
 
 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญา  

 
 
 
 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
(ครั้งที่  ๑) 

วันพุธท่ี   ๘   มีนาคม   ๒๕๖๖ 
 
 
 

ข้ึนทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตวั่นที่   22  มีนาคม  2566 เป็นต้นไป 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การประถมศึกษา
 6281105009  นางสาวสุปรียา  สุวรรณไตรย์1 4.00 ปกติ1
 6281105006  นางสาวปิติญาภรณ์  ทศพักตร์2 3.97 ปกติ1
 6181105026  นางสาวจิราพร  สุทธิวรรณา3 3.96 ปกติ1
 6281105007  นางสาวศิวนาถ  นาคพันธ์4 3.96 ปกติ1
 6281105012  นางสาวธมลวรรณ  เรืองนก5 3.95 ปกติ1
 6181105006  นางสาวสุพิชฌาย์  ถิตย์สมบูรณ์6 3.94 ปกติ1
 6281105002  นางสาวอัจฉรา  ประเสริฐไทย7 3.94 ปกติ1
 6181105001  นางสาวอาภาภรณ์  มิศิริ8 3.93 ปกติ1
 6181105013  นางสาวกันติยา  ไชยสิงห์9 3.93 ปกติ1
 6181105027  นางสาวจิตราภรณ์  หงษาคํา10 3.93 ปกติ1
 6181105020  นางสาวเจนจิรา  พวงรัตน์11 3.92 ปกติ1
 6281105021  นางสาวศรัญญา  สมณะ12 3.92 ปกติ1
 6181105003  นางสาวอธิวดี  โสธรารังษี13 3.91 ปกติ1
 6181105004  นางสาวชนิดา  นามสง่า14 3.91 ปกติ1
 6181105005  นางสาวภาร์ฝัน  ห้วยทราย15 3.91 ปกติ1
 6181105007  นางสาวตรียาภรณ์  คนซ่ือ16 3.91 ปกติ1
 6181105008  นางสาวพราวนภา  อุปัญญ์17 3.91 ปกติ1
 6281105004  นางสาวพีรดา  ชมภูวงค์18 3.90 ปกติ1
 6181105015  นายนิธี  จิตปรีดา19 3.89 ปกติ1
 6181105019  นางสาวสุจีรัตน์  เทียมม่วง20 3.88 ปกติ1
 6181105029  นางสาวพรธิดา  ทองพรม21 3.88 ปกติ1
 6281105011  นางสาวปราญชลี  สุดประเสริฐ22 3.87 ปกติ1
 6181105009  นางสาวกิติยากร  ฤทธิแสง23 3.86 ปกติ1
 6181105011  นางสาวธัญลักษณ์  สายแสน24 3.85 ปกติ1
 6281105025  นางสาวปรียากร  แหลมกีก่ํา25 3.85 ปกติ1
 6181105010  นายปฏิภาณ  สุวรรณไตรย์26 3.84 ปกติ1
 6181105024  นางสาวณิฐชานันท์  นพโรจน์ฐากุล27 3.84 ปกติ1
 6281105020  นางสาววัลวลี  วิริยะ28 3.84 ปกติ1
 6181105018  นายจิรวัฒน์  จิตใจงาม29 3.82 ปกติ1
 6181105017  นางสาวสิริอร  ศรีอรุณ30 3.80 ปกติ1
 6181105002  นายชินกฤต  หริคันธชาติ31 3.78 ปกติ1
 6181105022  นายธนพล  อิ่มพูล32 3.78 ปกติ1
 6281105008  นางสาวหทัยภัทร  จันทาโสม33 3.78 ปกติ1



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              การประถมศึกษา
 6281105015  นางสาวรมิตา  ฝันนิมิตร34 3.78 ปกติ1
 6281105019  นางสาวธนัชพร  อดทน35 3.77 ปกติ1
 6281105016  นางสาวซูไฮลา  ยีสาแล36 3.75 ปกติ1
 6281105022  นางสาวศิวาลัย  หอมตลบ37 3.73 ปกติ1
 6281105028  นายพีรภัทร  อุปัญญ์38 3.70 ปกติ1

              การศึกษาปฐมวัย
 6181107004  นางสาวเกศวรินทร์  ชิณวงศ์39 3.80 ปกติ1
 6181107056  นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์40 3.68  มีเกรด Dปกติ2

              คณิตศาสตร์
 6181110008  นางสาวนวพร  นพดล41 3.97 ปกติ1
 6181110015  นางสาวกมลเพชร  หินสันเทียะ42 3.86 ปกติ1
 6181110064  นายฉมาวิทย์  เเป้นศรี43 3.86 ปกติ1
 6281110043  นางสาวปรารถนา  บุญจํารูญ44 3.71 ปกติ1
 6181110060  นางสาวสุภัชชา  แก้วรัตน์45 3.66 ปกติ1
 6281110004  นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธิ์46 3.76  มีเกรด D+ปกติ2
 6181110065  นางสาวสุนันทา  บุญทาทอง47 3.71  มีเกรด D+ปกติ2

              คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6181112004  นางสาวสิริวลัย  ใบทอง48 3.91 ปกติ1
 6181112016  นายพงศกร  ภมรทัต49 3.85 ปกติ1
 6281112028  นางสาวกนกวรรณ  เข็มมา50 3.76 ปกติ1
 6181112007  นายเกียรติศักดิ์  ศรีเทพ51 3.75 ปกติ1
 6281112027  นายนันทชัย  ใจสมคม52 3.73 ปกติ1
 6181112002  นายสุรจิต  เวฬุวะณารักษ์53 3.66  มีเกรด D+ปกติ2

              ชีววิทยา
 6181113022  นางสาวพัชราภา  เพชรสมุทร54 3.95 ปกติ1
 6181113017  นางสาวปทุมรัตน์  จันทอง55 3.92 ปกติ1
 6281113008  นางสาวกมลรัตน์  เพชรพัฒน์56 3.89 ปกติ1
 6281113017  นางสาวรัตนาภรณ์  จิตทะวงศ์57 3.89 ปกติ1
 6281113022  นางสาวพิชชญา  จันทร์ศรีรัตน์58 3.89 ปกติ1
 6181113019  นางสาวสิริพร  นกแสง59 3.86 ปกติ1
 6281113014  นางสาววิวนภา  ไกรเทพ60 3.86 ปกติ1
 6181113026  นางสาวศวรรยา  สุภาพสุนทร61 3.85 ปกติ1
 6181113028  นางสาวธัญญะสุภางค์  ตาพล62 3.81 ปกติ1



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ชีววิทยา
 6181113029  นายไพรัช  กกกระโทก63 3.78 ปกติ1
 6181113015  นางสาววนิดา  มานะการ64 3.76 ปกติ1
 6181113030  นางสาวณัฐธิดา  มะสุวรรณ65 3.87  มีเกรด D+ปกติ2
 6181113014  นางสาวณิชากร  กมลคร66 3.60  มีเกรด D+ปกติ2

              ฟิสิกส์
 6281114002  นางสาวนิติพร  ถ่ินพิบูลย์67 3.94 ปกติ1
 6281114011  นางสาวณัฐกาน  ศรีบัวขาว68 3.91 ปกติ1
 6281114003  นางสาวจิราภรณ์  พรหมเจริญ69 3.60 ปกติ1
 6281114001  นางสาวสุธิดา  วงษ์สุนทร70 3.58 ปกติ2

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6181115010  นายมังกร  มีผล71 3.94 ปกติ1
 6181115013  นางสาวเปรมฤทัย  คงชาติ72 3.93 ปกติ1
 6181115029  นางสาวสุภัสสรา  หวังสุข73 3.91 ปกติ1
 6181115002  นางสาวทิวาวรรณ  ทองประสาร74 3.90 ปกติ1
 6181115016  นางสาวภัทราพร  ชูศรี75 3.90 ปกติ1
 6181115017  นางสาวสิรามน  คําเลี้ยง76 3.89 ปกติ1
 6181115018  นางสาวธวัลพร  เอี่ยมศรี77 3.87 ปกติ1
 6281115029  นางสาวศุภรัตน์  ชัยชนะ78 3.87 ปกติ1
 6181115004  นายอุทัย  เดชนอก79 3.85 ปกติ1
 6181115033  นางสาวอภิญญา  มณีวงศ์80 3.84 ปกติ1
 6181115005  นางสาวพนัชรมย์  เกิดแก้ว81 3.83 ปกติ1
 6281115026  นางสาวรักษ์สุดา  อ่อนนอก82 3.81 ปกติ1
 6181115012  นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์พันธ์83 3.80 ปกติ1
 6281115024  นางสาวสุภาภรณ์  สังประพล84 3.79 ปกติ1
 6181115003  นางสาวสิริลักษณ์  ทองแบน85 3.78 ปกติ1
 6181115009  นางสาวธัญญารัตน์  ภักดีไทย86 3.77 ปกติ1
 6181115014  นางสาวเกล็ดมณี  บารมี87 3.77 ปกติ1
 6281115034  นายจารุวัฒน์  ฉายาลักษณ์88 3.77 ปกติ1
 6181115022  นางสาวกรกนก  พนาอุดม89 3.75 ปกติ1
 6181115034  นายฐาปกรณ์  เฮ่า90 3.75 ปกติ1
 6181115021  นางสาวพรชิตา  สุขยัง91 3.68 ปกติ1
 6181115007  นางสาวปิยะนันท์  ด่านซ้าย92 3.65 ปกติ1
 6281115035  นายธัญพงศ์  พานิชรัมย์93 3.71  มีเกรด D+ปกติ2



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6181115020  นายธันยบูรณ์  โสมศรีแพง94 3.58 ปกติ2
 6181115023  นายอัครวิชญ์  อินทร์สกุล95 3.48 ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 6181123089  นางสาวรวิสรา  ทองมงคล96 3.95 ปกติ1
 6281123077  นายพลวิชญ์  สร้างสกุล97 3.93 ปกติ1
 6281123064  นางสาวอุไรวรรณ  ชังชะนา98 3.92 ปกติ1
 6181123087  นางสาวธนวรรณ  วิสุทธิแพทย์99 3.89 ปกติ1
 6181123060  นายหรินทร์  แก้วน้อย100 3.87 ปกติ1
 6281123050  นางสาวธิดารัตน์  สีใส101 3.86 ปกติ1
 6181123052  นางสาวอรกช  กองแก้ว102 3.85 ปกติ1
 6281123019  นายอุดม  พิริยาธนาสิน103 3.85 ปกติ1
 6181123062  นางสาวศรัญญา  ย้ิมละมัย104 3.83 ปกติ1
 6281123014  นางสาวศิริวรรณ  รัตนดี105 3.83 ปกติ1
 6281123053  นางสาวสุธิรา  โตกระแสร์106 3.83 ปกติ1
 6181123021  นางสาวณภาดา  ศุขีวิริยะ107 3.81 ปกติ1
 6181123043  นางสาวนันท์นภัส  คําแหง108 3.79 ปกติ1
 6281123087  นางสาวสิริกาญน์ดา  ปราศจาก109 3.79 ปกติ1
 6181123088  นางสาวรัชนีกร  กลิ่นสุข110 3.78 ปกติ1
 6181123012  นางสาวปัณฑิตา  ปัททุม111 3.75 ปกติ1
 6281123007  นางสาวชลนิชา  ฤทธิ์เดช112 3.75 ปกติ1
 6281123058  นางสาวสุภัสสร  สิ่วสําแดง113 3.75 ปกติ1
 6181123032  นางสาวชนิสรา  เกินกระโทก114 3.74 ปกติ1
 6181123042  นางสาวปารณีย์  ศรีจันทร์อ่อน115 3.74 ปกติ1
 6281123008  นางสาวสุพัตรา  หนูแดง116 3.73 ปกติ1
 6281123018  นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์117 3.73 ปกติ1
 6181123011  นางสาวรัชดาภรณ์  เอี่ยมพงษ์118 3.70 ปกติ1
 6181123041  นางสาวอันธิกา  บุญโก่ง119 3.70 ปกติ1
 6281123034  นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง120 3.69 ปกติ1
 6181123038  นางสาวอนุสรา  พุทธสังฆ์121 3.65 ปกติ1
 6181123017  นายนครินทร์  พระโยโค122 3.63 ปกติ1
 6181123053  นางสาวอัยซะห์  ลุโบะกาแม123 3.83  มีเกรด D+ปกติ2
 6281123041  นางสาวศิริมา  ศรีณรงค์124 3.82  มีเกรด D+ปกติ2
 6281123079  นายนิธิ  เข็มกลัด125 3.80  มีเกรด D+ปกติ2



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ภาษาอังกฤษ
 6281123091  นายตรงฤกษ์  เบ็ญจฆรณี126 3.75  มีเกรด D+ปกติ2
 6281123011  นางสาวศิริภา  บุญวิเศษ127 3.72  มีเกรด D+ปกติ2
 6181123023  นางสาวชลาลัย  สหุนิล128 3.61  มีเกรด D+ปกติ2
 6181123019  นางสาวปัทมาภรณ์  สุขมากผล129 3.59 ปกติ2
 6281123003  นายกัณตพงษ์  ยังสุข130 3.57 ปกติ2

              ภาษาไทย
 6181124001  นางสาวอุบลพิชญ์  พูลสวัสดิ์131 4.00 ปกติ1

              นาฏยศิลป์ศึกษา
 6181163010  นางสาวกนกกาญจน์  เต็มสงสัย132 3.88 ปกติ1
 6181163054  นายวทัญญู  เหลืองงาม133 3.84 ปกติ1
 6181163009  นางสาวจิราพรรณ  รุ่งรังษี134 3.80 ปกติ1
 6181163014  นายพงศ์เทพ  แซ่ลิ้ม135 3.80 ปกติ1
 6181163047  นางสาวอนุวรรณ  ทัพซ้าย136 3.79 ปกติ1
 6181163001  นางสาวนวินดา  จันทร์ดวงโต137 3.77 ปกติ1
 6181163048  นางสาวพิศสมัย  สุดภา138 3.75 ปกติ1
 6181163046  นางสาวอังศุมาลิน  แนมขุนทด139 3.72 ปกติ1
 6181163042  นายสรวิชญ์  หางสลัด140 3.70 ปกติ1
 6181163008  นายคมน์จักขณ์  สุจวิพันธ์141 3.65 ปกติ1
 6181163002  นางสาวสวรินทร์  เอมสอาด142 3.60 ปกติ1
 6181163031  นายภาคภูมิ  ศรีประเสริฐ143 3.69  มีเกรด Dปกติ2
 6281163005  นายภัทรพงษ์  ราญพล144 3.64  มีเกรด Dปกติ2
 6181163018  นางสาวณัฏฐิญาภรณ์  นาเรือง145 3.59 ปกติ2

              ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6281165056  นายโกวิท  ธิตา146 3.85 ปกติ1
 6281165006  นางสาวนฤมล  เหมมะรา147 3.67  มีเกรด D+ปกติ2

              ดนตรีไทยศึกษา
 6181166010  นางสาวคุนัญญา   เสมอสุข148 3.94 ปกติ1
 6181166027  นายรัตนะ  ฮุยนอก149 3.86 ปกติ1
 6181166031  นายปิยพันธ์  ศิลปสนธยานนท์150 3.78 ปกติ1
 6181166045  นางสาวเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์151 3.78 ปกติ1
 6281166054  นายทินกร  ดวงนิราส152 3.75 ปกติ1
 6181166013  นายรัชพล  ยังย่ิงทรัพย์153 3.70 ปกติ1
 6181166017  นายตรัยคุณ  เพชรี154 3.60  มีเกรด D+ปกติ2



ชื่อ - นามสกุล เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ดนตรีไทยศึกษา
 6181166014  นางสาวธัญชนก  พูลปั้น155 3.58 ปกติ2
 6181166050  นายนพดล  จันทร์แจ่ม156 3.43 ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        การประถมศึกษา
 6281105003  นางสาววัลวิภา  พลับชัย 3.58  มีเกรด Dปกติ1

        คณิตศาสตร์
 6181110026  นางสาวเกื้อกมล  บุญสุข 3.53  มีเกรด D+ปกติ2
 6181110040  นางสาวสุวภัทร  ศรีทองแท้ 2.90  ปกติ3
 6181110045  นายจิรายุส  จิตรวิบูลย์ 3.25  มีเกรด D,D+,Fปกติ4
 6281110005  นางสาวเปมิกา  สําเร็จ 3.28  มีเกรด D,D+ปกติ5
 6281110013  นางสาวดวงสุดา  พลแสน 3.29  มีเกรด D+ปกติ6

        คอมพิวเตอร์ศึกษา
 6181112014  นายพีรพนธ์  วิทูรพงศ์พินิจ7
 6181112018  นายกฤตชญา  แสงก่ํา8
 6181112026  นายชวกร  อิ่มวัด9
 6281112025  นายเทวนาถ  ศรีมงคล

           3.49         ปกต ิ      มีเกรด D
              3.57         ปกต ิ      มีเกรด D+
                  3.49         ปกต ิ      มีเกรด D+  

                                  3.08         ปกต ิ10
        ชีววิทยา

 6181113011  นางสาวนิภาภัทร  อักษรสม 3.59  มีเกรด D+ปกติ11
 6181113023  นางสาวกชวรรณ  ชัยชํานาญ 3.51  มีเกรด D,D+ปกติ12

        ฟิสิกส์
 6181114001  นางสาวเหมวดี  อินทรสมบัติ 3.49  มีเกรด Dปกติ13
 6181114003  นางสาวจตุรพร  ใจบุญ             2.93        ปกติ14
 6181114004  นางสาวจุฑามาศ  บัวสะอาด 3.27  มีเกรด D,D+ปกติ15
 6181114006  นายปิยะราษฎร์  บุญธรรม 3.08  ปกติ16
 6181114009  นางสาวปริศนา  พรบุญ 3.02  ปกติ17
 6281114009  นางสาวจิราวรรณ  วิสารโภชน์ 3.52  มีเกรด D+ปกติ18

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 6081115036  นายสุริยา  หนูผาบ 3.74  ภาคเรียนเกินปกติ19
 6281115006  นางสาวฐิตินันท์  สุขสงวน 3.45  มีเกรด Dปกติ20
 6281115008  นางสาวศิริวรรณ  พลศรี 3.57  มีเกรด D+ปกติ21
 6281115012  นางสาวภัทราภรณ์  ทองหอม 3.56  มีเกรด D,D+ปกติ22
 6281115015  นางสาวมุขธิดา  จิระบุตร 3.53  มีเกรด D,D+ปกติ23
 6281115016  นายนวดล  ชาติมนตรี 3.30  มีเกรด D,D+ปกติ24
 6281115025  นายธีรเมธ  คํ้าชู25
 6281115032  นางสาวกฤติยา  สังฆะมณี

            3.42        ปกต ิ      มีเกรด D,D+
                                    3 47       ปกต ิ       มีเกรด D+26

        เคมี
 6181118008  นางสาวอภิญญา  ปาโท 3.45  มีเกรด D,D+ปกติ27

        ภาษาอังกฤษ
 6181123016  นางสาวกาญจนา  วงษ์วัน 2.97 ปกติ28



ช่ือ - นามสกุล เกรด
เฉล่ีย

ประเภท หมายเหตุลําดับท่ี

ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 1 วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. 2566

บัญชีรายช่ือนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ปริญญาตรี สายการศึกษา

        ภาษาอังกฤษ
 6181123051  นางสาวกชมน  ฤทธิแสง 3.55  มีเกรด Dปกติ29
 6181123058  นายพงศ์ญพัฒน์  รัตนทับทิม 3.42  มีเกรด D,Fปกติ30
 6281123015  นายวรากร  สุขขัง 3.10  ปกติ31

        ภาษาไทย
 6181124034  นางสาววัลญา  มูฮําหมัดสลาม 3.48  มีเกรด D+ปกติ32

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 6181163015  นางสาวประภาเพ็ญ  เม่งบุตร 3.51  มีเกรด D+ปกติ33
 6181163022  นางสาวสวรินทร์  วรวงษ์ 3.37  มีเกรด D+ปกติ34
 6181163027  นางสาวสาวิตรี  คงสว่าง 3.59  มีเกรด D+ปกติ35
 6281163002  นายกฤษณพงศ์  จงเทพ 3.59  มีเกรด Dปกติ36
 6281163020  นางสาวธนัชชา  สุเมโท 3.50  มีเกรด D,D+ปกติ37

        ดนตรีตะวันตกศึกษา
 6181165005  นางสาวเกศรา  ปัญญาเสน 3.47  มีเกรด D,D+ปกติ38
 6181165011  นางสาวเปรมฤทัย  จิตต์บุญ             3.51        ปกต ิ      มีเกรด D+39
 6181165031  นางสาวพิยะดา  พูลจีน 3.46  มีเกรด D,D+,Fปกติ40

        ดนตรีไทยศึกษา
 6181166018  นางสาวธนพร  ขําเพ็ง 3.52  มีเกรด D+ปกติ41
 6181166048  นายธเนศ  มลิชู 3.52  มีเกรด D+ปกติ42

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 




