
   (ปดประกาศ) 
 

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา 
 

 

ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

(คร้ังท่ี  ๕) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๓ 
 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

รับปริญญาป 2563 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 

ไดต้ังแตวันท่ี   20  กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ภาษาอังกฤษ
 5381123239  นางสาวนิภาพร  จันจ าปา 3.31 4  ตุลาคม  2534  มีเกรด D+ปกติ1

        ภาษาไทย
 5481124387  นางสาวสุวิมล  รักกุศล 2.98 18  กรกฎาคม  2535  ปกติ2

        พลศึกษา
 5581147041  นายอนิรุทธิ ์ ปานสิทธิ์ 2.60 15  มกราคม  2536  ปกติ3

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5821148023  นางสาวจิรภิญญา  สุวจันทร์ 2.64 7  ธันวาคม  2539  ปกติ4

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5621156012  นางสาวเจนจิรา  ลาค าสาย 2.52 30  พฤศจิกายน  2537  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5621207062  นายทศพร  สุภนิกร 2.40 7  มีนาคม  2538  ปกติ1

        เกษตรศาสตร์
 5421215009  นายอัษฎางค์  เฮากระโทก 2.17 12  มีนาคม  2536  ปกติ2
 5521215006  นายพลเทพ  ทองหอ่ 2.19 12  พฤษภาคม  2537  ปกติ3

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5521236020  นายภานุวัฒน์  มณีจินดา 2.13 23  กรกฎาคม  2536  ปกติ4

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5821238009  นายกฤษฎา  ทองขาว 2.91 13  มกราคม  2540  ปกติ5

        ชีววิทยาประยุกต์(ชีววิทยา)
 5124247005  นางอมรรัตน์  เทพสถิตย์ 3.17 6  กันยายน  2508  กศ.พ.6

        เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม)
 5521280005  นางสาวปาริฉัตร  รุนนะ 3.71 26  พฤศจิกายน  2536  ภาคเรียนเกินปกติ7

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5721282002  นายพรพรหม  สุทธิไกร 2.57 22  มกราคม  2539  ปกติ8

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5821283027  นางสาวศศิภา  เกิดทอง 2.49 24  ตุลาคม  2539  ปกติ9
 5821283032  นางสาวจุฑามาศ  แสนบี้ 2.91 3  พฤษภาคม  2539  ปกติ10
 5821283033  นางสาวพวงเพ็ชร  แก่นท้าว 2.65 4  กรกฎาคม  2539  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5524307156  นายภูชิชย์  จันทร์กระจ่าง 3.42 28  ตุลาคม  2527  มีเกรด D+กศ.พ.1
 5724307043  นายธรณิศ  ชัชวาลไชย 3.95 18  กันยายน  2517  ภาคเรียนเกินกศ.พ.2

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5521350016  นางสาวทัศนวรรณ  ดับร้อน 3.00 13  ธันวาคม  2536  ปกติ3

        การท่องเที่ยว
 5621320112  นางสาวขวัญรัฐ  ศรีคงเมือง 2.95 2  กันยายน  2537  ปกติ4
 5721390041  นายนภัทร์  ลัดดาโชติ 2.12 11  มกราคม  2536  ปกติ5
 5724390004  นายชาญชัย  แซ่เซียว 3.51 22  เมษายน  2503  ภาคเรียนเกินกศ.พ.6
 5821390082  นางสาวสาธิตา  คงกล่ิน 2.52 12  มิถุนายน  2539  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5521412194  นางสาวกนกนิภา  สัตยา 2.01 8  มกราคม  2536  ปกติ1
 5724412061  นายสพล  บญุญาล้้าเลิศ 2.57 6  กรกฎาคม  2535  กศ.พ.2
 5821412092  นายธนา  มุทุสิทธิ์ 2.86 20  สิงหาคม  2539  ปกติ3

        การตลาด
 5521413216  นายนิติพงษ์   บญุเปล่ียน 2.02 28  กันยายน  2535  ปกติ4
 5624413119  นายชูศักด์ิ  ศรีชมภู 2.95 19  กุมภาพันธ์  2524  กศ.พ.5
 5724413010  นางสาวธาราทิพย์  โพธิเ์ทศ 2.50 8  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.6
 5724413054  นางสาวน้้าฝน  บตุรชาดา 2.55 24  เมษายน  2533  กศ.พ.7
 5724413070  นายประวิทย์  ระวิสิทธิ์ 2.88 8  กรกฎาคม  2534  กศ.พ.8
 5821413027  นายนิพน  แก้วลี 2.02 14  ธันวาคม  2539  ปกติ9

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5421414242  นางสาวรุจิรา  รักไทย 2.03 10  กุมภาพันธ์  2536  ปกติ10
 5524414126  นางสาวธนิดา  สืบสงวน 2.79 11  มิถุนายน  2533  กศ.พ.11
 5621414001  นายรณชัย  สวายประโคน 2.25 1  พฤษภาคม  2538  ปกติ12
 5621414221  นายโยธิน  พึ่งงาม 2.33 18  พฤศจิกายน  2535  ปกติ13
 5624414055  นายปรัชญา  ทองล้วน 2.75 22  ตุลาคม  2537  กศ.พ.14
 5724414006  นายนฤพัทธ์  จุลพันธ์ 3.65 21  กุมภาพันธ์  2533  ภาคเรียนเกินกศ.พ.15
 5821414038  นายสุภกฤษฏ์ิ  จันทร์ศรี 2.52 15  สิงหาคม  2539  ปกติ16
 5821414047  นายธนพล  ภูเกิด 2.46 19  พฤศจิกายน  2538  ปกติ17

        การจัดการโลจิสติกส์
 5521418043  นางสาวศวิตา  เพ็งศาสตร์ 2.17 25  มิถุนายน  2537  ปกติ18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5724501008  นางสาววิมลณัฐ  ชุ่มคุมสิน 3.00 4  มกราคม  2538  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการโฆษณา
 5321317029  นายสุรจิณณ์  พัฒนะธราพงศ์ 2.63 7  สิงหาคม  2529  ปกติ1

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374026  นางสาวอสมา  เข็มเลิศ 2.62 1  มิถุนายน  2538  ปกติ2
 5721374064  นางสาวอันธิกา  กอสัมพันธุสุ์ข 2.67 25  สิงหาคม  2538  ปกติ3
 5724374006  นายวัชรพงศ์  สังวาลย์ไพร 2.72 2  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.4
 5821374071  นายทศวรรษ  ศิลาเลิศ 2.85 28  สิงหาคม  2538  ปกติ5

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5724381017  นางสาวสุธารัตน์  มูรธากร 3.53 19  กรกฎาคม  2538  ภาคเรียนเกินกศ.พ.6
 5724381018  นางสาวนันทนัช  โต๊ะมุดบ ารุง 3.41 24  มกราคม  2537  ภาคเรียนเกินกศ.พ.7
 5724381025  นางสาววราภรณ์  คมสัน 3.68 2  มีนาคม  2538  ภาคเรียนเกินกศ.พ.8
 5821381030  นางสาวพิชญ์ลดา  ศรบริสุทธิ์ 2.45 28  พฤศจิกายน  2538  ปกติ9

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ)
 5621384002  นางสาวพิมลมาศ  เพ็ชรทอง 2.77 13  พฤษภาคม  2536  ปกติ10

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5821385040  นายกิตติพงษ์  ยานะใจ 2.85 5  กรกฎาคม  2537  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5821270007  นายอารยะ  ปลุกใจ 2.83 8  กันยายน  2539  ปกติ1
 5821270008  นายอดิสรณ์  เปรมปรีด์ิ 2.32 2  เมษายน  2539  ปกติ2
 5934270041  นายวรวุฒิ  มาเปีย่ม 2.65 23  มกราคม  2539  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5821377015  นางสาวเจนจิรา  รุนันต๊ะ 3.41 10  พฤษภาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5321602025  นายกฤษณพงศ์  พวงทับทิม 2.36 28  กันยายน  2534  ปกติ1
 5321602042  นายอนุสรณ์  อ าคา 2.35 20  เมษายน  2533  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5621285011  นางสาวสุรีพร  ฤทธิบ์ตุร 2.70 25  ธันวาคม  2537  ปกติ1
 5621285032  นางสาววิรงรอง  แหวนทองค า 3.01 26  มกราคม  2537  ปกติ2

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5624286032  นางสาวนวรัตน์  สุดไชยา 3.03 17  เมษายน  2532  กศ.พ.3

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5821287027  นายณัฐวัฒน์  เกศทองกาญจน์ 2.75 26  สิงหาคม  2539  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5621802032  นางสาวนารีรัตน์  ยอดเพชร 2.70 14  สิงหาคม  2537  ปกติ1
 5821802028  นางสาววัลยาณีย์  บญุยะรัตน์ 2.95 27  มีนาคม  2539  ปกติ2
 5821802030  นางสาวกมลรัตน์  ควรค า 2.94 13  มีนาคม  2539  ปกติ3
 5821802034  นางสาวพิมนภา  กาฬภักดี 2.94 5  ตุลาคม  2538  ปกติ4
 5821802037  นางสาวจุฑามาศ  บญุบวัทอง 3.31 18  เมษายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5821256023  นางสาวมิรันดา  ภมรเจริญกิจ 2.98 20  พฤศจิกายน  2538  ปกติ1
 5821256025  นางสาวรูกีซา  เจ๊ะหะมะ 2.51 23  มิถุนายน  2538  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่  5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6053102034  นางสาววิระวัลย์  กล่ันประเสริฐ 3.76  28  กุมภาพันธ์  2534  กศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่  5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 5863103007  นายชรินทร  รุจิพูนพงศ์ 3.68  15  กันยายน  2534  แผน กกศ.บพ.1
 6063103004  นางสังวาล  ทองผุด 4.00  29  เมษายน  2508  แผน กกศ.บพ.2
 6063103011  นางธนพร  เครือวรรณ 3.72  19  พฤศจิกายน  2516  แผน กกศ.บพ.3

        การบริหารการศึกษา
 5963104061  นายเกียรติศักด์ิ  ประชุมรัตน์ 3.75  21  มิถุนายน  2536  แผน ขกศ.บพ.4
 6063104009  นางสาวนันทวรรณ  เก้ือกุลธรรม 3.80  13  มกราคม  2535  แผน ขกศ.บพ.5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่  5 วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการเทคโนโลยี
 5073249011  นายสมศักด์ิ  อยู่บริบรูณ์ 3.96  8  มีนาคม  2519  แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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