
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2563 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  19  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              จิตวิทยา
 5921154004  นางสาวเจนจิรา  วรรณรังษี1 3.88 6 ธ.ค. 2539  ปกติ1

 5921154050  นายศศิประภา  ค าธิ2 3.67 10 พ.ค. 2540  ปกติ1

 5921154020  นางสาวกานต์ธิดา  ศรีบญุเรือง3 3.60 31 ธ.ค. 2539  ปกติ1

 5921154007  นางสาววัชราพร  การสมดี4 3.44 24 ธ.ค. 2540  ปกติ2

 5921154056  นางสาวสุธิมา  เม่นอยู่5 3.42 9 พ.ค. 2541  ปกติ2

 5921154066  นายพิศิษฐ์  ลาภผล6 3.42 16 พ.ย. 2538  ปกติ2

 5921154031  นางสาวอินทุอร   ประจิตร7 3.40 21 เม.ย. 2540  ปกติ2

 5921154049  นายพิชิตพงษ์  สมบรูณ์8 3.37 10 มิ.ย. 2540  ปกติ2

 5921154073  นางสาวภาสิณี  สว่างใจ9 3.31 23 ก.ค. 2540  ปกติ2

 5921154016  นางสาวปทัมวรรณ  พุ่มมาลี10 3.28 17 มี.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        สังคมศึกษา
 5481126455  นางสาวชุติมา  วันยศ 3.24 21  มิถุนายน  2534  ปกติ1
 5481126746  นายบรูฮัน  เต๊ะเอะ 2.80 20  สิงหาคม  2535  ปกติ2
 5781126002  นางสาวณัฐวดี  ปานเจริญ 3.07 24  มกราคม  2539  ปกติ3

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 5821148018  นางสาวสุรีรัตน์  สิทธิกุมาร 3.33 19  มกราคม  2539  มีเกรด D+ปกติ4

        จิตวิทยา
 5821154066  นางสาวพรรณประภา  พงษ์จ าปา 3.36 13  พฤศจิกายน  2539  มีเกรด D+ปกติ5
 5921154003  นายเจษฎาภรณ์  เมยขุนทด 3.14 27  สิงหาคม  2540  ปกติ6
 5921154025  นางสาวทวีนันท์  มหสินันท์ 3.14 5  ตุลาคม  2540  ปกติ7
 5921154033  นายวรเมธ  ผลอินทร์ 3.01 10  พฤศจิกายน  2539  ปกติ8

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5721161040  นางสาววรรณา  สุวรรณ์ 2.80 4  กันยายน  2537  ปกติ9
 5724161014  นางสาวสุนทรี  วงค์สุนทร 3.23 21  ธันวาคม  2538  กศ.พ.10
 5821161008  นายจตุรงค์  อโนทัยพาณิชย์ 2.43 5  เมษายน  2540  ปกติ11
 5821161023  นายอนันตชัย  เส้นเกษ 2.54 2  กรกฎาคม  2539  ปกติ12

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5781163013  นางสาวพนิดา  อุปรีย์ 3.53 24  กุมภาพันธ์  2538  ภาคเรียนเกินปกติ13

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5421203122  นายปรัชญา  ผ่องสวัสด์ิ 2.61 29  ธันวาคม  2535  ปกติ1
 5621203048  นายณัฐพล  มานะช านิ 2.22 31  สิงหาคม  2534  ปกติ2
 5621203097  นายอิศราณุวัฒน์  ทองเหง้า 3.23 6  เมษายน  2536  ปกติ3
 5821203017  นางสาวนันทิพร  พลเย่ียม 2.88 7  พฤษภาคม  2539  ปกติ4
 5821203035  นายยุทธพงษ์  รวมเงิน 2.53 19  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ5

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5821211014  นางสาวศิริพร  แม่นปนื 2.22 25  เมษายน  2540  ปกติ6

        คณิตศาสตร์
 5421222005  นางสาวพรรณวรท  กานดา 2.41 14  ตุลาคม  2534  ปกติ7
 5481110417  นายวีรพงศ์  หอมบานเย็น 2.41 27  มิถุนายน  2535  ปกติ8

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5721236006  นายณัฐพงษ์  สอใบ 2.26 1  มกราคม  2539  ปกติ9
 5721236011  นายอัฟฟาน  สือรี 2.51 13  มีนาคม  2539  ปกติ10

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5921238018  นายปพจน์  ถาวรเกษมวงศ์ 2.97 3  มิถุนายน  2533  ปกติ11

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 5821281016  นายจิราพัฒน์  ไชยศรี 2.12 6  มกราคม  2539  ปกติ12

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5721282011  นายหตัถวิทย์  ช่ืนใจ 2.73 7  สิงหาคม  2538  ปกติ13
 5721282048  นายวรพล  จิวรฤกษ์ 2.94 27  มกราคม  2539  ปกติ14
 5821282024  นางสาวนภัสวรรณ  ปานสุวรรณ 2.98 26  พฤษภาคม  2540  ปกติ15

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5621283028  นายกรวีร์  ด าเนินงาม 2.53 2  พฤศจิกายน  2537  ปกติ16
 5721283008  นางสาวศุภลักษณ์  โสวณะปรีชา 2.21 13  มกราคม  2537  ปกติ17
 5821283006  นายธีรทัศน์  โพธิชั์ย 2.00 28  พฤศจิกายน  2539  ปกติ18

        ชีววิทยา
 5821284013  นางสาวจินตนา  พึ่งประสพ 3.14 3  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ19

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 2562  ครั้งที่  2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345015  นางสาวธัชฌา  สอนจีน1 3.75 24 ก.ย. 2541  ปกติ1

              :ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346027  นางสาวริษฎา  เพชรสุวรรณ2 3.55 22 ต.ค. 2540  ปกติ2

 5921346035  นางสาวชนาพร  อุไรวรรณ3 3.49 19 ม.ค. 2541  ปกติ2

 5921346032  นางสาวภาสินี  ค าสีสุข4 3.29 17 ก.พ. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5521307057  นางสาวลักษณา  ตันตสีมันต์ 2.67 23  กุมภาพันธ์  2537  ปกติ1

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5421310350  นายวัชระ  ทิพย์บญุผล 2.13 19  ตุลาคม  2535  ปกติ2

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345018  นางสาวกัญญารัตน์  ทับทวี 3.31 12  มิถุนายน  2540  มีเกรด D+ปกติ3
 5921345031  นางสาววิภากุล  พุฒกลาง 3.11 14  สิงหาคม  2540  ปกติ4

        :ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346021  นางสาวนงลักษณ์  ด่านล ามะจาก 3.22 28  กันยายน  2540  ปกติ5
 5921346028  นางสาวธิดาวัฒน์  สุพุทธิกุล 3.33 16  มีนาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ6
 5921346029  นางสาวสุชาวดี  ใจดี 3.23 11  มิถุนายน  2540  ปกติ7
 5921346034  นายอนุชิต  สุวรรณปตั 3.19 30  พฤษภาคม  2541  ปกติ8

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)
 5921350013  นายนครินทร์  แซ่ล้อ 2.85 23  กรกฎาคม  2540  ปกติ9

        ดนตรีตะวันตก
 5624375041  นายทศวัฒน์  สง่างาม 2.39 16  สิงหาคม  2536  กศ.พ.10
 5821375094  นายธนพล  ดุริยรัตนทัต 3.06 31  มีนาคม  2540  ปกติ11

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5621378023  นายฐาปนพงษ์  ม่ันคงวงศ์เจริญ 3.28 12  ตุลาคม  2537  มีเกรด D,D+,PSปกติ12

        การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 5421359013  นางสาวกาญจนา  วงค์แก้ว 2.59 28  พฤศจิกายน  2535  ปกติ13
 5421359107  นางสาวนิสารัตน์  เน่ืองจ านงค์ 2.38 29  กันยายน  2533  ปกติ14

        การท่องเที่ยว
 5621320047  นางสาวปริสา  กล่ าพันธุดี์ 3.05 15  กรกฎาคม  2537  ปกติ15
 5621320048  นางสาวณัตินลิน  ธีรวิชญะบษุย์ 3.06 13  ธันวาคม  2537  ปกติ16
 5621320189  นายกานต์  สุยะดิษฐ 2.11 19  พฤศจิกายน  2536  ปกติ17
 5721390111  นายธีรสิทธิ ์ แข็งแรง 2.37 11  กรกฎาคม  2538  ปกติ18
 5821390011  นายชลทิศ  ศรีทอง 2.85 16  ธันวาคม  2539  ปกติ19

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 2562  ครั้งที่  2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5921412079  นางสาวจิรภัทร์  ถนอมแสนดี1 3.54 21 ธ.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5724412053  นายพีรวัฒน์  บญุเรืองศรี 2.47 2  สิงหาคม  2537  กศ.พ.1
 5821412023  นางสาวเบญจมาศ  กันธะวงศ์ 2.85 2  มิถุนายน  2539  ปกติ2
 5824412078  นางสาวหน่ึงฤทัย  ศิริโภชน์ 3.12 10  ตุลาคม  2539  กศ.พ.3
 5921412004  นางสาวพรนภา  จิระเกษมนุกูล 2.45 13  สิงหาคม  2540  ปกติ4
 5921412009  นางสาวอัญกานต์  สิทธิข์ุนทด 2.47 5  มกราคม  2540  ปกติ5
 5921412014  นางสาวบศุราวดี  เทศแย้ม 2.43 31  ธันวาคม  2540  ปกติ6
 5921412018  นางสาวคณาวรรณ  บญุสงค์ 2.79 22  มกราคม  2541  ปกติ7
 5921412019  นางสาวพัทธมน  เกตุยงค์ 2.59 24  ธันวาคม  2540  ปกติ8
 5921412023  นางสาวปรียาภรณ์  สร้างเหมาะ 2.61 24  กันยายน  2541  ปกติ9
 5921412027  นางสาวขนิษฐา  หอมกลาง 2.59 20  มกราคม  2540  ปกติ10
 5921412033  นางสาวจินตนา  ชัยชนะ 2.61 13  มิถุนายน  2538  ปกติ11
 5921412043  นางสาวมณีรัตน์  คงคาเพชร 2.97 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ12
 5921412048  นางสาวญาณัจฉรา  ค างาม 2.85 9  มิถุนายน  2540  ปกติ13
 5921412060  นายอนุวัฒน์  ฉัตรสุวรรณ์ 2.86 13  มิถุนายน  2540  ปกติ14
 5921412067  นายรังสิมันต์  กามนต์ 2.67 30  สิงหาคม  2540  ปกติ15
 5921412075  นางสาวรวงทอง  แสงเล็ก 3.17 26  พฤษภาคม  2540  ปกติ16
 5921412082  นายณัฐพงษ์  ฝูงใหญ่ 2.52 17  พฤษภาคม  2541  ปกติ17
 5921412083  นายศุภกิจ  เชาวะวนิชย์ 2.56 17  ตุลาคม  2540  ปกติ18
 5921412088  นายพงศกร  พิมพา 2.92 5  ธันวาคม  2539  ปกติ19
 5921412100  นางสาวศรรัก  ศรีราม 3.11 30  กรกฎาคม  2540  ปกติ20
 5921412101  นางสาวศศิวิมล  กล่อมจันทร์ 2.36 8  ตุลาคม  2540  ปกติ21

        การตลาด
 5421413161  นายบญุฤทธิพร  วัฒนเดชก าจร 2.39 13  พฤศจิกายน  2530  ปกติ22
 5621413205  นายวีระเดช  ค าพิษงู 2.14 17  มีนาคม  2537  ปกติ23
 5724413050  นายจิรพันธ์  เท่ียงตรง 2.35 20  สิงหาคม  2538  กศ.พ.24
 5724413056  นางสาวหทัยภัทร  จูมบาล 3.28 26  ธันวาคม  2537  มีเกรด D+กศ.พ.25
 5724413081  นายฐานพัฒน์  วัฒนามระ 2.81 9  กันยายน  2531  กศ.พ.26
 5724413093  นายวิเชียร  นีละโยธิน 2.25 13  ธันวาคม  2529  กศ.พ.27
 5724413101  นายรวิสุต  แสงไพโรจน์ 2.94 20  กรกฎาคม  2539  กศ.พ.28
 5821413004  นายอรรถภัทร  สุขเกษม 2.11 14  กันยายน  2537  ปกติ29
 5821413044  นางสาวธันยนันท์  สุขมณี 2.03 22  มกราคม  2540  ปกติ30

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5621414089  นายศุภกฤต  สายอุบล 2.17 14  กรกฎาคม  2536  ปกติ31

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5721415010  นางสาวรชาดา  เทียมทอง 2.62 29  เมษายน  2539  ปกติ32



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5721415016  นางสาวศศิธร  รุ่งโรจน์รัตนกุล 2.58 25  ตุลาคม  2538  ปกติ33

        การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 5421416047  นางสาววานิสสา  นาคสุขสนธ์ 2.87 24  ตุลาคม  2535  ปกติ34

        การจัดการโลจิสติกส์
 5621418077  นายวรายุ  สมค า 2.33 23  มิถุนายน  2537  ปกติ35
 5621418209  นายภากร  กู้กีรติกุล 2.40 13  เมษายน  2538  ปกติ36
 5721418015  นายกิตติพงศ์  ธารเนตร 2.32 28  กรกฎาคม  2537  ปกติ37
 5721418035  นายกิตติธัช  ทองทิพย์ 2.46 19  สิงหาคม  2537  ปกติ38
 5724418010  นายพงศ์พันธุ ์ ศิธรกุล 2.54 11  มิถุนายน  2529  กศ.พ.39
 5724418029  นายธวัชชัย  ใหม่ศรี 2.63 14  กุมภาพันธ์  2536  กศ.พ.40

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 2562  ครั้งที่  2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 5921501122  นายอัครพล  ทูลไธสง1 3.78 17 ก.พ. 2539  ปกติ1

 5921501187  นางสาวอนันญ์ลดา  ไหวประเสริฐ2 3.63 28 ก.พ. 2541  มีเกรด Dปกติ2

 5921501013  นางสาวศศิพิมพ์  วันโสภา3 3.58 13 ก.ย. 2540  ปกติ2

 5921501181  นางสาวกายกาญจน์  บญุเพ็ง4 3.56 31 ธ.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5724501018  นางสาวศิรินันท์  เสียงประเสริฐ 2.47 17  เมษายน  2537  กศ.พ.1
 5821501063  นายชีรเทพ  ม่ิงโสดา 2.28 8  เมษายน  2540  ปกติ2
 5821501091  นางสาวดวงกมล  เปรมทอง 2.13 10  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ3
 5821501099  นายวัชรพล  จันทวาท 2.13 11  พฤศจิกายน  2539  ปกติ4
 5821501108  นางสาวเกศกมล  เรืองรอง 2.02 13  กุมภาพันธ์  2535  ปกติ5
 5921501003  นางสาวสิราวรรณ  ช้างสัมฤทธิ์ 2.66 12  มิถุนายน  2541  ปกติ6
 5921501004  นางสาวสุวพัชร  นาคหว่าง 2.58 27  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ7
 5921501006  นางสาวศิริวรรณ  ฆอ้งสะเทือน 2.80 16  มีนาคม  2541  ปกติ8
 5921501007  นางสาวจันทนิภา  จันทร์สว่าง 2.63 26  เมษายน  2539  ปกติ9
 5921501008  นางสาวสุรีรัตน์  สุขสุเพชร 2.94 10  ธันวาคม  2540  ปกติ10
 5921501009  นางสาวทิพย์ธิดา  ต้ังจิตต์สําราญ 2.99 28  มิถุนายน  2539  ปกติ11
 5921501010  นางสาวชนิตา  มรรคนัน 3.16 12  เมษายน  2541  ปกติ12
 5921501016  นางสาวรสริน  ประทุมมา 2.86 31  ตุลาคม  2540  ปกติ13
 5921501018  นางสาวชลธิชา  อินอ่อน 3.16 11  กรกฎาคม  2540  ปกติ14
 5921501020  นางสาวอัญชลี  ธรรมวราภรณ์ 2.50 11  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ15
 5921501056  นายธารา  เอกอนันต์จินดา 2.47 18  สิงหาคม  2539  ปกติ16
 5921501059  นางสาวสุธิดา  อิมพิมพ์ 2.63 3  เมษายน  2541  ปกติ17
 5921501060  นางสาวพรสุดา  ใจดี 3.02 18  กันยายน  2540  ปกติ18
 5921501061  นางสาวกันญาภัค  ธรรมรักษา 2.88 19  กันยายน  2540  ปกติ19
 5921501062  นางสาวธีรารัตน์  อุดมศักด์ิ 2.89 21  พฤษภาคม  2541  ปกติ20
 5921501064  นางสาวรัชฎา  เสาวนา 3.20 27  ตุลาคม  2540  ปกติ21
 5921501065  นางสาวชานีพร  ปญัสกุล 3.15 7  พฤษภาคม  2541  ปกติ22
 5921501066  นางสาวชัยรัตน์  เกิดสุข 2.92 7  พฤษภาคม  2540  ปกติ23
 5921501071  นางสาวอัจจิมา  เสาร์ทอง 2.91 11  มกราคม  2541  ปกติ24
 5921501073  นางสาวอรทัย  สมใจ 2.31 21  กันยายน  2540  ปกติ25
 5921501076  นางสาวปยิะวรรณ  วงค์คําแก้ว 2.76 26  กันยายน  2540  ปกติ26
 5921501077  นางสาวจารุวรรณ  สุทธิประภา 2.85 28  ธันวาคม  2540  ปกติ27
 5921501086  นางสาวอรณิชา  แซ่ย่าง 2.73 6  มิถุนายน  2539  ปกติ28
 5921501096  นางสาวณัฐวดี  ขําใจ 2.97 5  สิงหาคม  2540  ปกติ29
 5921501100  นางสาวสายสุดา  ศรีคงเพ็ชร 3.26 13  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D+,PSปกติ30
 5921501102  นางสาวแสงระวี  สมลือ 2.50 18  พฤษภาคม  2540  ปกติ31
 5921501105  นางสาวสุจิรา  แอกประโคน 2.93 8  มิถุนายน  2540  ปกติ32
 5921501114  นางสาวเยาวลักษณ์  ทองก้อน 2.79 24  มกราคม  2540  ปกติ33
 5921501116  นายเกราะเพชร  ย้ิมรักษา 2.69 18  กันยายน  2540  ปกติ34
 5921501129  นางสาวดวงนภา  ก๋ีพิมาย 3.00 19  ธันวาคม  2540  ปกติ35
 5921501130  นางสาวณชุภา  ต้ังทันสมัย 2.95 24  กันยายน  2541  ปกติ36



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501139  นางสาวนนทิยา  อุปจันโท 2.26 3  สิงหาคม  2541  ปกติ37
 5921501140  นางสาวนันทิยา  วงค์จันทร์ 3.00 3  มิถุนายน  2540  ปกติ38
 5921501141  นางสาวปาริชาติ  ศรีนาคร 2.51 28  สิงหาคม  2539  ปกติ39
 5921501142  นางสาวธัญวรรณ   เชาว์ฉลาด 3.31 1  ธันวาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ40
 5921501146  นางสาวนุชรี  เนียมโงน 2.32 27  พฤษภาคม  2540  ปกติ41
 5921501147  นางสาวปฏิมาภรณ์  โนใหม่ 3.23 11  พฤษภาคม  2541  ปกติ42
 5921501176  นายยศพงศ์  ฐานเศรษฐ์โชติ 3.31 28  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ43
 5921501177  นางสาวฉันทิศา  เทียมจันทร์ 2.94 26  กันยายน  2540  ปกติ44
 5921501178  นางสาวบษุกร  ประทุมชาติ 2.89 17  มีนาคม  2541  ปกติ45
 5921501179  นางสาวตรีเนตร  ล้ิมภักดี 3.28 22  มิถุนายน  2539  มีเกรด D+ปกติ46
 5921501180  นายธิติ  สัตยาภรณ์พิสุทธิ์ 2.66 18  ตุลาคม  2537  ปกติ47
 5921501182  นางสาวอาทิตยา  จันทะพวง 2.73 2  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ48
 5921501183  นางสาวเพ็ญประภา  เกตุแก้ว 3.16 16  กันยายน  2540  ปกติ49
 5921501184  นางสาวเพ็ญนภา  ทับพันบบุผา 2.98 27  มิถุนายน  2540  ปกติ50
 5921501186  นางสาวจยพรรณ  ไทยภักดี 3.49 23  มีนาคม  2541  มีเกรด Dปกติ51
 5921501188  นางสาวมัณฑนา  ลงยันต์ 2.98 22  กันยายน  2540  ปกติ52
 5921501190  นางสาวอารญา  เมืองโคตร 3.30 29  ธันวาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ53
 5921501192  นางสาวจารุวรรณ  คล่องดี 3.48 25  สิงหาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ54
 5921501193  นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญยืน 3.38 15  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ55

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5724310026  พันจ่าอากาศเอกธรรมธร  ศรีลธนาตย์ 2.48 4  กุมภาพันธ์  2528  กศ.พ.1
 5724310077  นายวรวุฒิ  ปสัสา 3.48 14  ธันวาคม  2532  มีเกรดยกเว้น D,D+กศ.พ.2
 5821310014  นางสาวชัชฎาภรณ์   บตุรทุมพันธ์ 2.16 19  เมษายน  2540  ปกติ3
 5821310138  นางสาวจิตรานุช  แก้วบวัดี 3.05 5  ธันวาคม  2538  ปกติ4

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 2562  ครั้งที่  2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5921381035  นางสาวณัชชา  ออมสินทวีโชค1 3.44 21 มี.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374088  นางสาวพิมลพัชร์  เจริญด้วงรักษา 2.59 23  ธันวาคม  2534  ปกติ1
 5621374029  นายทิพย์ธัญตรี  นาคะเสถียร 2.69 2  สิงหาคม  2535  ปกติ2
 5621374197  นายสิทธิชัย  ศิริโชติ 2.44 9  กรกฎาคม  2533  ปกติ3
 5624374025  นายปฏิวัติ  กลมเกลียว 2.82 2  กันยายน  2534  กศ.พ.4

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5724381005  นายภวิษย์ศวีร์  สมศรี 2.72 14  กันยายน  2537  กศ.พ.5
 5724381028  นางสาวมยุรี  กระโหท้อง 3.25 24  พฤศจิกายน  2534  มีเกรด D,D+,PSกศ.พ.6
 5921381002  นางสาวอรินดา  งามสอาด 3.45 1  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ7
 5921381019  นางสาวจารุวรรณ  พากเพียร 2.97 30  กรกฎาคม  2541  ปกติ8
 5921381020  นางสาวจุฑาทิพย์  ทองค า 3.00 12  มิถุนายน  2541  ปกติ9
 5921381021  นายอารียะ  โพธิใ์บ 2.90 10  สิงหาคม  2539  ปกติ10
 5921381061  นางสาวเกสรา  ทรวงโพธิ์ 2.84 16  ตุลาคม  2539  ปกติ11
 5921381069  นางสาวศรัณยา  มีสุข 3.29 5  มิถุนายน  2540  มีเกรด PSปกติ12
 5921381072  นางสาวชนกชนม์  ทองงา 3.18 28  กรกฎาคม  2540  ปกติ13
 5921381081  นายเอกราช  เบา้มา 3.03 1  สิงหาคม  2539  ปกติ14
 5921381103  นางสาวภัคจิรา   สิงหเมธา 3.30 9  เมษายน  2541  มีเกรด D+ปกติ15

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5621270044  นายณัฐพล  ศรีสมร 2.10 13  กันยายน  2536  ปกติ1
 5721270025  นายชัยพร  วาจาอนุรักษ์ 2.16 14  ตุลาคม  2538  ปกติ2
 5821270022  นายพงศกร  ชูทองค า 2.41 30  ตุลาคม  2539  ปกติ3
 5821270023  นายศุภวัฒน์  แดงโชติ 2.40 19  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ4
 5821270025  นายกร  กาแก้ว 2.34 12  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ5
 5821270026  นายหรัิณย์  บอ่เกิด 2.37 13  กรกฎาคม  2538  ปกติ6
 5824270002  นายวัชระ  สุขเสมอ 3.40 7  เมษายน  2523  มีเกรด D,D+ ยกเว้นกศ.พ.7
 5824270003  นายเกียรติศักด์ิ  แม่นปนื 3.58 4  เมษายน  2531  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.8
 5824270009  นายชัยมงคล  รอดใจดี 3.04 26  กรกฎาคม  2527  กศ.พ.9

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5724272008  นายจิรากร  ศรีภา 2.91 1  สิงหาคม  2537  กศ.พ.10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5921903012  นายเมธา  บญุยะประสพ 3.26 20  กันยายน  2540  มีเกรด D,D+,PSปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5721377017  นายจักรกฤษณ์  พรหมขุนทอง 2.91 21  สิงหาคม  2538  ปกติ1

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5724338011  นายทศพล  เพ็ชรประจ า 2.81 17  มิถุนายน  2532  กศ.พ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5921417009  นางสาวสุพรรณี  พูนภักดี 3.16 3  ธันวาคม  2540  ปกติ1
 5921417013  นางสาวนฤทัย  จันทรโชติ 2.65 2  มิถุนายน  2539  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5624286026  นายพงศธร  สาธร 2.58 5  เมษายน  2538  กศ.พ.1

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5724287004  นายภาคภูมิ  ศรีพิมล 2.89 18  พฤษภาคม  2536  กศ.พ.2
 5821287034  นายจิตรทิวา  พลตะคุ 2.23 8  ธันวาคม  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5624802039  นางสาวขนิษฐา  คุณาจารย์ 3.04 15  เมษายน  2528  กศ.พ.1
 5624802043  นางสาวจริญญา  ใจสืบ 2.64 11  พฤศจิกายน  2529  กศ.พ.2
 5624802052  นายฐิติพงศ์  มุสิกะวัน 2.90 20  เมษายน  2531  กศ.พ.3
 5724802021  นายประเสริฐ  ปราบหนองบัว่ 3.66 6  กรกฎาคม  2532  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.4
 5724802022  นางสาวศิริภรณ์  อุตส่าห์ 3.46 10  เมษายน  2533  มีเกรดยกเว้น ,D+กศ.พ.5
 5821802008  นางสาวสุดารัตน์  สายตา 3.21 13  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ6
 5821802014  นายพชระ  วิรัตน์ประเสริฐ 3.05 16  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ7
 5821802021  นางสาวประภาพร  กาฬษร 2.92 9  เมษายน  2540  ปกติ8
 5821802036  นางสาวสิรินยา  ภูมิวงค์ 2.81 8  ตุลาคม  2539  ปกติ9
 5821802039  นางสาวสุธาดา  ยวงทอง 2.95 6  ตุลาคม  2540  ปกติ10

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


