
 
 

บญัชรีายชือ่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาและบัณฑิตศกึษา 

 
 

ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(คร้ังที่  ๒) 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับปริญญาปี 2564 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที ่  12  พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการศึกษา

        วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5881115025  นายเปรมฤทัย  เปรมปรีด์ิ 3.16 14  พฤศจิกายน  2539  ปกติ1

        ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
 5881119049  นางสาวนิชกานต์  ครุฑหุน่ 3.34 31  ธันวาคม  2538  มีเกรด D+,PSปกติ2

        ภาษาอังกฤษ
 5881123094  นางสาวมนัสชนก  รองเดช 2.90 23  มีนาคม  2540  ปกติ3

        ภาษาไทย
 5481124308  นางสาวพิชญาภัค  ไชยธรรม 3.14 7  พฤษภาคม  2536  ปกติ4

        สังคมศึกษา
 5881126010  นางสาวธนัชพร  ปยิวัฒน์ 2.71 3  มิถุนายน  2539  ปกติ5
 5881126018  นางสาวนิรชา  ปานชัน 2.95 30  ตุลาคม  2539  ปกติ6
 5881126031  นางสาวปลัินธนี  มงคลธง 3.43 24  สิงหาคม  2539  มีเกรด D,D+ปกติ7
 5881126032  นายภาณุเดช  ธานีณรงค์ 3.06 7  มกราคม  2540  ปกติ8

        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
 5921161009  นายภัทรพล  อินทช่ืน 3.06 19  มกราคม  2541  ปกติ9
 5921161017  นางสาวจุฑามาศ  แจ้งกระโทก 2.40 17  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ10

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5881163012  นางสาวอชิรญา  ศิริรัตน์ 3.28 28  กันยายน  2539  มีเกรด D,D+ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์

        วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5721207035  นายปยิเทพ  เลิศลักขณาวงศ์ 2.17 4  ธันวาคม  2538  ปกติ1

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5821211002  นางสาวณัฐนารี  มุจจรินทร์ 3.00 23  มีนาคม  2540  ปกติ2

        เกษตรศาสตร์
 5921215001  นายธนพนธ์  ผลข าทอง 2.95 22  กันยายน  2540  ปกติ3

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5921283031  นางสาวภิรณา  สันทะยา 2.44 23  กันยายน  2540  ปกติ4
 5921283038  นางสาวสุจิณณา  ศรีรุ่งเรือง 3.20 25  ธันวาคม  2540  ปกติ5
 5921283040  นายธนันท์รัฐ  สิริรณชัยกุล 2.42 6  ตุลาคม  2540  ปกติ6

        ชีววิทยา
 5921284002  นางสาวศศิธร  แซ่อึง 2.75 15  พฤษภาคม  2540  ปกติ7
 5921284036  นางสาวหน่ึงฤทัย  ทัศนศร 3.34 1  ธันวาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ8

        วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5921288004  นางสาวสุดารัตน์  ผุยประกอบ 2.77 6  ธันวาคม  2540  ปกติ9
 5921288021  นางสาวศศิวิมล  บญุเฟื่อง 3.12 7  สิงหาคม  2541  ปกติ10
 5921288022  นางสาวพรนภา  สิมมา 2.72 16  ธันวาคม  2540  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ
 5824307053  นางสาวพรทิพย์  คงถาวร 2.14 14  เมษายน  2530  กศ.พ.1

        ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน)
 5921345010  นางสาวปยิะธิดา  สมช่ือ 3.28 13  ตุลาคม  2540  มีเกรด Dปกติ2

        สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 5621348024  นายสุรวิทย์  บญุมาหา 2.52 24  มิถุนายน  2537  ปกติ3

        ดนตรีตะวันตก
 5521375292  นายณัฐพล  ก่ิงเกษ 2.92 31  มกราคม  2536  ปกติ4
 5624375008  นางสาวอัจฉรา  เมธัสรัตสกุล 3.51 22  สิงหาคม  2536  ภาคเรียนเกินกศ.พ.5
 5721375067  นายธงทิว  ธรรมสุนทร 2.59 7  พฤศจิกายน  2538  ปกติ6
 5724375036  นายคมสันต์  สายสิงห์ 3.21 22  กรกฎาคม  2523  กศ.พ.7
 5821375045  นางสาวฐิติรัตน์  ศรีบญุเรือง 2.68 28  มกราคม  2539  ปกติ8
 5821375063  นางสาวมณีจันทร์  ก่ิงจันทร์ 3.23 7  มีนาคม  2540  ปกติ9
 5921375071  นายอิศเรศ  สรวิสูตร 3.11 1  กันยายน  2540  ปกติ10
 5921375134  นางสาวแพรวไพณริน  เดชะไพศาลสุข 2.86 14  พฤศจิกายน  2538  ปกติ11

        ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ
 5621378004  นายปยิะพัฒน์  เวชประสิทธิ์ 3.09 17  พฤศจิกายน  2537  ปกติ12

        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 5921391023  นางสาวกชกร  สมทรง 3.86 22  กันยายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ13

        การท่องเที่ยว
 5921390105  นายธนา  สีนวน 2.75 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ14

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5821412020  นางสาวนิรชา  เพชร์ประดับ 2.55 27  ตุลาคม  2539  ปกติ1
 5824412002  นางสาวอัจฉรา  เพียแก่นแก้ว 2.71 10  มกราคม  2536  กศ.พ.2

        การตลาด
 5621413079  นางสาวนันทิดา  ประชาพันธุ์ 2.10 15  เมษายน  2538  ปกติ3
 5624413051  นายเทวราช  อ้วนค า 2.40 24  กุมภาพันธ์  2524  กศ.พ.4
 5724413104  นางสาวโชติกา  คล้ายวิจิตร 2.37 12  กันยายน  2536  กศ.พ.5
 5824413018  นางสาวรัชนี  นิสัย 2.57 28  กันยายน  2539  กศ.พ.6
 5824413022  นางสาวกฤติยา  พลวัฒน์ 3.02 20  กันยายน  2534  กศ.พ.7
 5824413062  นางสาวรัตน์วรา  ภัทรผลพิบลูย์ 2.96 22  มิถุนายน  2531  กศ.พ.8
 5824413068  นางสาวสุพิชยา  กิติธนากุล 2.89 11  พฤศจิกายน  2533  กศ.พ.9
 5824413079  นางสาวรสริน  เอกอัครนวกุล 3.19 6  มิถุนายน  2540  กศ.พ.10
 5824413082  นางสาวนันทวดี  แซ่ล้ิม 3.04 8  มิถุนายน  2515  กศ.พ.11
 5824413087  นางสาวกมลชนก  อินทร์โคกสูง 3.22 6  มิถุนายน  2537  กศ.พ.12
 5824413088  นางสาวสุทธิดา  นกน้อย 2.63 4  ตุลาคม  2528  กศ.พ.13
 5824413094  นางสาวธนาภรณ์  พกสุนทร 2.18 17  ตุลาคม  2535  กศ.พ.14
 5921413086  นายเมทัส  ทวีชนม์ 2.51 21  มกราคม  2541  ปกติ15

        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5824414033  นางสาวรชต  มณีธนินพงษ์ 2.80 18  เมษายน  2532  กศ.พ.16
 5921414041  นายอัยการ  แก้วจันทร์ทอง 2.59 7  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ17

        การเป็นผู้ประกอบการ
 5721415014  นายพงพัฒน์  อาจจุฬา 3.01 15  พฤษภาคม  2538  ปกติ18

        การจัดการโลจิสติกส์
 5721418011  นายนพพร  พิศสะอาด 2.22 22  เมษายน  2539  ปกติ19
 5921418007  นายปฏิพัทธ์  ตากกระโทก 2.45 23  พฤษภาคม  2540  ปกติ20
 5921418022  นายอิทธิพงษ์  อุ่นจิตร 2.74 18  ธันวาคม  2540  ปกติ21
 5921418023  นางสาวมนพิรา  อุ่นจิตร 3.07 10  พฤศจิกายน  2540  ปกติ22
 5921418027  นางสาวจิณัฐตา  จันทนา 2.45 6  มีนาคม  2541  ปกติ23
 5921418029  นางสาวธมลวรรณ  เนตรสาริกา 2.31 2  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ24
 5921418035  นางสาวกัญยาณี  ตะแบก 2.35 30  มกราคม  2540  ปกติ25
 5921418050  นางสาวกมลชนก  พุ่มประสาท 3.30 2  กุมภาพันธ์  2541  มีเกรด D+ปกติ26



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 5921418120  นายธวัชชัย  ไหมแท้ 2.20 22  มิถุนายน  2539  ปกติ27

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501155  นางสาวอรดี  อนุรักษ์ 2.35 8  พฤศจิกายน  2540  ปกติ1
 5924501004  นางสาวกวินตรา  วงษ์รักษา 2.80 4  สิงหาคม  2519  กศ.พ.2
 5924501017  นายบรรพต  หาสุข 2.67 11  ตุลาคม  2525  กศ.พ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายรัฐประศาสนศาสตร์

        รัฐประศาสนศาสตร์
 5821310163  นางสาวนัฐริตา  จันทร์ย้อย 2.50 4  สิงหาคม  2539  ปกติ1
 5824310019  นางสาวสุชีรา  มากเทพพงษ์ 2.76 13  พฤษภาคม  2530  กศ.พ.2
 5824310022  สิบต ารวจตรีหญิงรมิตา  ธรรมสละ 2.95 22  กุมภาพันธ์  2538  กศ.พ.3
 5824310070  นางสาวชนิดา  บญุทา 2.51 7  ธันวาคม  2539  กศ.พ.4
 5921310140  นางสาววิลาวัณย์  การิโก 2.48 20  มิถุนายน  2539  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายนิเทศศาสตร์

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5921374063  นายนครินทร์  อภิวัฒโนดม 2.80 10  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ1

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5724381010  นางสาวปยิะนุช  ชูศรี 3.25 23  ตุลาคม  2529  มีเกรด Eกศ.พ.2

        การสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5921385020  นายธนกร  ภานุโสภา 2.63 9  กันยายน  2539  ปกติ3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 5921270013  นายกาจพล  เจ็นประโคน 2.23 26  กันยายน  2539  ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5721271006  นายชลันธร  ค าจันลา 2.43 30  ธันวาคม  2537  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายศิลปกรรมศาสตร์

        นาฏยศิลป์ (ไทย)
 5921377021  นางสาวสุพัชชา  มากบญุมี 3.26 14  กรกฎาคม  2540  มีเกรด D+,PSปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5621602010  นางสาวเจนจิราภรณ์  วัดแผ่นล า 2.41 7  กุมภาพันธ์  2538  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 5921417005  นางสาวตะวัน  แสงสว่าง 2.71 23  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287048  นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญคุ้ม 2.99 20  พฤศจิกายน  2539  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาตรี สายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 5524802050  นายมนัสนันท์  เรือนมูล 2.37 9  มิถุนายน  2532  กศ.พ.1
 5724802023  นางสาวเกศรัชตา  ชินนาค 3.36 17  กรกฎาคม  2534  ภาคเรียนเกินกศ.พ.2
 5724802024  นางสาวเบญจมาศ  แน่ประโคน 3.42 11  เมษายน  2534  ภาคเรียนเกินกศ.พ.3
 5724802025  นางสาวเบญจวรรณ  แน่ประโคน 3.53 11  เมษายน  2534  ภาคเรียนเกินกศ.พ.4
 5921802002  นางสาวณัฐชา  ทองปาน 2.59 31  สิงหาคม  2540  ปกติ5
 5921802003  นางสาววิจิตรา  เจาะจง 2.59 19  ตุลาคม  2539  ปกติ6
 5921802006  นางสาวกัญญาณัฐ  สร้างเล่ียน 2.91 16  มกราคม  2541  ปกติ7
 5921802012  นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วงอก 3.35 18  กรกฎาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ8
 5921802029  นางสาวเกศรา  เดชผดุง 2.73 16  กุมภาพันธ์  2540  ปกติ9
 5921802032  นางสาวฐิติมา  ค าคุ้ม 3.54 12  มีนาคม  2540  ภาคเรียนเกินปกติ10
 5921802035  นางสาวศิรัญญา  ติยะบตุร 2.55 3  มิถุนายน  2540  ปกติ11
 5921802043  นางสาวสาธิดา  อุดมวงศานนท์ 3.27 30  เมษายน  2541  ภาคเรียนเกินปกติ12
 5921802044  นางสาวณัชชา  เสาแก้ว 3.05 24  กุมภาพันธ์  2541  ปกติ13
 5921802049  นางสาวธมลวรรณ  เช้ือไพบลูย์ 3.23 3  พฤศจิกายน  2540  ปกติ14
 5921802051  นางสาวสุฐิตา  เจริญธนกิจ 3.36 14  พฤศจิกายน  2540  ภาคเรียนเกินปกติ15
 5921802057  นางสาวสโรชา  หตุามัย 3.12 2  ตุลาคม  2540  ปกติ16
 5921802066  นางสาวจิรภัทร์  นิสาและ 3.20 8  มิถุนายน  2540  ปกติ17

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สายการศึกษา

        วิชาชีพครู
 6153102036  นางสาวพรรษพร  รัตนเกตุ 3.75  3  พฤษภาคม  2536  กศ.บพ.1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาโท สายการศึกษา

        หลักสูตรและการสอน
 6063103005  นางสาวสิริธร  ย้ิมประเสริฐ 3.95  18  กันยายน  2533  แผน กกศ.บพ.1

        การบริหารการศึกษา
 6163104030  นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์ 3.69  23  กุมภาพันธ์  2530  แผน ขกศ.บพ.2

        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5563157007  นางสาวศิริกาญ  แซ่อ้ือ 3.55  10  มีนาคม  2527  แผน กกศ.บพ.3

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่  2 วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์

        การจัดการเทคโนโลยี
 4973249013  นางวิมล  อุทานนท์ 3.78  2  กุมภาพันธ์  2515  แผน กกศ.บพ.1

        การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 5473266011  นางสาวอังคณา  จรรยาอดิศัย 4.00  9  กันยายน  2509  แผน กกศ.บพ.2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 


