
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๓) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๘   เมษายน   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  22  เมษายน  2564 เป็นตน้ไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5881115074  นายธนากร  นพฤทธิ์ 2.94 3  กุมภาพันธ์  2539  ปกติ1

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
 5681119015  นางสาวปรีนันทรา  เทพขวัญยืน 3.58 14  กันยายน  2537  มีเกรด D+ปกติ2

        สังคมศึกษา
 5581126053  นางสาวสุรีวัลย์  บญุชูวงค์ 3.08 8  พฤษภาคม  2536  ปกติ3
 5681126049  นางสาวพรพรรณ  นันทโพธิเ์ดช 2.85 3  มกราคม  2537  ปกติ4

        วิทยาศาสตร์
 5481136700  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทวีทรัพย์ 2.86 18  สิงหาคม  2535  ปกติ5

        จิตวิทยา
 5824154017  นางศิริลักษณ์  แสงศาสตร์ 3.39 1  มีนาคม  2536  มีเกรด D+กศ.พ.6
 5921154048  นายชัยพรรณ  มหงส์ศรี 2.83 24  มิถุนายน  2541  ปกติ7
 5921154076  นายธรรศ  วงศ์ภาณุวัฒน์ 3.35 8  กันยายน  2540  มีเกรด D,D+,Eปกติ8

        เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 5621156052  นายณรงค์  แปน้สุข 2.68 27  มีนาคม  2538  ปกติ9
 5921156016  นางสาวอรนิชา  ทองย่ิง 3.25 18  มิถุนายน  2541  ภาคเรียนเกินปกติ10

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5621161119  นายรัฐภูมิ  ไพรวัน 2.36 28  ตุลาคม  2537  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5821203023  นายปนิธาน  มณีชัยสิริโชค 2.44 4  เมษายน  2540  ปกติ1
 5921203023  นางสาววันทนาพร  ทองไทย 2.70 31  สิงหาคม  2540  ปกติ2
 5921203072  นายศุภณัฐ  โก๋บางน้อย 3.00 6  มีนาคม  2541  ปกติ3

        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 5521225055  นางสาวลัลณ์ลลิน  พิมพ์แสง 2.48 23  ตุลาคม  2534  ปกติ4
 5721225032  นายนรมิตร  ควรรับส่วน 2.48 18  พฤษภาคม  2539  ปกติ5
 5721225033  นายปริชญ์  เช่ือถือ 2.36 9  มกราคม  2539  ปกติ6

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์)
 5621238014  นายพร้อมพงษ์  ล าภูพินิจพงศ์ 2.60 11  มกราคม  2538  ปกติ7
 5621238041  นายปฎิพัฒน์  ค าสัตย์ 3.09 11  เมษายน  2538  ปกติ8
 5921238005  นายศุภกฤต  สุวรรณหาร 3.03 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ9
 5921238006  นายวุฒิพงษ์  เชียงประทุม 2.92 15  มีนาคม  2541  ปกติ10
 5921238007  นายกิตติภูมิ  มีรักษา 3.32 1  สิงหาคม  2540  มีเกรด D+ปกติ11
 5921238008  นายณัฐวัฒน์  ต๊ังสมบรูณ์ 2.52 12  ตุลาคม  2540  ปกติ12

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5821282008  นายชนาธิป  หงษ์คงคา 2.39 12  พฤศจิกายน  2539  ปกติ13
 5921282004  นางสาวศิริพรรณ  ศิรินทร์วรเวทย์ 3.32 30  มกราคม  2539  มีเกรด D,D+,PSปกติ14
 5921282022  นายลัทธพล  ละลี 2.42 20  ตุลาคม  2540  ปกติ15
 5921282029  นางสาววิมลนาฏ  สายบวั 2.41 11  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ16

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5824283016  นางสาวสาวิตรี  ศรีสมบรูณ์ 3.84 14  มกราคม  2539  ภาคเรียนเกินกศ.พ.17
 5824283024  นางสาวกนกกาญจน์  สัจจา 2.82 4  เมษายน  2539  กศ.พ.18
 5921283009  นางสาวอภิญญา  ทิพย์ยศ 2.49 7  มีนาคม  2540  ปกติ19
 5921283054  นางสาวศศิวิมล  โตช่ืน 2.13 15  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ20
 5921283055  นายส้อหนี  หมัดนุ้ย 3.12 7  กรกฎาคม  2540  ปกติ21
 5921283065  นางสาวชนัญชิดา  ไหลเต่ือย 2.52 11  กรกฎาคม  2538  ปกติ22

        ชีววิทยา
 5621284021  นางสาวกาญจนา  โพธิไพสน 2.26 10  เมษายน  2537  ปกติ23
 5921284032  นางสาวสุวิสา  โพธิพันธุ์ 3.02 26  สิงหาคม  2540  ปกติ24

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              จิตวิทยา
 6021154036  นางสาวธัญญรัศม์  ฤาชา1 3.65 27 เม.ย. 2541  ปกติ1

 6021154035  นายยงยุทธ  สุขงาม2 3.62 26 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021154025  นางสาวจุฑามาศ  แก้วสาขา3 3.53 17 เม.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        จิตวิทยา
 6021154005  นางสาวสุฑามาศ  มาลารัตน์ 3.30 5  กุมภาพันธ์  2542  มีเกรด D+ปกติ1
 6021154037  นางสาวณัฐวรรณ  พวงสุวรรณ 3.24 24  พฤษภาคม  2541  ปกติ2

        ภาษาจีน
 5721340053  นางสาวมินวดี  ใจม่ัน 2.49 18  กรกฎาคม  2538  ปกติ3

        ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5721346003  นางสาวนริศรา  แสงฤทธิ์ 2.75 29  ธันวาคม  2537  ปกติ4
 5721346023  นางสาวกรวรรณ  รุจิมิตร 2.99 6  พฤษภาคม  2539  ปกติ5

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5921348043  นายนพนิชฐ์  เส็นติระ 2.70 19  พฤษภาคม  2540  ปกติ6

        เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 5821370005  นางสาวณัฐณิชา  นาดอน 2.47 5  ธันวาคม  2539  ปกติ7
 5921370012  นางสาวสิริรัก  สุขแจ่ม 3.10 22  เมษายน  2540  ปกติ8
 5921370028  นางสาวนารีรัตน์  จันปุม่ 3.16 6  กรกฎาคม  2540  ปกติ9

        ดนตรีตะวันตก
 5724375005  นายศิริพรชัย  ก้องกังวาลย์ 2.89 13  กันยายน  2538  กศ.พ.10
 5821375038  นายธนากร  มานัส 2.74 14  ตุลาคม  2539  ปกติ11

        การจัดการสารสนเทศ
 5721376006  นางสาวอัมพร  แสงอรุณไพศาล 2.37 11  มิถุนายน  2537  ปกติ12

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378020  นายกฤษณะ  มาลัย 3.07 4  ตุลาคม  2539  ปกติ13
 5921378004  นายกฤษฎา  พรมสวัสด์ิ 3.14 15  กันยายน  2540  ปกติ14

        การท่องเที่ยว
 5624390014  นางสาวกมลชนก  ปญัญาวงค์ 2.77 4  มีนาคม  2534  กศ.พ.15
 5821390075  นางสาวนิธินันท์  ชาพันดุง 2.58 30  สิงหาคม  2539  ปกติ16
 5921390077  นายจิรศักด์ิ  บตุรน้อย 2.40 28  สิงหาคม  2537  ปกติ17
 5921390081  นางสาวกัญญารัตน์  รอดวิมุต 2.78 18  เมษายน  2541  ปกติ18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5224412213  นางสาวฐาประนี  บวัคล่ี 2.84 10  มิถุนายน  2530  กศ.พ.1
 5824412003  นายปยิพัทธ์   สงวนเงิน 2.86 22  ธันวาคม  2535  กศ.พ.2
 5824412019  นางสาวกวีณา  พิมไทย 3.87 8  มิถุนายน  2538  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5921412072  นางสาวชนาพร  ดวงต๋า 2.02 4  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ4
 6021412002  นายภัทรพล  ไพศาลภัทรินทร์ 2.76 7  กันยายน  2541  ปกติ5
 6021412010  นางสาวอรญา  สุดสา 2.33 1  พฤศจิกายน  2541  ปกติ6
 6021412030  นางสาวจุฬารัตน์  พรหมชุลี 3.42 27  เมษายน  2542  มีเกรด D+ปกติ7
 6021412031  นางสาวสิรินุช  พวงเพชร 3.47 2  มกราคม  2542  มีเกรด Dปกติ8
 6021412035  นางสาวพิรัญญา  ผลจันทร์ 2.53 18  ธันวาคม  2541  ปกติ9
 6021412043  นางสาวธัญจิรา  ครุฑสิงห์ 2.54 10  สิงหาคม  2541  ปกติ10
 6021412048  นางสาวภาณุมาศ  กาดนอก 3.02 15  พฤศจิกายน  2541  ปกติ11
 6021412053  นางสาวปยิดา  ดาวสอน 2.54 10  เมษายน  2540  ปกติ12
 6021412058  นางสาวสมฤทัย  เช็งพานิชย์ 3.46 20  กรกฎาคม  2542  มีเกรด Dปกติ13
 6021412059  นายกฤตนัย  พงศ์กระพันธ์ 2.69 9  พฤษภาคม  2540  ปกติ14
 6021412075  นางสาววันดี  จันทร์ชู 2.75 5  กันยายน  2541  ปกติ15
 6021412084  นางสาวอรุณรัตน์  ยวงเกตุ 2.70 23  มกราคม  2542  ปกติ16
 6021412086  นางสาวณัฏฐา  นามโส 3.19 28  กันยายน  2540  ปกติ17
 6021412093  นายพศวัต  บญุส าราญ 3.13 7  ตุลาคม  2539  ปกติ18
 6021412098  นายธนกฤต  คดีรักษ์ 2.70 14  กันยายน  2541  ปกติ19
 6021412105  นางสาวอาทิตยา  ขุนไกร 3.29 16  กุมภาพันธ์  2540  มีเกรด D,D+ปกติ20

        การตลาด
 5721413100  นายนฤนาท  น้อยฉิน 2.23 28  ธันวาคม  2538  ปกติ21
 5824413078  นางสาวรัตนาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 2.44 16  กันยายน  2535  กศ.พ.22
 5824413084  นายนนทวรรษ  ทับทิมทอง 2.71 19  กันยายน  2537  กศ.พ.23

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5921414049  นายสหรัฐ  ธงเจริญ 3.03 18  กันยายน  2540  ปกติ24

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418031  นายธนพัฒน์  เอ่ียมเวชกุล 2.36 10  กันยายน  2539  ปกติ25

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการบัญชี

              การบัญชี
 6021501121  นางสาวภัทรรินทร์  ยุบลพันธุ์1 3.88 29 เม.ย. 2541  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501138  นายดนุสรณ ์ บญุหนุน 3.10 9  พฤษภาคม  2538  ปกติ1
 6021501019  นางสาววนัวสิาข์  คุม้ครอง 3.00 10  พฤษภาคม  2541  ปกติ2
 6021501055  นางสาวพรีดา    มากนาสัก 2.48 19  สิงหาคม  2541  ปกติ3
 6021501109  นางสาวชนัทพร  รัตนวราวงศ์ 3.18 10  ตุลาคม  2541  ปกติ4
 6021501111  นางสาวสุนิตา  แสงสิทธิ์ 2.69 7  สิงหาคม  2541  ปกติ5
 6021501112  นางสาวอรอนงค ์ เพญ็ไพฑูรย์ 3.16 7  เมษายน  2539  ปกติ6
 6021501116  นางสาวอรอนงค ์ พละเลิศ 3.27 12  ธนัวาคม  2541  มีเกรด Dปกติ7
 6021501124  นางสาวไพรินทร์  จนัทร์สนิท 2.48 20  พฤศจกิายน  2541  ปกติ8
 6021501125  นางสาวสุวนัส  ศรีพนมวนั 3.29 18  ธนัวาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ9
 6021501132  นายจริวงศ ์ กาละเกษ 2.83 14  มกราคม  2542  ปกติ10
 6021501144  นางสาวบญุญิสา  ขยายศรี 2.97 11  กรกฎาคม  2541  ปกติ11
 6021501149  นางสาวศศวิมิล  นามโคตร 3.36 10  กุมภาพนัธ ์ 2542  มีเกรด Dปกติ12
 6021501156  นางสาวจนัทร์จริา  ทองสาย 2.67 23  สิงหาคม  2541  ปกติ13
 6021501173  นางสาวกาญรว ี มิตรทอง 3.40 22  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ14
 6021501175  นางสาววรรณวภิา  สีแหล้ 3.48 25  พฤษภาคม  2542  มีเกรด D+ปกติ15
 6021501176  นางสาววริศรา  พึ่งพนัธ์ 3.01 10  กุมภาพนัธ ์ 2542  ปกติ16
 6021501178  นางสาวอัญมณ ี อาด า 3.00 10  มิถุนายน  2542  ปกติ17
 6021501179  นางสาวพชัรินทร์  ฉันทพริิยกุล 2.82 31  ตุลาคม  2541  ปกติ18
 6021501180  นางสาวศริิรัตน์  สลางสิงห์ 3.13 20  สิงหาคม  2541  ปกติ19
 6021501182  นางสาวกรรณกิาร์  ยังมีสุข 3.27 8  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ20
 6021501187  นางสาวเพชรัตน์  บริบรูณสุ์ขกุล 3.08 8  ธนัวาคม  2541  ปกติ21
 6021501202  นางสาวอารียา  การสวย 2.48 6  กรกฎาคม  2541  ปกติ22
 6021501208  นางสาวอทติยา  แน่นอน 2.88 14  ตุลาคม  2541  ปกติ23

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5824310058  นางสาวธัญญาลักษณ์  ฟุกตานนท์ 2.48 30  สิงหาคม  2539  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5721374028  นายปณัณวิชญ์  ตันติวัฒนศักด์ิ 2.46 28  มีนาคม  2539  ปกติ1
 5724374015  นางสาวธนิฏฐา   บญุมี 2.88 12  กรกฎาคม  2537  กศ.พ.2
 5921374027  นางสาวชลธิชา  ประยูรยวง 2.91 22  เมษายน  2538  ปกติ3

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5824385005  นางสาวรัชชาภรณ์  วรพันธ์พิทักษ์ 3.52 19  พฤษภาคม  2540  มีเกรด D.D+กศ.พ.4
 5824385008  นางสาวปาริฉัตร  ศรีวิเศษ 3.66 20  เมษายน  2539  ภาคเรียนเกินกศ.พ.5
 5824385015  นายรวีโรจน์  ประดิษฐ์ 2.92 18  กุมภาพันธ์  2540  กศ.พ.6

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5921386029  นายศราวุฒิ  บญุเปง็ 2.89 18  มีนาคม  2540  ปกติ7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์)
 5821272024  นายจิรายุส  ธีรพิริยะ 2.84 8  สิงหาคม  2539  ปกติ1
 5821272047  นางสาวอรดา   แพรเขียว 2.36 13  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ2
 5921272018  นายจักรรินทร์  เบญจรงค์ 2.67 3  ตุลาคม  2540  ปกติ3
 5921272040  นายสัพพิญญา  สืบเสาะ 2.35 17  ตุลาคม  2540  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377047  นางสาวกุลสตรี  โพสิต 2.96 23  สิงหาคม  2540  ปกติ1

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5821338011  นางสาวจามจุรีย์  เพชรรัตน์ 3.39 2  ธันวาคม  2539  มีเกรด PSปกติ2
 5821338015  นางสาวปาริฉัตร  รอดอ าพล 2.38 5  พฤษภาคม  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5821286006  นายศักด์ิดา  ปญัญาเฟื่อง 2.42 30  มิถุนายน  2537  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  3 วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6063103015  นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์ 3.89  29  พฤศจิกายน  2528   แผน กกศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


