
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญา 

 
 

ประจาํภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๑) 

วันพฤหัสบดีที่   ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี  

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที ่  18  กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ภาษาไทย
 5581124092  นางสาวเจริญขวัญ  นาคประดิษฐ์ 2.75 28  กรกฎาคม  2536  ปกติ1

        ศิลปกรรมศึกษา
 5481153071  นางสาวศศิธร  แสงทอง 3.27 18  มิถุนายน  2535  มีเกรด D,D+,PSปกติ2

        จิตวิทยา
 5924154014  นางสาวพรรณนี  ชื่นประภากร 3.69 16  ธันวาคม  2524  มีเกรดยกเว้นกศ.พ.3

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5721161013  นางสาวกัญญารัตน์  บรุาณรม 2.36 30  ตุลาคม  2538  ปกติ4
 5824161002  นางสาวสุทธิดา  ล่ิมเฮง 2.83 28  มีนาคม  2539  กศ.พ.5
 5824161006  พระธีรวัฒน์  ฤทธิดี์ 3.38 5  กรกฎาคม  2526  ระยะเวลาเรียนเกินกศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

1



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        คหกรรมศาสตร์
 5621203039  นางสาวณัฐลดา  เจริญสมบรูณ์นิธิ 2.59 24  สิงหาคม  2537  ปกติ1

        แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย
 5721282037  นางสาวณัฐพิชา  ทวีสุข 2.21 19  พฤศจิกายน  2538  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

2



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  1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

              การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 6021148019  นางสาวศิริวรรณ  พรมล้วน1 3.95 26 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021148026  นางสาวกิรณา  ถนอมสิทธิ์2 3.95 29 ธ.ค. 2542  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

3



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5824307022  นายพิพัฒนะพงษ์  มณีรัตน์ 2.87 23  กันยายน  2535  กศ.พ.1
 5824307077  นางสาวคีรินทร  ล้ิมพาภรณ์ 3.71 30  มีนาคม  2540  มีเกรด Eกศ.พ.2
 5921307006  นางสาวอรดา  บนิฮัด 3.06 28  พฤษภาคม  2541  ปกติ3
 5921307057  นางสาวทพิย์รัตน์  ชูบางบอ่ 2.59 23  มิถุนายน  2541  ปกติ4

        ภาษาจีน
 5821340015  นางสาวพิมพ์สุดา  ชมทอง 3.40 11  เมษายน  2540  ระยะเวลาเรียนเกินปกติ5

        ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม)
 5921346039  นางสาวปวริษา  เนื่องชมภู 2.59 2  มกราคม  2540  ปกติ6

        ธุรกิจอิสลาม
 5921369009  นายสุเฟียน  เซ็ง 2.58 21  ธันวาคม  2540  ปกติ7

        ดนตรีตะวันตก
 5621375041  นายเลิศฤทธิ ์ อนันตธนาพร 2.45 19  ตุลาคม  2537  ปกติ8
 5824375010  นายสันติ  ราโชทร 2.70 16  สิงหาคม  2534  กศ.พ.9

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5821378003  นายปภพ   สิงหเ์สริมวงษ์ 3.49 25  พฤศจิกายน  2539  มีเกรด D,PSปกติ10
 5821378008  นายอภิรักษ์  ชีวสัมพันธ์พงศ์ 3.18 26  กันยายน  2539  ปกติ11
 5921378015  นายปฎิภาณ  ธนาฟู 3.35 20  มีนาคม  2541  มีเกรด D,PSปกติ12

        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 5921391019  นางสาวหทยัชนก  เพ็งเอ่ียม 3.04 7  มีนาคม  2541  ปกติ13
 5921391027  นางสาวสุดธิดา  รอมลี 3.05 19  พฤษภาคม  2538  ปกติ14

        การท่องเที่ยว
 5721390021  นายจตุรงค์  ทองอยู่ 2.52 22  ตุลาคม  2536  ปกติ15
 5921390004  นางสาวทดัดาว  ภัทรบญุศักด์ิ 2.50 29  กรกฎาคม  2540  ปกติ16
 5921390043  นางสาวธันย์ชนก  ประจวบดี 2.31 17  พฤศจิกายน  2540  ปกติ17
 5921390045  นายอินทรชัย  พันธุกูล 2.98 22  มกราคม  2540  ปกติ18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

4



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  1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

              การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6021412028  นางสาวธิดารัตน์  สุขจันทร์1 3.49 31 ต.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

5



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6021412060  นายณัฐวุฒิ  หอมมาก 3.04 7  เมษายน  2542  ปกติ1
 6021412078  นางสาวธัญพิชชา  พรหมพูล 3.14 7  มีนาคม  2541  ปกติ2

        การตลาด
 5921413068  นายธนกร  เสง่ียมศักด์ิ 2.06 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ3
 5921413082  นายจิตติภัทร  ใจมูลมั่ง 2.34 8  ธันวาคม  2540  ปกติ4

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5921415020  นางสาวเพ็ญประภา  ดวงแปน้ 2.49 7  เมษายน  2538  ปกติ5

        การจัดการโลจิสติกส์
 5724418024  นายธนกฤต  วราโชติหรัิญ 2.81 9  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.6
 5824418008  นายสุทธิชัย  ตุรคอัสดร 2.22 9  พฤษภาคม  2539  กศ.พ.7
 5824418019  นางสาวเมษ์วดี  ปานมั่น 2.48 27  พฤศจิกายน  2538  กศ.พ.8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

6



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5824501017  นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสมบติั 3.13 17  ธันวาคม  2538  กศ.พ.1
 5824501068  นางสาวอรวรรณ  เย่ืองกาย 2.65 29  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.2
 5824501083  นางสาวศันศนีย์  เสริมหรัิญ 2.20 9  พฤษภาคม  2535  กศ.พ.3
 5921501046  นางสาวชาลินี  ศรีอินทร์ 2.77 19  สิงหาคม  2540  ปกติ4
 5921501087  นางสาวกมลเนตร  อักษรธรรม 2.75 26  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ5
 5924501002  นางสาวมาริสา  วาสวิลัย 2.60 26  ธันวาคม  2538  กศ.พ.6

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5824310096  นางสาวศิราทพิย์  กิจภัทรเกษม 2.27 12  ธันวาคม  2536  กศ.พ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374370  นางสาวปรารถนา  ขวัญทอง 2.10 28  พฤษภาคม  2537  ปกติ1
 5621374217  นายนรากร  จงมีสุข 2.11 25  มิถุนายน  2528  ปกติ2
 5721374043  นายณภัทร  อมรรัตนไพบลูย์ 2.39 25  มกราคม  2538  ปกติ3
 5724374008  นายสราวุฒิ  วัตยา 3.00 21  ธันวาคม  2538  กศ.พ.4
 5824374001  นายณัฎฐชัย  ทรัพย์รัตนโชติ 2.69 4  กันยายน  2538  กศ.พ.5
 5824374010  นางสาวธีรรินทร์  พิมสุวรรณ 3.61 30  พฤศจิกายน  2538  มีเกรด PSกศ.พ.6
 5824374021  นายศุภวิชญ์  วงศ์ทองชูสกุล 2.76 19  ธันวาคม  2539  กศ.พ.7
 5921374043  นายนวพัชร  เทศพานิช 2.87 12  พฤษภาคม  2531  ปกติ8

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5724381006  นายรัชต์ธร  โลหากาศ 3.05 13  พฤษภาคม  2538  กศ.พ.9

        การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง)
 5921386019  นายสุรพัฒน์  พูลประโยชน์ 2.41 25  กรกฎาคม  2540  ปกติ10

        การสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
 5521378012  นายณัฐกานต์  ช่อมะลิ 2.13 27  มีนาคม  2536  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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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  1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270001  นางสาววิยะดา  หนูงาม1 3.48 2 ก.ย. 2542  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270011  นางสาวศิรินภา  ชารินทร์ 3.47 30  กันยายน  2539  มีเกรด D+ปกติ1
 6021270017  นางสาวนันธิญา  ลาบขุนทด 2.62 3  มกราคม  2541  ปกติ2
 6021270029  นางสาวรัตนา  ถึกพานิช 2.70 23  พฤษภาคม  2540  ปกติ3
 6021270040  นายศราวุธ  ยาส าลี 3.15 13  กรกฎาคม  2540  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 5721903002  นายณัฐพล  เกิดสุข 2.05 6  กันยายน  2538  ปกติ1
 5821903035  นายมารุต  วังทอง 2.54 15  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ2
 5921903007  นายปยิวัฒน์  จิรชัยฐิติ 2.47 8  มีนาคม  2541  ปกติ3
 5921903045  นางสาวปทัมวรรณ  หงษา 2.63 3  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ4
 6021903003  นางสาวเหมือนฝัน  บญุธรรม 3.01 16  มกราคม  2542  ปกติ5
 6021903011  นางสาวศิริภาวรรณ์   คมข า 3.13 20  กันยายน  2541  ปกติ6
 6021903020  นางสาวอมรรัตน์  จันทร์แขวง 3.40 10  ตุลาคม  2542  มีเกรด D,D+ปกติ7
 6021903023  นางสาวภัททยิา  คงพันธ์ 2.82 18  พฤษภาคม  2542  ปกติ8
 6021903032  นางสาวเจนจิรา  เจริญสมบติั 3.73 1  เมษายน  2542  มีเกรด Fปกติ9
 6021903036  นางสาวอรวรรณ  สาสีเสาร์ 2.94 8  มีนาคม  2541  ปกติ10
 6021903046  นายบริราช  แซ่งลิท 2.73 5  พฤศจิกายน  2541  ปกติ11
 6021903047  นางสาวปทัมวรรณ  ศรีบวั 3.06 14  กันยายน  2541  ปกติ12
 6021903048  นายศุภลักษณ์   นิยมวงษ์ 3.36 13  พฤศจิกายน  2541  มีเกรด D+,Fปกติ13
 6021903057  นายชัยชาญ  บรรดาศักด์ิ 3.13 29  ธันวาคม  2541  ปกติ14
 6021903063  นางสาวนัดชดา  ธรรมนาม 3.13 11  ตุลาคม  2541  ปกติ15
 6021903064  นางสาวชนิกร  ปอ้งปก 2.69 21  มิถุนายน  2539  ปกติ16
 6021903073  นายเกษมชาติ  พูลพานิช 2.85 4  ธันวาคม  2541  ปกติ17
 6021903083  นางสาวอังคณา  สุขแก้ว 3.30 4  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+,Fปกติ18

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377035  นายอภิวัฒน์  เอ่ียวภู่ 2.84 16  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ1
 5921377043  นางสาวสุรภา  ทองจินดา 3.73 22  พฤศจิกายน  2540  ระยะเวลาเรียนเกินปกติ2

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5621338138  นายศุภยศ  อยู่คง 2.55 17  สิงหาคม  2536  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5921603043  นายภาณุพงศ์  หมวดอินทอง 2.77 14  พฤษภาคม  2541  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
 5921285033  นางสาวณัฐสุภา  สงมา 3.25 19  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+,Eปกติ1

        การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
 5921286003  นายพงษ์พิพัฒน์  สิทธิจันทร์ 2.54 23  กันยายน  2539  ปกติ2
 5921286004  นายชิตพล  น้อยติ 2.55 16  กันยายน  2540  ปกติ3
 5921286015  นายฉัตรณรงค์  ศรีสว่าง 2.70 29  ตุลาคม  2540  ปกติ4

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287006  นางสาวพิมลพร  มงคลเมฆ 3.04 6  ตุลาคม  2541  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

(ลงชื่อ)..................................................................
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ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5821256004  นางสาววิชุดา  กรรเชียง 3.01 27  มิถุนายน  2540  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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