชล  สิงหค์ า 3.57 23  กันยายน  2541  มีเกรด D+ปกติ50
 6021358034  นางสาวสุธาสินี  พมิพะรัตน์ 2.78 19  กันยายน  2541  ปกติ51
 6021358036  นางสาวเกศนิี  ตะโคตร 2.87 5  มกราคม  2542  ปกติ52
 6021358039  นางสาวปทัมา  ประดิษฐ์วงศ์ 3.45 1  สิงหาคม  2541  มีเกรด Dปกติ53
 6021358043  นางสาวสุดารัตน์  นวลวฒัน์ 2.93 22  สิงหาคม  2541  ปกติ54
 6021358044  นางสาวเขมจริา  ขจรโมทย์ 2.53 20  เมษายน  2541  ปกติ55
 6021358048  นางสาวบญุญารัตน์  ใจดี 2.64 10  พฤษภาคม  2542  ปกติ56
 6021358050  นางสาวกรกนก  บญุปลอด 3.14 13  เมษายน  2541  ปกติ57
 6021358051  นางสาวจติตวดี  สายศรี 3.08 31  ธนัวาคม  2540  ปกติ58
 6021358053  นางสาวเพญ็นภา  แสงละออ 3.09 4  สิงหาคม  2541  ปกติ59
 6021358057  นางสาวบษุยา  เฉลียง 2.99 3  กรกฎาคม  2541  ปกติ60
 6021358058  นางสาวกุลจริา  ศลิปนิลมาลย์ 3.17 19  พฤศจกิายน  2541  ปกติ61
 6021358060  นายอนัตตา  จนัทมาลา 3.08 3  เมษายน  2542  ปกติ62
 6021358062  นางสาววภิาวรรณ  ใจทมิ 3.59 6  ธนัวาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ63
 6021358063  นายสัตยา  ติยาภรณม์ณี 2.81 9  กันยายน  2541  ปกติ64
 6021358064  นางสาวกัญญาณฐั  ทองฉิม 3.11 10  กรกฎาคม  2541  ปกติ65
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        ภาษาไทย
 6021358065  นางสาวจารุวรรณ  เทพประสิทธิ์ 3.03 7  พฤศจกิายน  2541  ปกติ66
 6021358066  นางสาวจติตภรณ ์ สิขเรศ 3.51 26  มกราคม  2541  มีเกรด Fปกติ67
 6021358067  นายธชัพล  ตันติจนัทโสภณ 2.56 17  ตุลาคม  2541  ปกติ68
 6021358069  นางสาวปริศนา  พวงสุวรรณ 2.57 4  สิงหาคม  2541  ปกติ69
 6021358071  นางสาวณฐัวดี  กุ้งทอง 3.30 2  ธนัวาคม  2541  มีเกรด Dปกติ70
 6021358073  นางสาวสุธติา  ค าโทน 3.21 24  มกราคม  2541  ปกติ71
 6021358075  นายปฐมพจน์  บางยี่ขัน 3.40 5  มกราคม  2541  มีเกรด D+ปกติ72
 6021358076  นางสาวธวลัรัตม์  แสงศร 2.80 30  มิถุนายน  2540  ปกติ73
 6021358077  นางสาวรัตนาวดี  นบนอบ 3.37 12  พฤศจกิายน  2541  มีเกรด D+ปกติ74
 6021358078  นางสาวนฤมล  จนัทร์ต๊ะน้อย 3.25 1  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ75
 6021358082  นางสาวจริยา  โพธิเ์งิน 2.77 1  กรกฎาคม  2541  ปกติ76
 6021358083  นางสาวมณฑิตา  จานมาต 3.35 15  กันยายน  2541  มีเกรด D+ปกติ77
 6021358084  นางสาวประไพศรี  เจริญพทิกัษก์ุล 2.90 27  กันยายน  2541  ปกติ78
 6021358085  นางสาวสุภาณ ี ตรีรัตไพบลูย์ 3.07 17  สิงหาคม  2542  ปกติ79
 6021358087  นางสาวสุดารัตน์  ทวิาพฒัน์ 3.32 30  พฤษภาคม  2542  มีเกรด Dปกติ80
 6021358088  นายสมพร  ศรีพรรณ 2.83 7  ตุลาคม  2540  ปกติ81
 6021358090  นางสาวชมพนูิกส์   โพธโิรจน์ 3.14 1  มกราคม  2542  ปกติ82
 6021358091  นางสาวสิริวรรณ   ปจัจยัยะโคนัง 2.96 20  พฤษภาคม  2541  ปกติ83
 6021358092  นางสาวอุบลวรรณ  จนัทร์ตาเงิน 3.25 2  กุมภาพนัธ ์ 2542  มีเกรด D+ปกติ84
 6021358093  นางสาวนิจรดา  ทองโคตร 3.35 21  กุมภาพนัธ ์ 2541  มีเกรด D+ปกติ85
 6021358094  นางสาวทพิย์สุดา   ชูศรี 3.14 1  สิงหาคม  2541  ปกติ86
 6021358095  นางสาวกนกวรรณ  ศรีสังวาลย์ 2.93 22  กันยายน  2540  ปกติ87
 6021358096  นางสาวกรรณกิา  สายทอง 3.04 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ88
 6021358097  นางสาวสุวรรณา  คงแก้ว 2.87 7  กรกฎาคม  2541  ปกติ89
 6021358099  นางสาวขนิษฐา  สิทธเิดช 2.74 19  กุมภาพนัธ ์ 2542  ปกติ90
 6021358103  นายพงศธร  ศรีสุข 2.42 19  กรกฎาคม  2542  ปกติ91
 6021358104  นางสาวนิลาวลัย์  โทสวนจติ 3.00 9  ตุลาคม  2541  ปกติ92
 6021358105  นายเอกศษิฐ์  โรจนวทิย์สกุล 2.10 9  ตุลาคม  2540  ปกติ93
 6021358107  นางสาวนรารัตน์  ภู่ศรี 2.94 21  มกราคม  2541  ปกติ94
 6021358111  นางสาวจรีย์พร  ปัน้จนี 2.95 6  มกราคม  2542  ปกติ95
 6021358113  นายจริายุส  ปยิะเกศลิ 2.91 4  ธนัวาคม  2540  ปกติ96
 6021358114  นางสาวปรียา  รักษางาม 2.60 7  กรกฎาคม  2541  ปกติ97
 6021358115  นางสาวบญุญารักษ ์ ชัยทพิย์ 2.54 28  มีนาคม  2542  ปกติ98
 6021358116  นางสาวกิตติญา  ค าหาด 2.53 8  มิถุนายน  2541  ปกติ99
 6021358117  นางสาวกฤติยา  ผุดผ่อง 3.00 25  พฤศจกิายน  2541  ปกติ100
 6021358118  นางสาวณฐัรุจา  เจริญรัตน์ 2.80 18  เมษายน  2542  ปกติ101
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        ภาษาไทย
 6021358119  นางสาวอินทริา  ปะเมทะโก 3.36 2  กุมภาพนัธ ์ 2542  มีเกรด D+ปกติ102
 6021358120  นางสาวศภุารมย์  ทบัแตง 3.20 4  พฤศจกิายน  2541  ปกติ103
 6021358122  นางสาวปณุยาพร  สมจริง 2.95 9  มิถุนายน  2541  ปกติ104
 6021358123  นางสาวนพรัตน์  เหมือนเสน 3.12 5  มกราคม  2541  ปกติ105
 6021358125  นางสาวซลัมี  เม๊าะซา 3.07 27  พฤษภาคม  2541  ปกติ106
 6021358126  นางสาวอินดราวาตี  กระโด 2.91 20  กันยายน  2541  ปกติ107

        ดนตรตีะวันตก
 5521375155  นายอธปิไตย  ไทยตรง 2.22 15  ตุลาคม  2536  ปกติ108
 5621375035  นายสรวชิญ์  เกิดหรัิญ 2.20 9  มีนาคม  2538  ปกติ109
 5821375097  นายเทพศรเพชร  ศลิปบรรเลง 2.51 6  ธนัวาคม  2539  ปกติ110
 5921375010  นายบณุวทัน์  กีมา 2.74 26  มีนาคม  2540  ปกติ111
 5921375017  นายณรงคเ์ดช  นาคพฒุ 2.86 17  มีนาคม  2539  ปกติ112
 5921375030  นายโชคดี  ค ามี 3.02 13  มีนาคม  2541  ปกติ113
 5921375086  นายสหรัฐ  โอภามุรธาวงศ์ 2.84 6  พฤษภาคม  2540  ปกติ114
 5921375090  นายศภุณฐั  รัตนะนิล 3.02 15  มกราคม  2541  ปกติ115
 5921375091  นายณฐัดนัย  ส าเภาทอง 2.82 9  มีนาคม  2541  ปกติ116

        การจัดการสารสนเทศ
 5921376001  นายปรีชา  วงษอ์ ามาตย์ 2.52 21  พฤษภาคม  2539  ปกติ117
 5921376004  นายภมร  อิทธพินูชัย 2.61 15  มกราคม  2539  ปกติ118
 5921376022  นางสาวนิรมล  หนูชัยแก้ว 3.23 1  ธนัวาคม  2540  ปกติ119

        ดนตรไีทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378002  นายกวนิ  เผือกถี 2.98 5  ตุลาคม  2539  ปกติ120

        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 5821391013  นายนรัญนันท ์ มณสุียานนท์ 3.20 17  พฤษภาคม  2540  ปกติ121
 5921391036  นางสาวพมิพช์นก  สิทธเิลิศ 3.36 4  เมษายน  2540  มีเกรด Dปกติ122
 5921391037  นางสาวเพชรกะรัต  ดาวเรือง 3.23 18  พฤศจกิายน  2540  ปกติ123
 5921391040  นางสาวจริุญทพิย์  สุขสมบติั 3.22 8  พฤศจกิายน  2540  ปกติ124
 6021391002  นางสาวสุนัน  กระจา่งศรี 3.10 6  พฤศจกิายน  2541  ปกติ125
 6021391005  นางสาวสุวนันท ์ นาคศรี 2.76 28  เมษายน  2541  ปกติ126
 6021391020  นางสาวสุชานาถ  หนองริมบา้น 2.72 10  มกราคม  2541  ปกติ127
 6021391021  นางสาวทพิย์พวรรณ  มณฑา 2.67 28  กรกฎาคม  2541  ปกติ128
 6021391023  นางสาวฉัตรธดิา  พสัสระ 2.68 2  ธนัวาคม  2541  ปกติ129
 6021391025  นางสาวฉัตรชนก  จ าอินถา 2.70 21  พฤษภาคม  2541  ปกติ130
 6021391026  นางสาวขนิษฐา  อินทร์เขาย้อย 3.42 26  ตุลาคม  2541  มีเกรด Dปกติ131
 6021391028  นางสาวจนัจริา  พดัขุนทด 2.64 31  สิงหาคม  2541  ปกติ132
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 6021391030  นางสาวชลธชิา  สามก๊ก 2.96 6  เมษายน  2541  ปกติ133
 6021391033  นางสาวศริิลักษณ ์ วงัสาคร 3.47 19  เมษายน  2540  มีเกรด D+ปกติ134

        การท่องเที่ยว
 5921390094  นายอธปิ  วโิรจน์ 2.58 27  พฤษภาคม  2539  ปกติ135

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

              คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
 6021414017  นางสาวอังสุมา  แก้วมุงคณุ1 3.51 5 ม.ีค. 2539  ปกติ2

              การจัดการโลจิสติกส์
 6021418011  นางสาวสินีนาฏ  จนัทร์จุย้2 3.56 31 ก.ค. 2541  ปกติ2

 6021418041  นางสาวอทติยา  รักษห์รัิญ3 3.51 1 เม.ย. 2542  ปกติ2

 6021418030  นายณฐัวฒุ ิ มัคราช4 3.47 29 พ.ย. 2540  ปกติ2

 6021418073  นางสาวชญานภัส  พมิไธสง5 3.38 16 ต.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 5921412069  นายสุกฤษฎ์ิ  อุดมพานิช 2.04 29  กันยายน  2537  ปกติ1
 5924412002  นางสาวนงค์ลักษณ์  พรมนาค 2.90 22  ธันวาคม  2539  กศ.พ.2
 6021412085  นายธนศักด์ิ  ใช้อู๋ 3.01 21  พฤษภาคม  2541  ปกติ3
 6021412116  นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมมณี 3.51 13  มกราคม  2542  มีเกรด D,D+ปกติ4

        การตลาด
 5824413058  นายพชร  ปยุมณี 2.39 7  ตุลาคม  2540  กศ.พ.5
 5824413083  นายกรวิท  กาญจนะ 2.73 30  สิงหาคม  2539  กศ.พ.6

        คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
 6021414002  นางสาวทรายแก้ว  ฉิมแช่ม 2.52 28  พฤศจกิายน  2541  ปกติ7
 6021414004  นายเจษฎา  เจริญสินธ 2.39 2  กรกฎาคม  2539  ปกติ8
 6021414010  นางสาวดวงกมล  ขันโย 2.72 10  เมษายน  2542  ปกติ9
 6021414011  นางสาวสุดาพร  ศรีสังข์ 2.68 22  ธันวาคม  2541  ปกติ10
 6021414020  นางสาวศศิวิมล  สะมะ 3.20 17  มิถุนายน  2542  ปกติ11
 6021414034  นางสาวอรญา  ปดัภัย 3.29 13  กันยายน  2540  มีเกรด D+ปกติ12
 6021414037  นางสาวกรกนก  สงคราม 3.01 5  ตุลาคม  2541  ปกติ13
 6021414042  นางสาวธัญลักษณ์  บญุยัง 3.37 27  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ14
 6021414054  นายวิศรุต  บญุเจก๊ 3.05 7  พฤศจกิายน  2541  ปกติ15
 6021414078  นางสาวพชัรพร  รอดเกิด 3.14 13  ตุลาคม  2541  ปกติ16

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5921415012  นายพงษ์นิวัฒน์  กนกพฒัน์ 2.13 9  ธันวาคม  2539  ปกติ17
 5924415001  นางสาวอรวรรณ  จนัพกุ 2.95 6  พฤษภาคม  2540  กศ.พ.18

        การจัดการโลจิสติกส์
 6021418019  นางสาวศรีพรรษา  ปรีชาพนัธ์ 3.36 6  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ19
 6021418022  นางสาววริศรา  ปรากฎผล 2.79 30  เมษายน  2541  ปกติ20
 6021418033  นางสาวพรลิตา  ค าแทง่ 2.83 26  สิงหาคม  2541  ปกติ21
 6021418072  นางสาวนภัสสร  หนิเงิน 3.17 22  มิถุนายน  2541  ปกติ22
 6021418086  นายธีรวัฒน์   จติสวัสด์ิไพบลูย์ 2.79 27  สิงหาคม  2541  ปกติ23

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419009  นางสาวอัญธิชา  ร่ืนเริง 3.08 5  มิถุนายน  2541  ปกติ24
 6021419010  นางสาวปรียาภรณ์  ทองเพช็ร 3.50 24  มีนาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ25
 6021419013  นางสาวสุวนันท ์ เสือเฒ่า 3.55 16  พฤศจกิายน  2541  มีเกรด D+ปกติ26
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การประกอบการธุรกิจ
 6021419027  นางสาวสิรินดา  ปาละกุล 3.50 4  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ27
 6021419028  นายศุภวิชญ์  ติงสมิตร 2.58 10  ธันวาคม  2541  ปกติ28

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณี คู่วิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)

18



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบัญชี

        การบัญชี
 5824501041  นางสาวสุภาภรณ ์ สุตะคาน 2.52 23  กรกฎาคม  2539  กศ.พ.1
 5921501012  นางสาวกัลยรัตน์  ปะละวนั 2.34 12  มกราคม  2540  ปกติ2
 5921501022  นางสาวนฤมล  พรหมเต็ม 2.19 21  เมษายน  2540  ปกติ3
 6021501118  นางสาวดวงฤทยั  กวดนอก 2.99 4  มิถุนายน  2541  ปกติ4
 6021501119  นางสาวกมลวรรณ  จนัที 2.74 8  ตุลาคม  2540  ปกติ5
 6021501122  นางสาวอภิญญา  คณูเมือง 2.63 7  มีนาคม  2542  ปกติ6
 6021501135  นางสาวพรธภิา  แพงทรัพย์ 2.65 8  มกราคม  2542  ปกติ7
 6021501164  นางสาววลิาวรรณ   ยิ้มแย้ม 2.18 5  มิถุนายน  2541  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายรฐัประศาสนศาสตร์

        รฐัประศาสนศาสตร์
 5524310124  นางสาวกัลยารัตน์  ทติย์สมบติั 3.40 10  เมษายน  2528  ภาคเรียนเกินกศ.พ.1
 5821310045  นายกิตติ  หล้าหนู 2.32 1  พฤษภาคม  2538  ปกติ2
 5821310068  นายอ าพล  ประกอบ 2.65 5  กันยายน  2539  ปกติ3
 5924310010  นายอานนท ์ รัตนฉวี 3.19 2  มิถุนายน  2534  กศ.พ.4
 5924310012  นางสาวเมวกิา  ประทมุ 3.16 28  สิงหาคม  2536  กศ.พ.5
 5924310041  นางสาวเจติยา   ศรส่ง 3.21 9  มีนาคม  2539  กศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

              การสื่อสารมวลชน
 6021373018  นายพทุธรักษ ์ ทองแก้ว1 3.55 7 ม.ค. 2541  ปกติ2

 6021373053  นางสาววภิาพรรณ  อมคิม้2 3.54 8 ก.ค. 2541  ปกติ2

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6021381040  นางสาวรุ้งตะวนั  กาญจนาภิรมย์สุข3 3.88 12 ธ.ค. 2541  ปกติ1

 6021381039  นางสาวจริสุดา  คุม้บา้น4 3.79 7 ก.ย. 2540  ปกติ1

 6021381041  นางสาวสรันญา  เสริมสร้างสุข5 3.77 22 ม.ค. 2542  ปกติ1

 6021381063  นางสาวจณิหว์รา  วอ่งสกุลกฤษฎา6 3.54 14 ต.ค. 2540  ปกติ2

 6021381060  นางสาวสรัลชนา  คงศกัด์ิเสรี7 3.41 1 พ.ย. 2540  ปกติ2

 6021381017  นางสาวศริิโสภา  ทองค า8 3.33 23 ก.ค. 2542  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

        การสื่อสารมวลชน
 6021373006  นางสาวดวงฤดี  ภู่แจง้ 3.20 18  กรกฎาคม  2541  ปกติ1
 6021373023  นางสาวศศธิร  สติภา 3.15 24  มกราคม  2540  ปกติ2
 6021373058  นายกฤตนัย  เจริญทรัพย์ 3.12 29  มกราคม  2542  ปกติ3
 6021373074  นายชาญชัย  ราษฏร์เจริญ 3.39 10  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ4

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5524374126  นายอณสัิญญ์  ภูผา 3.05 1  พฤศจกิายน  2534  กศ.พ.5
 6021374002  นางสาวณริชา  อินพลับ 3.31 31  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ6
 6021374013  นายพษิณพุงศ ์  จรัิฐจนิตนา 3.30 4  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ7
 6021374017  นายกมล  จนัทร์เพง็ 3.00 16  พฤศจกิายน  2541  ปกติ8

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5824381014  นายบญุย์รวชิ  ศรีพงษธ์นากุล 3.15 5  มกราคม  2531  กศ.พ.9
 6021381003  นางสาวจริาภรณ ์ เลียงตะมะ 3.32 2  มิถุนายน  2542  มีเกรด D,D+ปกติ10
 6021381011  นางสาวอัญรินทร์   คงทอง 3.38 15  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ11
 6021381012  นางสาวปรารถนา  โตสัมพนัธ์ 3.17 26  มิถุนายน  2541  ปกติ12
 6021381024  นางสาวอมรรัตน์  อินทร์ประเสริฐ 3.00 29  ตุลาคม  2538  ปกติ13
 6021381052  นางสาวบญุสิตา  อังสุมาลี 3.50 28  มีนาคม  2542  มีเกรด D+ปกติ14
 6021381053  นางสาววพิชิชญาณ ์ บงัใบ 2.64 19  มิถุนายน  2540  ปกติ15

        การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตรแ์ละมัลติมีเดีย)
 5821383024  นางสาวปรียานัน  อิ่นต๊ะ 3.27 6  กรกฎาคม  2539  มีเกรด D,D+,PSปกติ16

        การสื่อสารมวลชน (สรา้งสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5621385090  นางสาวนันทน์ภัส  บา้นอภิวโิรจน์ 2.15 29  สิงหาคม  2537  ปกติ17
 5921385019  นายศตวรรษ  ขวญัเผือก 2.57 29  ตุลาคม  2534  ปกติ18

        ภาพยนตรแ์ละดิจิทัลมีเดีย
 5921383047  นายจริวฒัน์  ภู่ประสงค์ 2.52 3  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ19

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)

22



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(2 ปีต่อเน่ือง)
 6134297005  นางสาววราภรณ ์ พนัธส์ง่า1 3.85 30 ก.ค. 2540  กศ.พ.1

 6134297007  นายนพพร  ชัยอัว2 3.83 22 ม.ค. 2539  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)

23



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5934270008  นายจรีวฒัน์  เกตุมาตย์ 2.61 6  กันยายน  2534  กศ.พ.1
 5934270042  นายมานะ  บญุทริด 2.42 16  ธนัวาคม  2538  กศ.พ.2

        เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(2 ปีต่อเน่ือง)
 6134297001  นายพงศกร  นุชประเสริฐ 3.24 19  มีนาคม  2540  กศ.พ.3
 6134297002  นายวรีะศกัด์ิ  วรีะศริิ 3.51 14  พฤษภาคม  2541  ปวส. 2.85กศ.พ.4
 6134297004  นายวสูิจน์  สุริยะ 2.98 24  เมษายน  2539  กศ.พ.5
 6134297006  นายปริญญา  ถาวรวงษ์ 3.26 4  กรกฎาคม  2538  มีเกรด D+กศ.พ.6
 6134297008  นายฉัตรชัย  ชูกล่ิน 3.26 5  ธนัวาคม  2540  มีเกรด D+กศ.พ.7
 6134297009  นายสัญลักษณ ์ ส าราญเริง 3.38 18  ธนัวาคม  2540  ปวส. 2.78กศ.พ.8
 6134297010  นายรัฐพงษ ์ สมชัย 3.31 22  กุมภาพนัธ ์ 2540  มีเกรด D+กศ.พ.9
 6134297013  นายนนทวฒัน์  มณสีาร 3.40 27  ธนัวาคม  2540  ปวส. 2.91กศ.พ.10
 6134297014  นายไตรภพ  มานิตศรศกัด์ิ 3.39 8  มีนาคม  2537  มีเกรด D+กศ.พ.11
 6134297015  นายณฐัวฒุ ิ ศรีอินทร์สุทธิ์ 3.33 14  พฤษภาคม  2540  มีเกรด Dกศ.พ.12
 6134297016  นายชานนท ์ วงษแ์ม่น้อย 3.08 5  กุมภาพนัธ ์ 2538  กศ.พ.13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (สากล)
 5921382007  นายณฐ์ชญา  ฟา้กลาง 3.70 9  มกราคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ1
 5921382009  นางสาวธรรมสรณ ์ บรรดา 3.39 17  มีนาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ2

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5721338049  นายวรีพงศ ์ เพชรรักษ์ 2.17 17  ตุลาคม  2537  ปกติ3
 5821338056  นายปรเมษฐ์  ชาพนัดุง 2.50 13  กุมภาพนัธ ์ 2541  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5821603002  นายณฐักฤษณ ์ ล้ินขาว 3.44 14  เมษายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ1
 5821603007  นายภานุพงศ ์ มืมขุนทด 2.94 3  พฤษภาคม  2539  ปกติ2
 5821603009  นายสุทธพิงษ ์  หะนาท 2.74 18  มกราคม  2539  ปกติ3
 5821603015  นายพรเทพ   อึ้งเจริญ 2.47 13  มีนาคม  2540  ปกติ4
 5821603020  นายวชัรพล  กมลอินทร์ 2.89 9  กรกฎาคม  2540  ปกติ5

        วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
 6021604003  นางสาวชนากานต์  พุ่มกัน 2.78 8  ตุลาคม  2541  ปกติ6
 6021604011  นายบณุวทัน์  นาคนก 2.77 26  สิงหาคม  2541  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

              การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290034  นางสาวสุชาดา  แจง้สวา่ง1 3.62 18 ธ.ค. 2541  มีเกรด Dปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5624802062  นางสาวธนภรณ ์ ต่อก าไร 2.68 13  ตุลาคม  2533  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6053102020  นางสาวเฌอลินญ์  ช่อผกา 3.50  5  กุมภาพนัธ ์ 2537  กศ.บพ.1
 6053102022  นางณฐิัดา  จงวศิาล 3.65  8  กันยายน  2528  กศ.บพ.2
 6253102021  นายฐาปกรณ ์ แก่นนาค า 3.86  1  เมษายน  2539  กศ.บพ.3
 6253102060  นางสาวกนกวรรณ  ศรีเมือง 3.95  1  พฤศจกิายน  2536  กศ.บพ.4
 6253102068  นายปรัชญา  สุวรรณพฒัน์ 3.90  9  พฤษภาคม  2539  กศ.บพ.5
 6253102102  นายชนสรณ ์ โออวด 4.00  29  พฤศจกิายน  2536  กศ.บพ.6
 6253102140  นางสาวมลทนา  ดวงมุลลี 3.83  14  พฤษภาคม  2526  กศ.บพ.7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายการศึกษา

        การบรหิารการศึกษา
 6163104037  นางสาวพชัราภรณ ์ ไผ่ล้อมท าเล 3.84  24  กุมภาพนัธ ์ 2535  แผน ขกศ.บพ.1
 6163104043  นางสาวพจนี  พทุธชาติ 3.84  19  กุมภาพนัธ ์ 2535  แผน ขกศ.บพ.2
 6163104056  นายนิติพงศ ์ ภูฆงั 3.80  19  กันยายน  2534  แผน ขกศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายวิทยาศาสตร์

        เภสัชกรรมไทย
 6063288002  นางจนัทนา  ปราการสมุทร 3.70  26  ตุลาคม  2498  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  4 วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาโท สายการแพทยแ์ผนไทย

        เภสัชกรรมไทย
 6163288002  นางสาวอรวรีว ์ สลิตจ ารูญศกัด์ิ 3.60  9  กันยายน  2514  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

นายทะเบยีน

รองอธิการบดี

(นางสาวอรุณ ีคูว่ิมล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  กา๋ค า)
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