
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง รายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา้ศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ (DIRECT ADMISSION)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
          

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ป ริญ ญ าต รี  ภ าคป ก ติ  รอบ ที่  ๕  รั บ ต ร งอิ ส ระ  (DIRECT ADMISSION)  ป ระจ ำปี ก า ร ศึ ก ษ า   ๒ ๕ ๖ ๓                   
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) /สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 
(Voice Call)  เม่ือวันอังคารที่ 7  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จส้ินแล้ว               
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี          
ภาคปกติ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ (DIRECT ADMISSION)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย
ประกาศนี้  

 ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้            
(ข้อที่  1 – 5 ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

๑)  บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/
สมัครเรียน หลังจากน้ันให้เลือกแก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว เลือกเมนูรายงานตัวออนไลน์  และพิมพ์
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน โดยเริ่มพิมพ์ใบชำระเงิน
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  (ศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

๒)  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2563 ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
เรียนแรกเข้า (ภาคเรียนที่ 1/2563) ที่แสดงในใบแจ้งชำระ  ได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา          
ร้อยละ 20 ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าบำรุงคณะ และค่าพัฒนาสาขาวิชา เรียบร้อยแล้ว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคืนเงินและลดค่าบำรุงบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่า
พัฒนาสาขาวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

๓)  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)   ได้ที่
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp    

๔)  ตรวจสอบข้อมู ลนั ก ศึกษาได้ที่ เว็บ ไซต์ ระบบบริการการศึกษา  : http://mis.bsru.ac.th             
เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ 3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขท่ีบัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล  

๕)  ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน            
ใบเปล่ียนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  วุฒิการศึกษา (ปพ.1) ตลอดจนรูปถ่ายชุดนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 
https://bsrudocument.tk โดยใช้รหัสนักศึกษาที่ ได้รับจากข้อที่ 4  ในการเข้าใช้งานระบบ            
ส่วนรหัสผ่านให้ใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

เขาสูระบบ

แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

พิมพใบชําระเงินแรกเขาและชําระเงิน

ตรวจสอบผล

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน

การรายงานตัวออนไลน

1 เขาเว็บไซต http://admission.bsru.ac.th

กด ลงทะเบียนเขาใชระบบ / เขาสูระบบ2

3 กรอก เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง 
แลวกดปุม ตรวจสอบ 

4 กรอก รหัสผาน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน)
แลวกดปุม เขาสูระบบ

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากนั้นกดปุม 
แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

6 หนาแกไขขอมูลผูสมคัรกอนรายงานตัว
กรอกขอมูลใหครบทุกชอง จากนั้นกดปุม บันทึกขอมูล

หากกรอกอกขอมูลไมครบถวนน / / ไมถูกตอง
จะขึ้นกลองขอความแจงวา ขอมูลใดไมถูกตอง จากนั้นใหกด
ปุม OK แลวตรวจสอบหรือแกไขขอมูลนั้นใหถูกตอง แลว
กดปุม บันทึกขอมูล อีกครั้ง

5 หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหตุ 

จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก”

ั



ตรวจสอบแลว ถูกตอง ให ที่หนาขอความ
ขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบขอมูลดงัขางตนถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ 

จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

ตรวจสอบแลว ไมถูกตอง ใหกดปุม แกไขขอมูลผูสมัคร
กอนรายงานตัว แลวดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 6 อีกครั้ง  

คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

7 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน จะกลับมาหนาตรวจสอบ
สถานะการสมัครเรียน และจะปรากฏขอความดังนี้ 

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากน้ันกดปุม 
รายงานตัวออนไลน

8 หนากรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ใหตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

กดปุม ออกจากระบบ

9 จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน

ใหกดที่          เพื่อดาวนโหลดไฟลเอกสาร หรือ
คลิกขวา Save as เพื่อบันทึกไฟล

กดปุม          เพ่ือกลับมาหนากรุณายืนยันขอมูล
กอนรายงานตัว

10

11 พิมพใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน โดยเขาโฟลเดอรหรือท่ีที่ได
เก็บไฟลไวและสั่งพิมพผานทางเครือ่งพิมพ

12 ตรวจสอบผล 
หลังจากวันที่ชําระคาธรรมเนียม ฯ แลว 3 วันทําการ 

(ไมนับรวมวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดราชการ)

ใหเขาระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
โดยตรวจสอบที่หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน 
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหต ุ
จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่มารายงานตัว”

จากนั้นชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเขา
ไดที่เคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาท่ัว
ประเทศ

----- เสร็จสิ้นการรายงานตัวออนไลน ----



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน
เพิ่มเติม หากมีขอสงสัยหรือปญหาในการใชงาน

สามารถสอบถาม ไดดังนี้กรณีที่ไมไดดาวนโหลดใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาค
เรียนแรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน สามารถดาวนโหลดไดในภายหลงั

- เขาสูระบบ
- มาที่หนา ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
- กดปุม 

เร่ืองเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว ใหดําเนินการดังนี้ 
(ขอความน้ีจะอยูในหนากรุณายืนยนัขอมูลกอนรายงานตัว)

- ผศ.ณัฏฐธมน หีบจันทรกรี (อ.ตรอน) 
เบอรโทรศัพท  0852122324
- นายสมควร อยูปากพลี (เค) เบอรโทรศัพท  0868259850
- ไลนสํานัก 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมงาน IT) 

- หนา กรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ให ที่หนาขอความขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบ

ขอมูลดังขางตนถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ
จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

- จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน ใหดาวนโหลดหรือพิมพไดตาม
ความตองการ

-----------------------------------------------------





การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 46,400 38,700
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 27,000 23,300
เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชีววิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เคมี(ค.บ.) 

วิศวกรรมพลังงาน สาธารณสุขศาสตร์ ดนตรีตะวันตก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสื่อสารมวลชน 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศิลปศึกษา ดนตรีตะวันตกศึกษา ดนตรีไทยศึกษา ฟิสิกส์(ค.บ.) ชีววิทยา(ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

คณิตศาสตร์  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเน่ือง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก

การท่องเท่ียว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาเซียนศึกษา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ดนตรีไทย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การประกอบการธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการอาหาร  การบัญชี  การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  เศรษฐศาสตร์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย

พลศึกษา การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คณิตศาสตร์(ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)  สังคมศึกษา(ค.บ.)  

ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)  ภาษาไทย(ค.บ.)  นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

* ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 ของค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงคณะ และค่าพัฒนาสาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
สาขาวิชา

15,300

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ

ราคาเต็ม

15,000

17,000

13,700

เหลือ*
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740101701201A : ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว

63510020   นายเอกสิทธิ์ อุทัยเรือง 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510086   นางสาวปภาวี เดชพรหม 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510184   นางสาวศศธร นิยมสูต 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510263   นางสาวอรทัย ทองอนันต์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740101702401A : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

63510224   นางสาวนันทิกานต์ มานะตระกูล 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510310   นางสาวพิมพ์ลภัส เยาวลักษณ์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510348   นางสาวพรรณิภา สีสด 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510386   นางสาวพันมณี ศรีภักดี 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740101702501A : ค.บ. ศิลปศึกษา

63510110   นายณัฐวุฒิ พุทธรัตน์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510111   นายจิรพนธ์ ไกรสรศรี 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740101702801A : ค.บ. พลศึกษา

63510054   นายเจษฎา บุญเจือ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510135   นายย้อย วอ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   07/07/63 17:50  หน้า 4/ 56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102702001A : ค.บ. ภาษาไทย

63510090   นางสาววนิดา หามะ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510127   นางสาวกนกอร จันทร์ปุก 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510177   นางสาวชัญญานุช เอกนุ่ม 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510193   นายศักดา เกาะด่านกลาง 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510213   นางสาวนลินทิพย์ เสียงหวาน 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510238   นายพีระพัฒน์ หงษ์มั่ง 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510284   นายอานุภาพ หวังผล 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510324   นางสาวสุกัญญา มีสิงห์ 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510335   นางสาวนูรฮายาตี แวสะแลแม 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510373   นางสาวนุสบา เเลเเมเเน 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510434   นางสาววีนา นารถชะอุ้ม 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 11 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102702002A : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

63510079   นางสาวเพียงฟ้า สีพิกา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510140   นางสาววรศุลี งามมณีวัฒน์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510196   นางสาวกวินธิดา หวังประสพกลาง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510248   นางสาวอินอาร์ม กาลม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510298   นางสาวนันท์นภัส แดงนุ้ย 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510365   นายนิฮาฟิซ บาฮา 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510369   นางสาวสุไรดา สิแล 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510371   นายลุกมาน สะมะแอ 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510389   นายอนุชา หิมมา 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510418   นางสาวฟิรดาวส์ ซัยฟุลอิสลาม 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 10 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102702501A : ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา

63510268   นางสาวณิชกานต์ อยู่ศิริ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510331   นายปฏิพัทธ์ สืบเสน 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102702701A : ค.บ. สังคมศึกษา

63510008   นายจิรเมธ ช่วงนิสัย 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510087   นางสาวสรินยา ทองหลํา 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510346   นายธีรวัสส์ งามแฉล้ม 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510351   นางสาวปนัดดา ภูเฮืองแก้ว 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102800101A : ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

63510030   นายตะวัน บุราคร 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510190   นายฐณะวัฒน์ พานทอง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510197   นายภาคภูมิ ขอพึ่ง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510222   นายจิรทีปต์ พลพิจารณ์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510243   นายปฏิภาณ กัณฑา 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102901001A : น.บ. นิติศาสตร์

63510021   นางสาวปราชญ์ฎา พูลพันธ์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510101   นางสาวกชกร สีสืบ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510124   นายสาริศ ธนากิจพาณิชย์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510164   นายธนชล รชตะสมบูรณ์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510194   นางสาวผกามาศ เกตุสวัสดิ์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510212   นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพิ่ม 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510257   นายดารวิซ เจ๊ะอาแดร์ 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510368   นางสาวนลินี ฤทธิเดช 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 8 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102901201A : ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

63510227   นายทักษิณ โชติกุล 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510249   นายศรัณย์ แก้วเก็บคํา 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510285   นางสาวมาลินี คุ้มพวก 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510422   นางสาวพรจิรา อ่าวลึกเหนือ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   07/07/63 17:50  หน้า 11/ 56



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102901801A : ศศ.บ. ภาษาจีน

63510015   นางสาวอนงค์นาถ พวงผกา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510036   นางสาววนิดาพร จุไรทอง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510047   นางสาวอิสนานี แพทย์ขิม 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510069   นางสาวอริสา ภาสะฐิติ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510071   นายภุดิศ อย่าลืมดี 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510073   นางสาวกัลยกร อังคณานุวัฒน์ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510109   นางสาววิสสุตา ลาภอุดมเลิศ 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510121   นางสาวยศวดี ยงพฤกษา 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510166   นางสาวปุญญาภา ศิริสัมพันธ์ 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510216   นางสาวจันจิรา ทวีสาร 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510349   นางสาวอัญธิชา เรืองวิลัย 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510377   นางสาวพัชรานิษฐ์ สีตลรัศมี 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510398   นายอภิสิทธิ์ นามพวน 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510405   นางสาวปริยาภัทร ดวงประทุม 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 14 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102902001A : ศศ.บ. ภาษาไทย

63510004   นางสาวปฑิตตา สังข์ทองคํา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510050   นางสาวพัชราภา สระทองอิ้ง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510061   นางสาววิทย์วดี ทวิชาติสุจริต 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510083   นางสาวลินดา อนันตศักดิ์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510093   นางสาวกมลวรรณ พันพิลึก 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510119   นางสาววัชราภรณ์ ธงยาม 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510141   นายถนอมพงษ์ หฤทัยปรีดากุล 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510160   นางสาวโนรอัลวาล บือซา 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510168   นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมสะอาด 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510172   นายรัชชานนท์ ศรีจันทร์ 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510231   นางสาวนัฐกาญ แวงวรรณ 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510308   นางสาว ฟาเดีย อาแวกือจิ 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510313   นายสิทธิพร บุญเพ็ง 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510342   นางสาวกนกวรรณ เกื้อสังข์ 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510345   นางสาวสิริกร ศรีทานวล 15  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510382   นางสาวปัทมวัลย์ ทีภูเขียว 16  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 16 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102902501A : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

63510041   นายอัครวินท์ แย้มภิรมย์ศรี 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510057   นางสาวศศิวิมล พ่ึงป่า 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510067   นางสาวอามานี มูซอ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510077   นายปกป้อง อัครพันธุ์กุล 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510112   นายนพเก้า แสงยศ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510113   นายสหัสวรรษ รักษาขันธ์ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510118   นางสาวรุ้งลาวัลย์ มณีเติม 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510143   นายจักรภัทร บุญเรือง 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510159   นางสาวภัทรศรี ศรีภูมาตย์ 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510200   นางสาวมาริษา สุวรรณโชติ 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510228   นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510233   นายคุณากร เพียรดี 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510246   นางสาวนูรูลอัสมา มูฮามา 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510260   นางสาววาริณี เวศย์วิวรรธน์ 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510280   นายรัสมนต์ วีระวุฒิ 15  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510290   นางสาวแพรวเพ็ชร  ภู่สงค์ 16  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510323   นางสาวสมฤทัย สาวิสิทธิ์ 17  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510340   นางสาวกัลย์สุดา  นามวิเศษ 18  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510409   นายพิชัยภูษิต คําจันดา 19  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510425   นางสาวปิยะณัฐ เเฝงจันดา 20  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 20 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102902601A : ศศ.บ. อาเซียนศึกษา

63510084   นางสาวนลินธรณ์ จันทร์พงค์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510115   นายคณัจสภัท สรรเพชร 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102902801A : ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

63510003   นางสาวธรรมิกา เทพบันดาลสุข 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510009   นางสาวธนชนก ศรีพานทอง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510059   นางสาวณภัสสรณ์ ประเสริฐ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510078   นางสาวจิติมา มาสม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510102   นางสาวศิริลักษณ์ มีศรีนุ่น 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510114   นางสาวมุกมณี ดํารงสุสกุล 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510132   นางสาวธนธรณ์ อนุสรประชา 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510144   นางสาวนิตยาภรณ์ โคตรชารี 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510176   นางสาวเบญจรัตน์ แสงณรงค์ 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510180   นางสาวดารนาถ ฤกษ์จํานง 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510201   นางสาวรุจิรา นาแซง 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510202   นางสาวศกลวรรณ พุ่มจันทร์ 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510217   นางสาวกมลชนก ทับทิมเทศ 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510236   นางสาวสิริขวัญ อุดรสถิตย์ 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510274   MISS กัญญาทิพย์ บุรีวงศ์ 15  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510281   นางสาวสุฮาดา นาวิกพันธ์ 16  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510291   นางสาวศศิธร ภูชาดึก 17  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510302   นางสาววีนัส วินิจฉัยกุล 18  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510303   นางสาวธันย์ชนก พุ่มพวง 19  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510388   นางสาวศศิธร แสงจักร์ 20  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 20 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

63510002   นายนรธัช ชาครทัศนีย์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510064   นางสาวสุภาณี จีนกอง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510070   นางสาวอนันญา ทองภู 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510081   นางสาวนันทิกานต์ ทองพูล 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510085   นายวรวิช อาศิรสิริวาณิช 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510129   นางสาวพชรกมล สวัสดิยากร 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510130   นายณัฐวุฒิ สุขเกษม 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510134   นางสาวกัลยกร แก้วผุย 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510139   นางสาวกิตติยา สุดตา 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510152   นายศิรสิทธิ์ หมื่นอาจ 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510162   นางสาวจีดาพา สมรักษ์ 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510188   นางสาวปิ่นมุก เตชะเกียรติพาณิชย์ 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510220   นางสาวกันยา เหมือนสังข์ดี 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510229   นางสาวสุภัทรา รุ่งสว่าง 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510265   นางสาวนินุรไลลา ยือริง 15  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510267   นางสาวเมทินี แนวทวิต 16  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510275   นางสาววิภาดา ฟักแก้ว 17  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510278   นางสาวธนัชชา จันทประสิทธิ์ 18  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510287   นายอมรินทร์ หาญประดิษฐ์ 19  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510299   นางสาวจุฬามณี  ผาธรรม  20  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510304   นางสาวมัญธิรส มินตรา 21  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510328   นางสาวกัณฑิมา พลอยดี 22  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510332   นางสาวพรรณพนัช สมหวัง 23  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510396   นางสาวอาภาภัทร กําพวน 24  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510408   นางสาวชลิตา คําโส 25  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510412   นายนนทกานต์ เนียมจีน 26  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 26 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102903501A : ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

63510074   นายประภาส รวยดี 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510080   นางสาวจารุวรรณ กีบาง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510239   นางสาวสุทธิดา เสวกวัง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510411   นางสาวรัชฎาพร เหล่าจั่น 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103610401A : บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

63510173   นายสิรสิทธิ์ รักญาติ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510230   นายจิณณวัตน์ บุญล้อม 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510343   นางสาวจุราวดี สาโรจน์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510352   นายปริวัตร สิงหเสม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510381   นายอภิสิทธิ์ เย่ียงอย่าง 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510383   นายประสิทธิ์ ศรีทร 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 6 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบัญชี

63510039   นายสหรัฐ ปะวะภูโต 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510147   นายศุภกฤต หมัดซา 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510211   นางสาววิชสุฑา แสงจันทร์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510262   นางสาวจันทร์จิรา ณรินทร์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510401   นายอลงกรณ์ นามนาฆะ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103610601A : บธ.บ. การตลาด

63510011   นายปรเมศร์ หนาเเน่น 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510040   นางสาวสุรางคนา บุญช่ืน 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510044   นายพงศภัค ทองประสิทธิ์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510088   นางสาวกรรณิการ์ อังกาบ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510106   นางสาวภุมรินทร์ ภุมเรศ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510138   นางสาวณิภากรณ์ พลพิทักษ์ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510179   นางสาวชลฤทัย พึ่งเกษม 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510234   นายอรรถพล โพธิ์สิน 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510293   นายระพีพัฒน์ ทันธิมา 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510294   นายวสุวัฒน์ พิทักษ์จรัสแสง 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510320   นางสาวอณิชญา ภูกาบทอง 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510339   นางสาวตรีทิพย์ พลอยมีรัศมี 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510375   นางสาวเจตสุภา ด้วงปิ่น 13  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510384   นางสาวประภัทรสร จุ้ยตาล 14  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510390   นางสาวนภัสสร วสุนธรากุล 15  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510395   นายกฤษชัย เปียใย 16  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510414   นางสาวณภัสสรณ์ วสันต์ 17  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510420   นายพรชลัท ประสิทธิ์วัชรากร 18  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 18 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103610701A : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

63510037   นายจิตรติ ทองรอด 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510056   นายโมกุล เสริมจันทร์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510066   นายสุธินันท์ บุญเสงี่ยม 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510089   นายจิรภัทร ขําศิริ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510123   นายปราบดา นุชรักษา 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510142   นายวัชรินทร์ นะพันตะ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510148   นายอนุชา หล้ากันหา 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510155   นายศราวุธ เจริญศิลป์ 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510370   นายนวันธร หัศบําเรอ 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510424   นายอนิรุทร์ กลิ่นถือศีล 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 10 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกและมีสิทธิ์เข้าศกึษา
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 5 (รบัตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610801A : บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ

63510185   นางสาวศลิษา มณเีเสงสาคร 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63510189   นายพริพล เลิศไพบลูย์วงศ์ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63510210   นางสาวจฑุารัตน์ ประสพพนัธุ์ 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63510214   นายขจรยศ ดวงประเสริฐ 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63510317   นายอาทติย์ รักกะเปา 5   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63510326   นายสิทธพิล ทองย้อย 6   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์

63510027   นางสาวกัญญาวีร์ เพขุนทด 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510272   นางสาวเวธกา แสงวิเศษ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510288   นายเจษฎา พลชัย 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510406   นายภูมิภัทร อ่วมอิ่ม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103611101A : ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

63510048   นางสาวรินลดา ทวีลาภ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510183   นางสาวนํ้าค้าง คาระวะ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510315   นางสาวอารีรัตน์ นัยเนตร์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103620101A : ศศ.บ. การท่องเที่ยว

63510273   นายอภิวัฒน์ แก้วศรีจันทร์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510358   นายธนดล ตระการจันทร์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103900401A : นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

63510001   นางสาวปารมี ทองโกมล 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510076   นางสาวปริฉัตร ศรีหนองพอก 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510128   นางสาวสุภัสสร แสนกล้า 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510203   นายภูมินทร์  หม่ืนไตร 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510360   นางสาวจิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103901101A : นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

63510023   นายอรรณพ ไทยประถม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510105   นางสาวอธิชา รื่นภาครส 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510195   นายสุระพงษ์ โคตรพงษ์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510242   นายพันธ์ศีกดิ์ เกษม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510270   นางสาวมายาวี โต๊ะยะเล 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510283   นางสาวธีวรา วันรักชาติ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510307   นางสาวกัญญารัตน์ ยงฉาย 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510366   นายปิยะพงษ์ ศรีสง่า 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510374   นายกิตติพงศ์ ลีปอพาน 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510415   นางสาววิสุตา หิรัญรุจิพงศ์ 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510416   นางสาวมารีนนา ดอเลาะ 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510423   นางสาวปัณฑิตา มากแป้น 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 12 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103901601A : นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

63510049   นายนายรชต สุขมโน 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510052   นางสาวณภัทร สกุลบงกช 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510100   นางสาวนงนภัส มานะเพียร 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510163   นายธนกร ธรรมมาศ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510187   นายธนภัทร เลาหพรทรัพย์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510215   นายศิวกร เเสนอุบล 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510309   นางสาวฐานิดา มิตตะธรรมากุล 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510391   นายนพคุณ บุรพรพงศ์ 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 8 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสื่อสารมวลชน

63510029   นายศรายุทธ ศรีประทุม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510038   นางสาววิจิตรา ลาภทรัพย์ทวี 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510108   นายวิริยะ บุญสอน 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510149   นายรุ่งตะวัน เดชจําเริญ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510153   นางสาววรรณภา พวงจันทร์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510204   นายนิติภูมิ แก้วใหม่ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510226   นายสุรสิทธิ์ รัตนธารส 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510235   นางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์บรรจง 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510266   นางสาวสุธินันท์ เถียนติธรรม 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510376   นายธีรวัฒน์ หล้าเอ้ย 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510410   นายทวีทรัพย์ ปัญญาสิงห์ 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510433   นายปุณณวิชช์ คงสุพรศักดิ์ 12  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 12 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104110701A : พท.บ. การแพทย์แผนไทย

63510205   นางสาวซีตีฮัญญา ดือราแม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510253   นางสาวซารีฟะห์ แวเงาะ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510327   นางสาวมาฮายาตี เจ๊ะอุมา 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510393   นางสาวสุวาตี เบ็ญเจะอุมา 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104112701A : วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63510045   นางสาวกรรณิกา เซี่ยงฉิน 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510131   นายชาติชาย ชาติเชิงเชาว์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510137   นางสาวรัตติญา คําเกิด 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510258   นางสาวพรทิพย์ ทองดอนเตี้ย 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510306   นายมูนีฟ กะเต๊ะ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510363   นายมูฮัมหมัดฮารีฟ การือมอ 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 6 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104112702A : ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

63510060   นางสาวพัชศิรินญา บริคุต 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510223   นางสาววริษา ถ่ินสําราญ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510237   นางสาวรุสมานี  หะยีอาแว 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510247   นางสาวปิยะพัชร์ คําดี 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510296   นางสาวนาวีลาห์ แนซา 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510300   นางสาวฮาฟีซา เปาะแต 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510333   นางสาวภาวิตา ต่วนฤทธิ์ 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510407   นางสาวเพ็ชรชราภรณ์ พานทอง 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510413   นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู 9  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510421   นายธวัชชัย ใจดี 10  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510426   นางสาวบัณฑิตา จันทร์คง 11  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 11 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104210301A : วท.บ. คณิตศาสตร์

63510151   นายณัฐชนน จันทร์ศรี 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510175   นางสาวกัญญารัตน์ คําหาญ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510282   นางสาวสิรินยา สิทธิศร 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104210701A : วท.บ. ชีววิทยา

63510022   นายณัชชา หวามา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510053   นางสาวรัตนมน โพธิ์พืช 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510356   นายวิชยุตม์ ไชยโพธิ์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510429   นางสาวอภิญญา อาธิเวช 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104211001A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

63510006   นางสาวนิภาพร สํานิ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510007   นางสาวพรพิมล สํานิ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104211601A : วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

63510120   นางสาวณัฐชยา นาคาดิเรกกุล 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510156   นายภูวิศ กล้วยตระกูล 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510252   นายสุทธิพัฒน์ ธรรมจํารัส 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510337   นายเศรษฐสิริ บุญศรี 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104211901A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

63510058   นายสัพพัญญู อัมพร 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104212001A : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

63510192   นางสาวประภาสิริ ใสวารี 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510276   นายอิสรา พิกุลทอง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510277   นางสาวมัลณิกา ช่วยบํารุง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104220101A : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

63510024   นายภาณุเดช เหมือนบิดา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510255   นายพิมาย เศรษฐี 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104220201A : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

63510221   นายธีร์ปพล เชาวปราชญ์ขันติ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510264   นายพิสิฐพงศ์ พุ่มกล่อม 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510321   นายอภินันท์ อัครเรืองรอง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510334   นางสาวปาริชาติ การสมบัติ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104500201A : วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

63510028   นายณัฐพล สายรัตน์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510325   นายอธิวัฒน์ เท่ียงตรง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104700801A : ค.บ. คณิตศาสตร์

63510005   นางสาวชลิดา เลิศจันทรา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510051   นายเจษฎากร เอกทวีกูล 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510182   นางสาวนูรอัยนี นิมะ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510232   นางสาววรุราภรณ์ แสนนอก 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104700901A : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

63510125   นายชนสรณ์ ศรทองแท้ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510170   นายพิชญุตม์ สําเภาแก้ว 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510225   นายเดชาพล  มุภาษา 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740104701301A : ค.บ. ชีววิทยา

63510167   นายอนันตชาญ กาญจนพันธ์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510261   นางสาวฑิตยา ยุบลโชติ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510286   นางสาวจิรภิญญา  กุทอง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105210201A : วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์

63510336   นายธีรภัทร ยังแหยม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510362   นายจารญา ทองประเสริฐไชย 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510400   นายกิตติพงษ์ สีเจือทอง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510419   นางสาวนภสร แป๊ะแก้ว 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212101A : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

63510012   นายสันต์ภพ มณีเนตร 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510033   นายอนุชา ปัสสาสิงห์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510042   นายณัฐปภัสร์ จตุรทิตย์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510043   นายกฤษฎา หิรัญกุลโชติ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510091   นายสนทรรศน์ พยาฆรานนท์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510094   นางสาวสุทธิรา สามปาว 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510098   นายวนัสบดี ตรุษดี 7  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510181   นายติณณ์วัชร์ คําพาพันธ์ 8  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 8 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212102A : ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63510126   นายธีรานุพงศ์ ชายทวีป 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510150   นายธนาธิป สุขุมานันท์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510322   นายนรบดี เพ็งมณี 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510387   นายอนุภัทร เดชาสิทธิ์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212103A : ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

63510146   นายกฤตนัย เมืองจันทร์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510297   นางสาวกิติยา  ใจภูมิ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510367   นางสาวจารุธารา คามบุศย์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510430   นายปฏิพล มีพิมาย 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

63510065   นางสาวเกศราพร หงษ์สกุล 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510191   นายจักรกริช บรรเทิงใจ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510240   นางสาววชิราภรณ์ เตโชพันธ์ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510241   นายณัฐวุฒิ ฐานานุศักดิ์กุล 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

63510014   นายสุพิสุทธิ์ จันทร์ทิพย์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510082   นายรัชพล บุญคํา 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510251   นางสาวซารีนา สนิ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510314   นางสาววิไลพร น้อยถนอม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510344   นายเสนา ชูเขียว 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510428   นายวงศกร ศรีรุ่งเรือง 6  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 6 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105301501A : วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

63510016   นางสาวธนภร ถาวรเวช 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510207   นางสาวผกายกุล แสนชาติ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510279   นายพีระเดช ใจภักดี 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510341   นางสาวเมธาวดี  หิมมะ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105610801A : บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร

63510165   นางสาวปทุมรัตน์ บัวภา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510198   นางสาวพลอยไพลิน กุลพรหม 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510254   นายวทัญญู มีสุข 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510329   นายธนกร แซ่ตั้ง 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510432   นายธรากร กุลแพทย์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740106702501A : ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา

63510019   นายศิวัช ปานอ่ํา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510107   นายคามินท์ ยะตุ้ย 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510116   นายพรรษกร คลิ้งทอง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   07/07/63 17:53  หน้า 54/ 56



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740106702502A : ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา

63510380   นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740106800201A : ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก

63510026   นายเตวิช อิทธิอัมพร 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510269   นายตระการ แก้วผ่องศรี 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510338   นายอภิวิชช์ บุญงอก 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510350   นายธนดล กังอิ่ม 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63510355   นายวัชราวุฒิ ไพฑูรย์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน
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