
   
 

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดบัปรญิญาและบัณฑิตศึกษา 

 
 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
(คร้ังที่  ๖) 

วันพฤหัสบดีที่   ๒   กันยายน   ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ขึ้นทะเบยีนบัณฑิต/รับเอกสารสําคัญ 
ได้ตั้งแตว่ันที่   16  กันยายน 2564 เปน็ต้นไป 
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ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุลําดับท่ี เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งท่ี  6 วันท่ี  2  กันยายน พ.ศ. 2564
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปริญญาตรี สายการศึกษา

              ศิลปศึกษา
 5981125029  นางสาวจีราพัฒน์  คําพร้อม1 3.414 ก.พ. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการศึกษา

        คณิตศาสตร์
 5981110020  นางสาวอรสินี  เนาวรักษ์ 2.78 21  กันยายน  2540  ปกติ1

        คอมพิวเตอรศึ์กษา
 5581112028  นายสืบพงศ์  ไพบลูย์รชฏวัฒนา 3.18 19  พฤศจิกายน  2536  ปกติ2
 5981112039  นายธนทตั  ช่างเคหะ 3.34 24  พฤศจิกายน  2540  มีเกรด  D+ปกติ3

        ภาษาอังกฤษ
 5381123158  นางสาวจิรดา  หวัดวาปี 2.67 25  พฤศจิกายน  2535  ปกติ4
 5881123040  นางสาวธีรนันท ์ ภูกงลี 3.45 26  ตุลาคม  2539  มีเกรด  D+ปกติ5

        ศิลปศึกษา
 5881125001  นายอนุพงศ์  คงทวี 3.04 8  พฤศจิกายน  2539  ปกติ6
 5981125008  นายณัฐพงค์  แก้วนารี 3.25 13  ตุลาคม  2540  มีเกรด  D,PSปกติ7
 5981125047  นางสาวปวันรัตน์  ยังเดช 3.19 10  ธันวาคม  2540  ปกติ8

        สังคมศึกษา
 5981126002  นางสาวเมธาวี  จันทร์แสง 3.08 16  มกราคม  2541  ปกติ9
 5981126004  นางสาวดาวพระศุกร์  ลาภถาวร 3.45 30  มกราคม  2541  มีเกรด  D+ปกติ10
 5981126011  นางสาวอัจฉรา  ไกรทอง 3.19 8  มีนาคม  2541  ปกติ11
 5981126031  นางสาวสุภาวดี  พรมสุภะ 3.08 22  มีนาคม  2540  ปกติ12
 5981126041  นางสาวภัทรพร  ดวงสุวรรณ์ 3.13 24  พฤศจิกายน  2541  ปกติ13
 5981126055  นางสาวสุนิสา  จันทร์พงษ์ 2.81 15  ตุลาคม  2540  ปกติ14
 5981126075  นางสาวเจนจิรา  แช่มดนตรี 2.69 13  ตุลาคม  2540  ปกติ15
 5981126096  นายวัฒนา  พนัภูมิ 3.22 23  พฤษภาคม  2540  ปกติ16
 5981126100  นางสาวภัทรวรินทร์  โคตะลัง 3.37 13  ตุลาคม  2540  มีเกรด  D,D+ปกติ17

        พลศึกษา
 5881147009  นายจเรพล  เพง็สว่าง 3.12 25  เมษายน  2540  ปกติ18
 5881147039  นายวงศกร  เจริญธนสมุทร 3.02 11  มิถุนายน  2540  ปกติ19

        นาฏยศิลป์ศึกษา
 5981163049  นายธีรพงษ์  นัยรัมย์ 3.49 2  ตุลาคม  2540  มีเกรด  Dปกติ20

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

              วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211019  นางสาวพรทพิย์  เมืองทอง1 3.76 8 ม.ิย. 2542  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิทยาศาสตร์

        วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร
 6021211011  นางสาวชนนิกานต์  พทุโท 2.96 22  มกราคม  2542  ปกติ1

        เคมี
 5921216018  นางสาวศศิณัฐ  เกตุทมิ 2.87 13  กุมภาพนัธ์  2541  ปกติ2

        คณิตศาสตร์
 5921222013  นางสาวสุพรรษา  ถาวรชน 3.30 18  กุมภาพนัธ์  2541  มีเกรด  D+ปกติ3

        ฟิสิกส์
 6021223004  นายอนุสรณ์  สายสอ 3.13 25  พฤษภาคม  2542  ปกติ4

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5621236005  นางสาวชลธิชา  พลึิก 2.17 16  พฤษภาคม  2537  ปกติ5

        เคมีอุตสาหกรรม
 6021240009  นางสาวอัญชลี  ศิริพตัร 3.51 11  มิถุนายน  2541  มีเกรด  Dปกติ6
 6021240010  นางสาวอรทยั  บรรเลงส่ง 3.40 25  กุมภาพนัธ์  2542  มีเกรด  Dปกติ7
 6021240011  นางสาวจันทมิา  จันธานี 2.48 21  พฤษภาคม  2541  ปกติ8

        จุลชีววิทยา
 6021251032  นางสาวมณีพร  ทวีทรัพย์ 2.30 31  กรกฎาคม  2541  ปกติ9

        เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิ์เล็กทรอนิกส์
 6021281001  นายรักเกียรติ  ข าด ารงเกียรติ 2.67 24  พฤษภาคม  2541  ปกติ10
 6021281005  นายกฤษดา  ลอดแพง 2.80 29  สิงหาคม  2540  ปกติ11
 6021281010  นายปิน่พงศ์  ทัง่ทอง 2.98 18  มิถุนายน  2542  ปกติ12

        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5824283014  นายธีรยุทธ  ปิน่ขยัน 2.53 13  กุมภาพนัธ์  2513  กศ.พ.13

        เทคนิคการแพทย์
 5821701010  นางสาวอรอนงค์  แสงสว่าง 2.43 11  เมษายน  2536  ปกติ14
 5921701016  นางสาววันวิสา  ทศับตุร 3.20 20  ตุลาคม  2540  ปกติ15
 5921701026  นางสาวบษุบงกช  กัณทษา 3.09 15  กุมภาพนัธ์  2541  ปกติ16

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

              สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา
 6021301004  นางสาวนภษร  เกตุพงษ์1 3.26 12 ต.ค. 2541  ปกติ2

              ภาษาอังกฤษ
 5924307012  นางสาวกชมน  นุ่มพุ่ม2 3.88 20 ม.ค. 2535  กศ.พ.1

              การท่องเที่ยว
 6021390099  นายคุณากร  กานตรีเพช็ร์3 3.52 29 ธ.ค. 2533  ปกติ2

 6021390043  นางสาวศิริพร  ดาวเล็ก4 3.47 16 พ.ย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตร์

        การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 6021148012  นางสาวกนกวรรณ  ศรีเบา้ 2.70 17  พฤษภาคม  2542  ปกติ1
 6021148020  นางสาวอมลรุจี  เนื้อนวล 3.00 22  เมษายน  2542  ปกติ2
 6021148024  นางสาวเจนนิสา  ลิประเสริฐ 2.85 1  มีนาคม  2542  ปกติ3

        จิตวิทยา
 6021154008  นางสาวพชิชาพร  ลิมประดิษฐากร 2.99 18  ธันวาคม  2541  ปกติ4
 6021154032  นางสาวจิราภรณ์  สมานพงษ์ 3.26 19  ตุลาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ5
 6021154052  นางสาวอรกัญญา  กาแก้ว 3.33 2  ธันวาคม  2542  มีเกรด D+ปกติ6
 6021154066  นางสาวพมิพอ์มล  เลิศสัมพนัธ์เจริญ 3.25 25  กุมภาพนัธ์  2542  มีเกรด Dปกติ7

        สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา
 6021301007  นางสาวณภัทรปภา  ฮุงหวล 3.25 30  พฤษภาคม  2542  มีเกรด D,D+ปกติ8

        ภาษาอังกฤษ
 5824307024  นายณัฐนันท ์ ศรีสาลี 2.69 28  กรกฎาคม  2540  กศ.พ.9
 6021307014  นางสาวสิริวิภา  อร่ามจันทร์ 2.77 2  ธันวาคม  2540  ปกติ10

        ดนตรตีะวันตก
 5521357056  นายนนทนาท  เจริญทอง 2.64 20  กันยายน  2536  ปกติ11
 5821375040  นายกรวิชญ์  ตันชื่น 2.69 24  มกราคม  2540  ปกติ12
 5824375026  นายจิรศักด์ิ  ช่อเกตุ 3.26 16  พฤษภาคม  2532  มีเกรด D,D+กศ.พ.13

        การท่องเที่ยว
 5621320086  นายนนทชั  ศรีสมบรูณ์ 3.34 15  สิงหาคม  2538  มีเกรด D,D+,PSปกติ14
 5921390116  นางสาวณภัทรวีร์  จุลศรีไกรวรรณ์ 2.50 23  กุมภาพนัธ์  2541  ปกติ15
 6021390008  นายพมิพศิา  พลธานี 3.01 13  สิงหาคม  2541  ปกติ16
 6021390035  นายธนพล  อ่ิมพฒัน์ 3.38 6  กุมภาพนัธ์  2542  มีเกรด D+ปกติ17
 6021390042  นางสาวเรรัตน์ดา  ระมัยวงค์ 3.19 2  พฤษภาคม  2541  ปกติ18
 6021390046  นางสาวหทยัภัทร  วาภูธร 3.13 8  พฤษภาคม  2542  ปกติ19
 6021390058  นางสาววีรยา  จันทร์วราภา 3.54 14  กุมภาพนัธ์  2542  มีเกรด D+ปกติ20
 6021390061  นางสาวขนิษฐา  สัตชาพงษ์ 3.28 29  มิถุนายน  2541  มีเกรด D+ปกติ21
 6021390071  นางสาวชลรดา  แปน้เจริญ 3.07 13  สิงหาคม  2541  ปกติ22

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

7



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

              การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 6021412112  นางสาวกัญญารัตน์  อินทนนท์1 3.88 25 พ.ย. 2541  มีเกรด D+ปกติ2

              การตลาด
 6021413089  นายอภิชัย  โก๊ะเจริญ2 3.32 25 พ.ค. 2541  ปกติ2

              การประกอบการธุรกิจ
 6021419004  นายเชษฐ์ภิชัย  ศรีสุข3 3.54 9 ส.ค. 2539  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 5824412035  นางสาวรวินทธ์ันย์  ครุฑธาโรจน์ 2.55 13  มิถุนายน  2533  กศ.พ.1
 5924412005  นายกฤษกร  เนตรจินดา 2.50 21  เมษายน  2540  กศ.พ.2
 5924412009  นางสาวเครือวัลย์   ชัยสีดา 3.37 7  มีนาคม  2537  มีเกรด D+กศ.พ.3
 5924412014  นางสาวอินธุอร  ยอดมงคล 2.78 27  เมษายน  2537  กศ.พ.4
 5924412016  นางสาวน้องหญิง  ทมิทอง 2.77 15  มิถุนายน  2525  กศ.พ.5
 5924412017  นางสาวภัณฑิรา  หมอกยา 2.47 19  มกราคม  2535  กศ.พ.6
 5924412024  นางสาวปยิวรรณ  ม่วงมี 2.80 23  ตุลาคม  2540  กศ.พ.7
 5924412030  นายวีระศักด์ิ  อินนา 2.61 25  พฤศจิกายน  2540  กศ.พ.8
 6021412049  นางสาวสุภาลินี  บตุรพมิาย 2.30 25  ตุลาคม  2541  ปกติ9
 6021412104  นางสาวลัดดา  แสงผาด 3.20 19  กุมภาพนัธ์  2538  ปกติ10
 6021412113  นางสาวแพรวรุ่ง  คงไชย 3.41 23  สิงหาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ11
 6021412115  นางสาวรัชนก  บญุโฮม 3.42 21  มกราคม  2541  มีเกรด Dปกติ12
 6021412117  นางสาวณัชชาภัส  อ้วนทว้น 3.02 16  พฤษภาคม  2542  ปกติ13

        การตลาด
 6021413005  นายทรงพล  บญุพนัธ์ 2.48 11  มีนาคม  2542  ปกติ14
 6021413009  นางสาวศิรินทพิย์  ศรีนวล 3.35 6  ธันวาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ15
 6021413024  นางสาวจันทมณี  สีทัว่นอก 2.83 13  มีนาคม  2541  ปกติ16
 6021413028  นางสาวกาญจณา  ก าเนิด 3.12 21  กันยายน  2541  ปกติ17
 6021413029  นางสาวเสาวลักษณ์   อุตชาติ 2.32 23  มกราคม  2541  ปกติ18
 6021413032  นางสาวฐิตาภา  ก าไธสง 2.55 17  พฤษภาคม  2541  ปกติ19
 6021413037  นางสาวต้นน้ า  ปล้ืมหอม 2.69 21  พฤษภาคม  2540  ปกติ20
 6021413038  นางสาวเกตน์นิภา   ตันพริิยะกุล 2.95 30  เมษายน  2542  ปกติ21
 6021413040  นางสาวญชิตา  สิงหจันทร์ 2.66 19  กันยายน  2541  ปกติ22
 6021413050  นายธีรพล  พรประเสริฐคุณ 2.63 11  สิงหาคม  2541  ปกติ23
 6021413056  นางสาวมณฑิรา  ศรีพลู 2.64 12  พฤศจิกายน  2541  ปกติ24
 6021413058  นางสาวอัญญาณี  สุวรรณปฏิมากุล 2.70 2  สิงหาคม  2541  ปกติ25
 6021413059  นางสาวอภิญญา  บวัพนัธ์ 3.07 7  สิงหาคม  2541  ปกติ26
 6021413068  นางสาวณัฏฐณิฌา   รู้เตียมตัน 3.09 25  กุมภาพนัธ์  2541  ปกติ27
 6021413073  นายฮานีฟ  แวสะมะแอ 2.65 6  พฤศจิกายน  2540  ปกติ28
 6021413076  นายทวีป  เมืองมูล 2.73 18  ตุลาคม  2540  ปกติ29
 6021413080  นางสาวสิริวรรณ  บรูณนัติ 2.41 12  มิถุนายน  2541  ปกติ30
 6021413101  นายสุเรศ  มาลา 3.27 6  ตุลาคม  2540  มีเกรด D,D+ปกติ31
 6021413102  นางสาวกายวัลย์  พึ่งทรัพย์ 2.36 2  มิถุนายน  2542  ปกติ32
 6021413111  นางสาวชนานาง  สุทธิเกษมคุณ 2.54 3  พฤศจิกายน  2540  ปกติ33
 6021413130  นางสาวสุมิตรา  ศรีวันดี 2.73 11  เมษายน  2541  ปกติ34

9



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายบรหิารธุรกิจ

        การจัดการโลจิสติกส์
 6021418005  นางสาวมนัสนันท ์ แสนจันทร์ 2.57 7  ธันวาคม  2541  ปกติ35
 6021418007  นางสาวอนุสสรา  สิงหช์ัย 2.88 9  พฤษภาคม  2541  ปกติ36
 6021418008  นางสาวจณิสตา  นุ่มสกุล 3.14 1  มกราคม  2542  ปกติ37
 6021418010  นางสาวประภัสวรรณ  เปีย่มประสพโชค 2.98 10  กันยายน  2541  ปกติ38
 6021418016  นางสาวกัญญาณัฐ  เชิดเขว้า 3.12 17  เมษายน  2541  ปกติ39
 6021418024  นางสาวชนานาธ  เลิศประสาทพร 2.56 19  สิงหาคม  2541  ปกติ40
 6021418035  นางสาวชลิตา  บญุมาลี 3.17 9  เมษายน  2541  ปกติ41
 6021418036  นางสาวชนิกานต์  ทบัเล้ียง 2.73 31  พฤษภาคม  2541  ปกติ42
 6021418042  นายวิศรุต  ภิญโญ 3.05 9  กุมภาพนัธ์  2542  ปกติ43
 6021418054  นางสาวพรทพิย์  ศรีบตุรดี 2.76 1  พฤษภาคม  2542  ปกติ44
 6021418058  นางสาวรัชนก  เศรษฐมาตย์ 2.53 7  สิงหาคม  2539  ปกติ45
 6021418060  นางสาวสุประวีณ์  สิรีธรกิตติ 2.55 18  กุมภาพนัธ์  2542  ปกติ46
 6021418061  นางสาวสมิตา  ทรงพมิพ์ 2.59 10  กรกฎาคม  2541  ปกติ47
 6021418065  นางสาวอรนิชา  ศรีหนู 2.78 1  เมษายน  2541  ปกติ48
 6021418088  นายอรรถพล  ภูสาริ 3.19 23  กันยายน  2540  ปกติ49

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการบัญชี

        การบัญชี
 5921501029  นายฐาปกรณ์  เทพณรงค์ 2.49 7  ตุลาคม  2539  ปกติ1
 5924501038  นางสาววิภาวรรณ  ราชสมบรูณ์ 2.62 18  พฤษภาคม  2536  กศ.พ.2
 5924501045  นางสาวสุภาพร  โคตรเสนา 3.23 29  ธันวาคม  2540  กศ.พ.3
 5924501051  นายฐิติพงศ์  ฉ่่าชื่น 2.47 2  สิงหาคม  2538  กศ.พ.4
 5924501059  นางสาวรุ่งจิตร  หยิบเหมาะ 2.84 1  สิงหาคม  2538  กศ.พ.5
 5924501061  นางสาวนรินทร  มารมย์ 2.66 15  พฤษภาคม  2540  กศ.พ.6
 6021501143  นางสาวชิสา  สังข์สุวรรณ 3.08 21  สิงหาคม  2541  ปกติ7
 6021501205  นางสาววริศรา  โตแดง 2.16 14  ตุลาคม  2541  ปกติ8

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายรฐัประศาสนศาสตร์

              รฐัประศาสนศาสตร์
 6021310153  นางสาวอทติิยา  เกียรติกุลเจริญ1 3.86 29 ส.ค. 2542  ปกติ1

 6021310049  นางสาวกนกวรรณ  ทองใบศรี2 3.34 3 พ.ค. 2542  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายรฐัประศาสนศาสตร์

        รฐัประศาสนศาสตร์
 5924310043  นายศิริชัย  มันดินแดง 2.75 6  มกราคม  2538  กศ.พ.1
 6021310004  นางสาวลลิตา  อ่อนพล 3.10 16  พฤศจิกายน  2541  ปกติ2
 6021310008  นางสาววารีต้า  ผลาสิน 2.25 14  ตุลาคม  2541  ปกติ3
 6021310011  นางสาวน ้าทพิย์  เรณูแย้ม 2.36 8  มิถุนายน  2541  ปกติ4
 6021310021  นางสาวพรนภา  พยุง 2.98 5  มกราคม  2541  ปกติ5
 6021310044  นางสาวศรวณีย์  สุมาลี 2.31 2  เมษายน  2542  ปกติ6
 6021310054  นางสาวธาดารัตน์  ข้าย่ิงเกิด 2.49 13  กรกฎาคม  2542  ปกติ7
 6021310064  นางสาวณปภัช  อนุอัน 2.61 2  สิงหาคม  2541  ปกติ8
 6021310066  นางสาวสุทธิดา  เสวกจันทร์ 2.68 12  ตุลาคม  2539  ปกติ9
 6021310078  นางสาวจิดาภา  จิตตัง 3.07 20  พฤศจิกายน  2541  ปกติ10
 6021310099  นายสัณหณัฐ  ดวงศิริ 3.00 25  พฤษภาคม  2541  ปกติ11
 6021310110  นายยศสรัล  บาระมี 2.86 12  มีนาคม  2540  ปกติ12
 6021310125  นางสาววนัชพร  จันทร์มณี 2.53 27  กันยายน  2541  ปกติ13
 6021310134  นางสาววิราวรรณ  อ่ิมพนัธ์ 2.60 2  กันยายน  2540  ปกติ14
 6021310136  นางสาวพณัฐษยา  พฒันกุลสิริโสภณ 2.51 3  พฤศจิกายน  2541  ปกติ15
 6021310141  นางสาวพมิฤดี  หอมสินธุ์ 2.57 4  ธันวาคม  2541  ปกติ16
 6021310150  นายพร้อมชัย  ทมิแปน้ 2.65 15  มีนาคม  2541  ปกติ17
 6021310159  นายธนกร  พึ่งสว่าง 2.19 18  กันยายน  2541  ปกติ18
 6021310176  นางสาวมารีย๊ะ  หมัดหนี 3.15 19  มีนาคม  2541  ปกติ19
 6021310180  นางสาวจัณหน์ิภา  โพธิกมล 2.47 14  พฤษภาคม  2542  ปกติ20
 6021310184  นางสาววิไลวรรณ  ภู่พฤกษชาติ 2.48 12  สิงหาคม  2540  ปกติ21

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

              การสื่อสารมวลชน
 6021373005  นางสาวชลลดา  ซ่ือสัจจา1 3.55 22 พ.ย. 2541  ปกติ2

              การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 6021374049  นางสาวอภิชญา  รจิตชีพติ2 3.68 6 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021374010  นายธนศักด์ิ  วัดสิงห์3 3.64 3 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021374090  นางสาวชนิกานต์  เพิ่มสุข4 3.59 15 พ.ค. 2541  ปกติ2

              การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 6021381044  นางสาวพชิญา  วงศ์สุวรรณ5 3.70 29 ม.ค. 2542  ปกติ1

 6021381045  นายนุติชนน์  จันทวาท6 3.53 23 ม.ิย. 2541  ปกติ2

 6021381049  นางสาวปาลิตา  ทรงเจริญ7 3.53 26 พ.ค. 2541  ปกติ2

 6021381007  นางสาวศุภาวรรณ  เขียวหวาน8 3.42 10 ก.พ. 2542  ปกติ2

              ภาพยนตรแ์ละดิจิทัลมีเดีย
 6021392064  นายกฤษฎิพศัย์  เศวตจินดา9 3.75 29 ส.ค. 2539  ปกติ1

 6021392007  นายภูเบศ  รัชดากรธรรม10 3.45 21 เม.ย. 2542  ปกติ2

 6021392042  นางสาวโสภาวดี  เทีย่งธรรม11 3.40 1 ธ.ค. 2541  ปกติ2

 6021392011  นางสาวธาริดา  เอ้ียงแจ้ง12 3.33 29 ม.ีค. 2542  ปกติ2

 6021392054  นายธราธิป  ผลสุขขา13 3.32 20 ม.ิย. 2541  ปกติ2

 6021392008  นายกิตติพงษ์  แซ่ซือ14 3.29 22 ม.ิย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 

14



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

        การสื่อสารมวลชน
 6021373025  นางสาวศุภิสรา  มะเด่ือ 3.21 11  กันยายน  2542  ปกติ1
 6021373030  นางสาวจินตนา  ทองเกตุ 2.46 10  มกราคม  2542  ปกติ2
 6021373037  นายรฐนนท ์ บญุหา 3.28 12  สิงหาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ3
 6021373046  นางสาววิมลพรรณ  รักษาราชวิตร 3.03 3  มีนาคม  2541  ปกติ4
 6021373056  นายจิระนันท ์ ตาลาว 3.13 2  สิงหาคม  2540  ปกติ5
 6021373082  นายมนต์เทพ  กุลอัก 2.79 9  มกราคม  2540  ปกติ6

        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 5521374002  นายภานุวัฒน์  วัฒนธงชัย 2.80 28  กรกฎาคม  2536  ปกติ7
 5921374053  นางสาวกมลวรรณ  ต่อชีพ 2.42 23  พฤศจิกายน  2541  ปกติ8
 5921374065  นายพงศกร  เปีย่มสอาด 2.34 2  ตุลาคม  2538  ปกติ9
 6021374005  นายอภิสิทธิ ์  ทรงรุ่งเรือง 3.01 30  มกราคม  2540  ปกติ10
 6021374008  นายพรีะพฒัน์  ไพศาลวรโชติ 3.31 14  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ11
 6021374016  นายณัฐ  ศรีเจริญ 2.93 11  พฤษภาคม  2532  ปกติ12
 6021374036  นางสาวบณุยวีร์  กมลพนัธ์ 3.55 31  ตุลาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ13
 6021374052  นางสาวกัลยาณี  ฝ่ายจิตชอบ 3.05 28  กันยายน  2541  ปกติ14

        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 5821381054  นางสาวภัคจิรา  กินร 2.97 7  กันยายน  2539  ปกติ15
 6021381002  นายสุชานนท ์ บญุมี 3.55 19  มกราคม  2542  มีเกรด Dปกติ16
 6021381025  นางสาวณัฐมน  เมืองมูล 2.92 15  กันยายน  2541  ปกติ17
 6021381034  นางสาวนิศาชล  กอนแสน 3.34 12  มิถุนายน  2541  มีเกรด Dปกติ18
 6021381043  นายชยางกูร  อ่ิมวิเศษ 2.82 20  พฤษภาคม  2541  ปกติ19
 6021381055  นายทวีทรัพย์  เชียงบตุร 3.04 30  มิถุนายน  2541  ปกติ20
 6021381059  นางสาวจุฑารัตน์  จันปาน 2.75 13  ธันวาคม  2541  ปกติ21

        การสื่อสารมวลชน (สรา้งสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์)
 5724385008  นายสหรัฐ  อินสกุล 2.91 29  มิถุนายน  2538  กศ.พ.22

        ภาพยนตรแ์ละดิจิทัลมีเดีย
 6021392017  นางสาวศศิวิมล  เณรตาก้อง 3.04 10  มีนาคม  2542  ปกติ23
 6021392024  นายพรรษวุฒิ  ปานเงิน 2.98 29  กรกฎาคม  2542  ปกติ24
 6021392051  นายอภิเดช  เกษอุดม 3.08 18  มิถุนายน  2541  ปกติ25
 6021392057  นายพชิญุตม์  สุวรรณศักดา 2.89 26  ธันวาคม  2538  ปกติ26
 6021392063  นายชัยสิริ  ครรภาฉาย 3.09 17  กันยายน  2541  ปกติ27
 6021392069  นายวิศรุต  แผนบวั 3.09 13  มิถุนายน  2541  ปกติ28

15



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิเทศศาสตร์

        ภาพยนตรแ์ละดิจิทัลมีเดีย
 6021392070  นางสาวชุติกาญจน์  ผิวเหลือง 3.26 17  กรกฎาคม  2541  มีเกรด D+ปกติ29

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยี

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
 6021270023  นายปริญญา  สิงหท์อง 2.77 12  กุมภาพนัธ์  2541  ปกติ1

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 5621271003  นายธนิศร์  ศรีช่วย 2.47 14  มีนาคม  2537  ปกติ2

        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
 6021293009  นางสาวนภาวรรณ  เตียวอุดมเกียรติ 2.91 4  มกราคม  2542  ปกติ3
 6021293011  นางสาวชุติมา  บญุพา 2.79 28  เมษายน  2541  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายนิติศาสตร์

        นิติศาสตร์
 6021903031  นายสืบพงศ์  เชื้อทวี 2.56 8  พฤษภาคม  2540  ปกติ1
 6021903051  นางสาวสรณ์สิริ  ชายทุย่ 2.24 8  สิงหาคม  2541  ปกติ2
 6021903053  นายภูรินัฐ     ดิษฐบาํรุง 2.22 15  มิถุนายน  2540  ปกติ3
 6021903070  นายพงศภัค  เรือนเพช็ร 2.39 19  มีนาคม  2542  ปกติ4
 6021903077  นายพงษ์ทวี  ศรีเนาวรัตน์ 2.94 21  ตุลาคม  2542  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายศิลปกรรมศาสตร์

        ออกแบบนิเทศศิลป์
 5721338029  นายภูมิพฒัน์  เอกธนะพพิฒัน์ 2.49 10  พฤศจิกายน  2538  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายวิศวกรรมศาสตร์

        วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 5921602024  นายสิทธิพล  หมืน่หาวงค์ 2.26 3  สิงหาคม  2540  ปกติ1
 5921602035  นายอนิรุต  ยะเกตรัมย์ 2.37 4  มิถุนายน  2540  ปกติ2

        วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 5821603006  นายนฤพล  แย้มกลีบ 3.05 12  กุมภาพนัธ์  2539  ปกติ3
 5821603014  นายธีรวัฒน์  ม่วงสุข 2.54 21  มีนาคม  2539  ปกติ4
 5821603021  นายสิริภาส  ผันอากาศ 2.89 18  กรกฎาคม  2539  ปกติ5
 5821603022  นายกิตติพงษ์   นุชบษุบา 2.58 31  มกราคม  2540  ปกติ6
 5921603023  นางสาววิลาวัลย์  นะมอนรัมย์ 3.05 19  มีนาคม  2541  ปกติ7

        วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
 6021604006  นางสาวมยุรฉัตร  ครองหมู่ 2.92 18  มกราคม  2541  ปกติ8
 6021604007  นายนพดล  การสมจิตต์ 2.59 13  ธันวาคม  2541  ปกติ9
 6021604016  นายจิรวุฒิ  แหวนวงษ์ 2.74 13  พฤศจิกายน  2541  ปกติ10
 6021604019  นายจักรกฤษ  ธรรมสอน 2.61 25  กันยายน  2541  ปกติ11

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายเศรษฐศาสตร์

        เศรษฐศาสตร์
 6021417010  นายชนกันต์  บญุพมิล 2.44 14  สิงหาคม  2541  ปกติ1
 6021417027  นางสาวศิริธร  นักธรรม 2.72 2  มีนาคม  2538  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

              การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290026  นางสาวปทัมา  ปัน้แนว1 3.38 25 ต.ค. 2541  ปกติ2

              การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)
 6021290035  นางสาวธิติสุดา  สมใจมิตร2 3.64 5 ม.ีค. 2542  ปกติ1

 6021290006  นางสาวณัฐมนต์  สุวรรณตรีใย3 3.39 8 พ.ค. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

 

 



ช่ือ - นามสกุล วัน เดือน ปี
เกิด

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายอุตสาหกรรมศาสตร์

        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 5921287023  นางสาวชนัญชิดา  ชัยสงคราม 3.09 4  ธันวาคม  2539  ปกติ1

        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส(์การจัดการผลิตและคุณภาพ)
 6021290022  นางสาวกนกพร  ไชยยา 3.14 12  พฤศจิกายน  2541  ปกติ2
 6021290061  นายสิทธิศักด์ิ  ผายพมิพ์ 3.12 15  สิงหาคม  2540  ปกติ3
 6021290066  นายสุรสิทธิ ์ บญุศิริ 3.02 4  ตุลาคม  2541  ปกติ4

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายสาธารณสุขศาสตร์

              สาธารณสุขศาสตร์
 6021802027  นายพงษ์ศทร  พรหมเขต1 3.34 15 ม.ิย. 2541  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายสาธารณสุขศาสตร์

        สาธารณสุขศาสตร์
 6021802005  นางสาวนฤวรรณ  สวนยา 3.11 5  ธันวาคม  2541  ปกติ1
 6021802008  นางสาวจิตติมา  มะเด่ือนิ่ม 3.05 12  ตุลาคม  2541  ปกติ2
 6021802009  นางสาวณัฐกานต์  ฤทธิส์ารพทิกัษ์ 3.23 25  ตุลาคม  2541  ปกติ3
 6021802023  นางสาวศุภสุตา  พฒัล าภู 2.76 1  พฤษภาคม  2542  ปกติ4
 6021802030  นางสาวกัตติกา  แสงจันทอง 3.12 7  กรกฎาคม  2541  ปกติ5
 6021802041  นางสาวชลธิชา  บญุวรมงคล 3.09 13  พฤษภาคม  2541  ปกติ6
 6021802042  นางสาวธัญรัตน์  นนทแ์ก้ว 2.90 31  มกราคม  2542  ปกติ7
 6021802046  นางสาวปยิมาศ  ธรรมวงษา 3.23 23  ตุลาคม  2541  ปกติ8
 6021802051  นายอาทติย์  หอมค า 2.94 20  กันยายน  2541  ปกติ9

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ภาค หมายเหตุล าดับที่ เกียรตินิยม
 อันดับ

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษา เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่  6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 

ปรญิญาตร ีสายการแพทย์แผนไทย

              การแพทย์แผนไทย
 6021256006  นางสาวนิโลบล  พทุธชื่น1 3.97 23 ม.ค. 2542  ปกติ1

 6021256005  นางสาวจิรวรรณ  เพชรจุ้ย2 3.77 4 ส.ค. 2541  ปกติ1

 6021256016  นางสาวนุรฮานาน  เจ๊ะหะมะ3 3.75 18 เม.ย. 2541  ปกติ1

 6021256011  นางสาวยัซมินทร์  จาเละ4 3.73 14 ก.พ. 2542  ปกติ1

 6021256015  นางสาวรอยฮาน  หะวี5 3.72 17 ก.ค. 2541  ปกติ1

 6021256009  นายสิรินทร  ใจสว่าง6 3.70 17 ก.ค. 2541  ปกติ1

 6021256004  นางสาวปยิธิดา  โยธาบริบาล7 3.68 3 ธ.ค. 2541  ปกติ1

 6021256008  นางสาวปรารถนา  ผดุงทศ8 3.67 30 ธ.ค. 2541  ปกติ1

 6021256014  นางสาวฐานิช  เนตรจักษ์9 3.64 26 ก.ค. 2541  ปกติ1

 6021256013  นางสาวนูรีตา  หะยีเจ๊ะหะ10 3.61 1 ม.ค. 2542  มีเกรด D+ปกติ2

 6021256002  นางสาวอารียา  ศรีแก้ว11 3.55 17 ก.พ. 2542  ปกติ2

 6021256019  นางสาวมิยาวดี  สมบรูณ์12 3.52 5 ก.ย. 2541  ปกติ2

 6021256025  นางสาวจรรยพร  เขตรคาม13 3.52 30 ก.ค. 2539  ปกติ2

 6021256021  นางสาวสุรีรัตน์  กิจแก้ว14 3.42 8 ก.พ. 2539  ปกติ2

 6021256012  นางสาวจรินทพิย์  ทองนาค15 3.29 23 ธ.ค. 2540  ปกติ2

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายการแพทย์แผนไทย

        การแพทย์แผนไทย
 5721256005  นางสาวณัฐริณีย์  ปิน่เสริมศักด์ิ 3.27 26  มีนาคม  2535  มีเกรด D+ปกติ1
 6021256003  นางสาวศศิธร  ทองดี 3.18 4  ธันวาคม  2541  ปกติ2
 6021256018  นางสาวกัลยรัตน์  สุรสุขภูมิ 3.27 21  พฤษภาคม  2541  มีเกรด D,D+ปกติ3
 6021256022  นางสาวจุทาทพิย์  นันทะเขต 3.20 24  กันยายน  2541  ปกติ4
 6021256026  นายเทดิทลู  ไกรยะสา 3.20 9  สิงหาคม  2540  ปกติ5

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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

เกรด
เฉลี่ย

ประเภท หมายเหตุล าดับที่

 ระดับปรญิญาตร ีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564

บัญชีรายช่ือนิสิต นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการศึกษาครบตามหลักสูตร

ปรญิญาตร ีสายดุรยิางคศาสตร์

        ดนตรตีะวันตก
 6021375020  นายวัชกรณ์  พลบตุร 3.11 6  เมษายน  2542  ปกติ1

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว 

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

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