


1 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ข้อปฏิบัติ ส ำหรับผู้ผำ่นกำรคัดเลือก ภำคปกติ 

รอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
1 ตรวจสอบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันเสำร์ที่ 15 มิถุนำยน 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

2 กรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 
วันเสำร์ที่ 15 มิถุนำยน 2562 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเดินทำงมำช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

*** สำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลได้จำกเอกสำรหน้ำที่ 2 *** 
3 พิมพ์เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ได้ทีเ่ว็บไซต์ http://info.bsru.ac.th/mis/admission 

4 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

* กำรแก้ไขข้อมูล ใช้วิธีกำรเช่นเดียวกับกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว *

5 *** วันที่  17 – 18 มิถุนำยน 2562 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ เข้ำศึกษำ ที่ เว็บไซต์ 
http://student.mytcas.com 

(ถ้ำไม่ยืนยันสทิธิ์ จะถือวำ่ไม่ต้องกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำ จะขอสิทธิ์เข้ำศึกษำในภำยหลังไมไ่ด้) 
6 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เต็มจ ำนวน) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ลำนอเนกประสงค์  

อำคำร 1 ชั้น 1 เวลำ 09.00-15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัวมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2562
2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ
5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ

* ผู้รำยงำนตัวต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษำ เท่ำนั้น *
7 ถ่ำยรูปส ำหรับท ำบัตรนักศึกษำ และบันทึกลงในฐำนข้อมูลนักศึกษำ ณ อำคำร 2 ชั้น 1 (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร)  
* ค่ำถ่ำยรูป 100 บำท *

*** หากไม่มารายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจ านวน) ตามวันที่ก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 

หลักฐำนข้อ 2 - 5  

ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน 

และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

http://info.bsru.ac.th/mis/admission


ขั้นตอนการกรอกข้อมลูผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ admission.bsru.ac.th 
หมายเหตุ : รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) เท่านั้น

  

0 

. 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่ 

ในช่องรหัสผ่านให้กรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 5 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนท่ี 6 

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น ** 
หน้อจอก็จะอยู่ที่ข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า  
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ” 

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ  

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บนัทึก” อกีครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 
คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 3 
คลิก “ผลกำรสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4 
คลิก “แก้ไขข้อมลูก่อนรำยงำนตัว” 

ขั้นตอนที่ 7 
คลิก “ออกจำกระบบ” 

ขั้นตอนที่ 6  
หากข้อมูลที่บันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก 

“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” 
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหนำ้จอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที่ 5)  

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว*
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คูมือการใชงานระบบ TCAS62 

สําหรับผูสมัคร 

 
 

(รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 
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สารบัญ 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือสมัครใชงาน ................................................................................................................... 3 

ข้ันตอนการเขาสูระบบครั้งแรก ............................................................................................................................ 10 

ข้ันตอนการเขาสูระบบ ....................................................................................................................................... 14 

กรณลีืมรหัสผาน ............................................................................................................................................... 16 

การประกาศผล ................................................................................................................................................ 19 

ข้ันตอนการยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ........................................................................................................... 20 

ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงการยืนยนัสิทธ์ิ (การยืนยันสิทธ์ิครั้งท่ี 2-3) ............................................................................... 26 

ข้ันตอนการเลือกไมใชสิทธ์ิ .................................................................................................................................. 30 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือสมัครใชงาน 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com กดเมนู เขาสูระบบ/ลงทะเบียน 

 

 

2. เลือกเมนูลงทะเบียน 

 

  

https://student.mytcas.com/th
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3. สําหรับผูท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน 

3.1. กรอกขอมูลใหครบถวนและถูกตอง  

 

 

3.2. กดปุมลงทะเบียน 
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3.3. ตรวจสอบกลองอีเมล หรือ อีเมลขยะ ท่ีใชในการลงทะเบียน และกดปุมยืนยันตอนนี้ 

 

 

3.4. การยืนยันอีเมลสําเร็จ สามารถใชอีเมลในการเขาสูระบบได หากไมยืนยันอีเมลจะไมสามารถเขาใชงาน

ระบบได 

 

 

สําคัญ หากไมกดยืนยันการสมัครผานอีเมล จะไมสามารถเขาใชงานระบบในรอบที่ 5 ได 
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3.5. หากกดปุมยืนยันซํ้า จะแสดงขอความดังนี้ 
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4. สําหรับผูท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน 

4.1. เลือกกลองไมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน จากนั้นกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 

 

 

 4.2. กดปุมลงทะเบียน 
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4.3. ตรวจสอบกลองอีเมล หรือ อีเมลขยะ ท่ีใชในการลงทะเบียน และกดปุมยืนยันตอนนี้ 

 

 

4.4. การยืนยันอีเมลสําเร็จ สามารถใชอีเมลในการเขาสูระบบได 
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4.5. หากกดปุมยืนยันซํ้า จะแสดงขอความดังนี้ 

 

 

สําคัญ หากไมกดยืนยันการสมัครผานอีเมล จะไมสามารถเขาใชงานระบบในรอบที่ 5 ได 
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ข้ันตอนการเขาสูระบบครั้งแรก 

1.  หลังจากลงทะเบียนแลว เขาเว็บไซต student.mytcas.com 

 

 

2. เลือกเมนูเขาสูระบบ 

 

 

  

https://student.mytcas.com/th/
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3. กรอกขอมูลอีเมลหรือเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการลงทะเบียนใหครบถวนและถูกตองจากนั้นกดปุมเขาสู

ระบบ 

 

 

4. เลือก ตรวจสอบขอมูลจาก สพฐ. กรณีไมพบขอมูล ใหกรอกขอมูล ตองระบุ ใหครบถวน 
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5. สําหรับการใสขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือ กด เปล่ียนเบอรโทร จากนั้นกรอกเบอรโทรศัพทใหถูกตอง และ กด 

สงรหัส OTP และกรอกรหัสท่ีไดรับจาก SMS 
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6. กรอกขอมูลท่ี ตองระบุ ใหครบถวน จนเจอปุมคําวา สําเร็จ กดปุม สําเร็จ เพ่ือสงขอมูลใหแอดมินอนุมัติ 

 

 

 

สําคัญ กรุณารอแอดมินอนุมัติประมาณ 1 วันทําการ 

หากยังไมไดรับการอนุมัต ิจะไมสามารถเขาใชงานระบบในรอบที่ 5 ได 
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ข้ันตอนการเขาสูระบบ 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com 

 

 

2. เลือกเมนูเขาสูระบบ 

 

 

  

https://student.mytcas.com/th/
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3. กรอกขอมูลอีเมลหรือเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการลงทะเบียนใหครบถวนและถูกตองจากนั้นกดปุมเขาสู

ระบบ 
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กรณีลืมรหัสผาน 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com 

 

2. เลือกเมนูลืมรหัสผาน 

 

  

https://student.mytcas.com/th/
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3. กรอกอีเมลท่ีใชลงทะเบียนในระบบไว จากนั้น กด ลืมรหัสผาน ระบบจะสงอีเมลไปตามอีเมลท่ีระบุ 

 

 

4. กรุณาตรวจสอบกลองจดหมาย หรือกลองเมลขยะ จากนั้นกด ตั้งรหัสผานใหม 
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5. กรอก รหัสผานใหม และ กรอก ยืนยันรหัสผาน จากนั้นกด เปล่ียนรหัสผาน 
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การประกาศผล 

1. เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด ระบบจะประกาศผลการคัดเลือกของสาขาวิชา ในรอบท่ี 5 หากปรากฏรายการสาขาวิชา

แสดงวาผานการคัดเลือก 

 
 

2. หากไมพบสาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก ใหติดตอมหาวิทยาลัยท่ีทานสมัคร
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ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com 

 

 

2. เลือกเมนู เขาสูระบบ 

 

  

https://student.mytcas.com/th
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3. เลือกเมนูเขาสูระบบ 

 

 

4. กรอกขอมูล อีเมลหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผาน ใหถูกตองครบถวน จากนั้นกดเขาสูระบบ  
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5. เลือกเมนู รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 

 

6. ระบบจะแสดงรายการสาขาวิชาท้ังหมดท่ีผานการคัดเลือก จากนั้นเลือกสาขาวิชาท่ีตองการกดยืนยันสิทธิ์ ซ่ึง

สามารถยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาท่ีกําหนด ท้ังส้ิน 3 ครั้ง เทานั้น 
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7. ระบบจะแสดงใหเลือกชองทางท่ีตองการสงรหัสยืนยัน OTP วาเปน อีเมล หรือ เบอรโทรศัพท จากนั้นกดปุมสง 

OTP กรณุาตรวจสอบรหัส OTP ภายในเวลา 30 นาที 

 

 

8. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือเบอรโทรศัพทท่ีใชในการสมัคร**กรุณาตรวจสอบรหัส OTP ภายในเวลา 30 

นาที 
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9. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับ และกดยืนยัน 

 

 

10. หนาจอเม่ือยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาท่ีตองการสําเร็จ 
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11. เม่ือทําการยืนยันสิทธิ์สําเร็จ ระบบจะสงอีเมลใหผูสมัครทราบอีกครั้ง และสามารถตรวจสอบประวัติการยืนยัน

สิทธิ์ไดท่ี ประวัติการยืนยันสิทธิ์ 

 

 

 

12. หากตองการเปลี่ยนแปลงสถานะสาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก กดปุมนี้เพ่ือไปหนาดําเนินการเปล่ียนแปลง

หรือสละสิทธิ์ 
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ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ (การยืนยันสิทธิ์ครั้งท่ี 2-3) 

1. เม่ือเลือกสาขาวิชาในครั้งแรกไปแลวและตองการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก กด

ปุมนี้เพ่ือไปหนาดําเนินการเปล่ียนแปลงหรือสละสิทธิ์ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรวมถึงยืนยันสาขาวิชาในรอบนี้

ไดท้ังสิ้น 3 ครั้ง 

 

 

2. ระบบจะแสดงสถานะตรงสาขาวิชาท่ีเคยเลือกไว ใหเลือกสาขาวิชาท่ีตองการและกดยืนยันสิทธิ์ ครั้งท่ี 2 หรือ 3 
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3. ระบบจะแสดงใหเลือกชองทางท่ีตองการสงรหัสยืนยัน OTP วาเปน อีเมล หรือ เบอรโทรศัพท จากนั้นกดปุมสง 

OTP กรณุาตรวจสอบรหัส OTP ภายในเวลา 30 นาที 

 

 

4. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือเบอรโทรศัพทท่ีใชในการสมัคร**กรุณาตรวจสอบรหัส OTP ภายในเวลา 30 

นาที 
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5. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับ และกดยืนยัน 

 

 

6. หนาจอเม่ือยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาท่ีตองการสําเร็จ 
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7. เม่ือทําการยืนยันสิทธิ์สําเร็จ ระบบจะสงอีเมลใหผูสมัครทราบอีกครั้ง และสามารถตรวจสอบประวัติการยืนยัน

สิทธิ์ไดท่ี ประวัติการยืนยันสิทธิ์ 
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ข้ันตอนการเลือกไมใชสิทธิ ์

1. กรณียังไมไดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใดไว ระบบจะเปดใหกดไมใชสิทธิ์ในชวงเวลาเดียวกับการยืนยันสิทธิ์ โดยกด

ปุมไมใชสิทธิ์ ไดทันที 

 

2. กรณียืนยันสิทธิ์ ไปแลว หรือ ยืนยันครบ 3 ครั้งแลว 

2.1. ระบบจะเปดใหกดไมใชสิทธิ์ในชวงเวลาเดียวกับการยืนยันสิทธิ์ โดย กดปุมนี้เพ่ือไปหนาดําเนินการ

เปล่ียนแปลงหรือสละสิทธิ์ 
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2.2. จากนั้นกดปุมไมใชสิทธิ์ 

 

 

2.3. ระบบจะแสดงใหเลือกชองทางท่ีตองการสงรหัสยืนยัน OTP วาเปน อีเมล หรือ เบอรโทรศัพท จากนั้น

กดปุมสง OTP กรุณาตรวจสอบรหัส OTP ภายในเวลา 30 นาที 
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2.4. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือเบอรโทรศัพทท่ีใชในการสมัคร**กรุณากรอกรหัส OTP ภายใน

เวลา 30 นาที 

 

 

2.5. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับ และกดยืนยัน 
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2.6. ตรวจสอบผลการไมใชสิทธิ์จากอีเมลท่ีใชในการสมัคร และหนาเว็บไซตข้ึนวา ทานไดเลือกไมใชสิทธิ์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

คณะครุศาสตร 
 

 

 

  

 

 



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401000101 : การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510485  นางสาวปภาดา พารารัตน์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510605  นางสาวแพ วิลัยรัก 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 1/ 60

ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005201 : การศึกษาปฐมวัย(ค.บ. 4 ป)ี

62510167  นางสาวภัทราพร เรืองไชย 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510543  นางสาวสุนิศา มีแก้ว 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401000201 : จิตวิทยา(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510198  นางสาวสุภัชชา วรวิวัฒน์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510338  นายคฑา คมทา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510478  นางสาวขวัญณดา ศรีเกรียง 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510578  นางสาวอารยา เสถียรธนานนท์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510764  นางสาวปาจรีย์ คูหะรัตน์ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 2/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401000301 : เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510003  นางสาวกานติศา พึ่งบา้นเกาะ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510012  นายเกริกชัย เต็มสี 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 3/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005101 : การประถมศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510157  นางสาววัลวลี วิริยะ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510308  นางสาวโสมนัส พรัดรักษา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510325  นางสาวศรัญญา สมณะ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510330  นางสาวปรียากร แหลมกีก่่า 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510358  นางสาวศิวาลัย หอมตลบ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510368  นางสาวโสรยา ดอกบวั 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510410  นางสาวกวินนาถ ใจผ่อง 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510435  นายวรันพจน์ รุ่งเรือง 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510470  นางสาวทณัฑิกา เจือจันทร์ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510504  นางสาวชนัญชิดา ก้านจักร์ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510556  นางสาวธนัชพร อดทน 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510599  นางสาวซูไฮลา ยีสาแล 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510685  นางสาวรมิตา ฝันนิมิตร 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510714  นายนิซาอูดี รอนิง 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510805  นางสาวปญัญาพร โสภากุล 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510835  นางสาวศิริลักษณ์ อุตมรัตน์ 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 16 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 4/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005201 : การศึกษาปฐมวัย(ค.บ. 4 ป)ี

62510101  นางสาวปนัดดา กงล้อม 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510104  นางสาวปสุตรา สุขจุ้ย 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510169  นางสาวชลธิชา ไชยปญัหา 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510329  นางสาวปรียานุช จ่างแสง 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510503  นางสาวโสภาวดี สายชล 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510575  นางสาวอริยาพร เรืองผล 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510582  นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิยาง 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 5/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005301 : พลศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510002  นายนันทวัฒน์ แสนหลา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510008  นายสุธรรม เรืองปราชญ์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510043  นายดรัณภพ ศรีนรา 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510082  นายปยิวัฒน์ นาโสก 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510295  นายปฏิภาณ จีนนาฏ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510350  นางสาวปณิดา ชาญศรี 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510417  นางสาวพริาวรรณ เวฬุวนารักษ์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510559  นายเมธาวัฒน์ สากระจาย 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510630  นายนท ีวงศ์แสงธรรม 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510734  นายอวิรุทธ์ วิชาดี 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510769  นายนัฐวุฒ สุทธิเนตร 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510784  นายสรศักด์ิ จูมแพง 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510818  นายอันดา ชั่งชั่ว 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510823  นายอาดีร์ ดามาอู 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510885  นายรชานนท ์มะหะหมัด 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 15 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005401 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ค.บ. 4 ป)ี

62510110  นางสาวสุนิสา รัตนตรัยศรี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510439  นางสาวเกษแก้ว ศรีใส 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510748  นางสาวพวงประกา ศรีจันทร์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510786  นางสาวธมลวรรณ นันทวิสิทธิ์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510799  นางสาวกฤติยา สังฆะมณี 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 7/ 60

ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005401 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ค.บ. 4 ป)ี

62510670  นางสาวศุภรัตน์ ชัยชนะ 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17401005501 : ศิลปศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510028  นายธนภูมิ ภูมีศรี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510731  นางสาวกัญญารัตน์ พานิชชา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000101 : ภาษาจีน(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510072  นายธนาธิป ดาศรี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510084  นางสาวณัฐพร รักมน 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510113  นางสาวพนัธิตรา โพนปลัด 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510168  นายวสันต์ ขันทองชัย 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510172  นางสาวพรพรรณ เปล่ียนสมัย 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510183  นายธนวินท ์ค่าลือ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510194  นางสาวญาณินทร์ สิงหกาญจนกุล 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510205  นางสาวอารยา วงษาราช 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510237  นางสาวภัทรวดี แซ่โง้ว 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510406  นายจิรัฏฐ์ จันทร์จรุงจิต 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510445  นางสาวธมลวรรณ จันจู 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510456  นางสาววันวิสา เลิศลพ 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510457  นางสาววิลาวรรณ์ กล้าจิตร 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510459  นางสาวอรุโณทยั ล้ิมประสาท 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510465  นางสาวพมิพพ์ลอย ลือชา 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510472  นางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีแก้ว 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510549  นางสาวณภัทร ไตรรัตโน 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510655  นางสาวนวรัตน์ ทองอ่อง 18  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510691  นางสาวมาหยา รอดสุข 19  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510762  นางสาวเกศรินทร์ เขียวสลุง 20  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510765  นางสาวมลฤดี สร้อยทอง 21  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510787  นางสาวธนาพรรณ อนันต์ภิรมย์ร่ืน 22  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510821  นางสาวเสาวลักษณ์ นาควงค์ 23  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510895  นางสาวชลธิชา ศรศิริ 24  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510936  นางสาวภัทรนันท ์นิ่มรัตนสิงห์ 25  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 25 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000201 : ภาษาไทย(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510071  นางสาวไอริณ หมืน่นรา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510093  นางสาวพรนภา ค่าเพชร 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510096  นายกฤษฎา มโนโชคกวินสกุล 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510134  นางสาวสุพรรณษา จักรหา 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510249  นางสาวโชติมา ชาตินุช 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510254  นางสาวธิตินันท ์แดงประสิทธิพร 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510255  นางสาวจิราพร อุ่นอินทร์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510381  นายไพฑูรย์ จันทร์พรหม 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510437  นายพงพสุิทธิ ์ปัน้ชื่น 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510464  นางสาวชลกาญจน์ อ่าภาไพ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510488  นางสาวกัลยรัตน์ ชูมณี 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510565  นายวรพล พุ่มพวง 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510623  นางสาวสุภาวรรณ ปลีสมุทร 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510668  นายอนุชา ค่าจัตุรัส 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510778  นางสาวน้่าฝน ณรงค์ 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510825  นางสาวกนกภรณ์ มีโภค 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510903  นางสาวจารุวรรณ จันทา 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 17 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000301 : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)

62510022  นางสาวพจิะวรรณ สุดนอก 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510024  นายอริยะ ควรสงวน 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510098  นางสาวชนิสรา อุ่นเจริญ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510130  นางสาวสุวนันท ์โพธิสังข์หรัิญ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510199  นางสาวสิริพร วิชญานนท์ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510219  นางสาวณัฐริกา เวสูงเนิน 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510226  นางสาวปรียาภรณ์ อุดมศรี 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510244  นางสาวชลธิชา บญุเคหา 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510357  นางสาวภัคจิรา จงปตันา 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510428  นางสาวสุภาพร หอมหาญ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510449  นางสาวณฐมน ชนะน้อย 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510481  นางสาวชัยพร มาประสม 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510492  นางสาวพลอยไพลิน อุดม 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510597  นางสาวนันทน์ภัส โทผา 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510651  นางสาวมาริกา โกฏิรักษ์ 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510667  นางสาวจิรภิญญา อุทมุพนัธุ์ 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510788  นางสาวปรางค์สุดา ศรีสุวรรณ 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510812  นายภานุเดช วิยาสิงห์ 18  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510894  นางสาวปิน่สุดา ขันโท 19  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000401 : ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510108   นายสุเมธา ทัศนสุนทรวงศ์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510132   นางสาวฉัตรตะวัน ผลส่ง 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510147   นายกฤษฎา ฉ่่านิด 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510163   นายภัทรศักด์ิ รักษณรงค์ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510250   นายกองเทพ ฤทธิทวี 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510324   นายอติชัย วิจิตรอลงกรณ์ 6   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510689   นางสาววราพร ศรีเจริญ 7   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510722   นางสาวสิรภัทร แก้วบวัทอง 8   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510804   นางสาวปริชาติ ค่าผง 9   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510830   นางสาววิมลชฎา พทัิกษ์หมู่ 10   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510925   นางสาวนวพร วันนาพอ่ 11   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000501 : สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510440   นางสาวรตินันท์ บญุเกิด 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510660   นายเจษฎากรณ์ หนูชัยแก้ว 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510705   นางสาวชนัดดา นามคุณ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510876   นางสาวสุภิญญา มีพารา 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402000601 : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร(์ศศ.บ. 4 ป)ี

62510212   นายณัฐวุฒิ สีงาม 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510801   นายวันชัย อ่อนมี 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402002001 : นาฏยศิลป์(ศป.บ. 4 ป)ี

62510041   นางสาวกัญญารัตน์ สุนทรวงษ์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510707   นายประเสริฐ มุลลารักษ์ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510749   นายณัฐพล เกตุชมภู 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510751   นางสาวมินตรา พุ่มคนสิน 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402002101 : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์(ศป.บ. 4 ป)ี

62510447   นางสาวสุชาวดี พทัมณี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510780   นางสาวศจีรัตน์ มานเมาะ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 16/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402003001 : นิติศาสตร์(น.บ. 4 ป)ี

62510114  นายชนกพนธ์ วาณิชสรรพ์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510203  นายอดิศักด์ิ โทถม 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510248  นางสาวจันจิรา ปล้ืมเกษร 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510653  นางสาวปราณี กาละจูม 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510721  นายวราพล บญุมา 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510739  นายวีระ ศิริพรรณาภิรัตน์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510752  นายวสันต์ ขันทะมี 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402003101 : รัฐประศาสนศาสตร(์รป.บ. 4 ป)ี

62510001  นายธนกฤต คงแสนค่า 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510013  นายพรพจน์ พนูศิริ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510047  นางสาวฉัตรจิรา มวลประเสริฐ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510050  นายวรัญชิต ทศันา 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510112  นางสาวประกายมุก อินทร์ตา 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510197  นางสาวปยิพร พาแก้ว 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510272  นางสาวอาริตา ค่าแปร 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510284  นางสาวนนฑิญา ดีนัก 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510343  นางสาวสุภัทรา รุ่งสว่าง 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510388  นางสาวอทติยา เพง็พาด 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510433  นายนภัสพล จ่ันทอง 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510482  นายปพนสรรค์ ยุทธดนัยกุล 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510500  นางสาวศิโรรัตน์ จันทร์น้อย 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510513  นายอธิป เอ่ียมตระกูล 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510540  นางสาวปรียานุช ส่าเนียง 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510614  นางสาวจินดามณี ทพิรัตน์ 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510648  นางสาวณัฐณิชา ฤทธิบ์รรจง 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510680  นางสาวภัสนันท ์ทรงมณี 18  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510690  นายศิริชัย กุมรัมย์ 19  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510711  นางสาวศิรัญญา จิตต์พลูผล 20  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510724  นายพบพระ สายวายุกุล 21  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510781  นางสาวสิริพร ธรรมเนียม 22  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510782  นางสาวสุธิตา ศรีรัตน์ 23  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510795  นางสาวรัตน์สิมา อินทเยาว์ 24  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510820  นางสาวฟา้ใหม่ สุขรุ่ง 25  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510851  นายศิรศักด์ิ ศรีอ่่าดี 26  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510862  นางสาวพมิพลอย นามสระ 27  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510864  นายมูฮ่าหมัดอาฟดิ เจ๊ะเลาะ 28  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510869  นายทนงศักด์ิ ภูพนันา 29  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510916  นางสาวญาสุมินทร์ ราศรีชัย 30  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510922  นายนท ีคุ้มผิวด่า 31  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 31 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402003101 : รัฐประศาสนศาสตร(์รป.บ. 4 ป)ี

62510020   นายจีรวัฒน์ เจียพลอย 1   50 : ผู้สมัครท่ีมารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402005101 : นาฏยศิลปศึ์กษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510900  นางสาวอัจจิมา ผิวอ่อน 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402005201 : ภาษาไทย(ค.บ. 4 ป)ี

62510185  นายสิรภพ ครุฑคง 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510239  นายยุทธิชัย อัญญะโพธิ์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510394  นายวิศว ชนะภัย 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510484  นายอามีน กราซุย 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510647  นางสาวจันทร์สุดา เพิ่มพลู 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510761  นางสาววรรณรดา สมคิด 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402005301 : ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 4 ป)ี

62510100  นายอารยะ ต้ังอารยชน 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510170  นางสาวรัตติพร สุวรรณธรรมา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510617  นางสาวสิริกาญน์ดา ปราศจาก 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510816  นายตรงฤกษ์ เบญ็จฆรณี 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510866  นางสาวสุมิตรา แสนแดง 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402005301 : ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 4 ป)ี

62510080  นางสาวพชัรานนัท ์ขันธวิธิ 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402005401 : สังคมศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510009  นางสาวตะวัน ชนะกาล 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510135  นายเอกอนันต์ ทพัปริา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510159  นายมานะชัย เภาเจริญ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510217  นางสาวปยินันท ์รู้รอบดี 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510243  นางสาววรรนิศา ชาวทา่ทราย 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510263  นายคุณาธิป มหาชัย 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510359  นายศุภฤกษ์ กล่ินหอม 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510473  นางสาววราภรณ์ คงทอง 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510476  นางสาวคฑาทอง คงทอง 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510494  นางสาวจีรนันท ์สนิท 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510502  นายบญุฤทธิ ์หลวงประสาร 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510533  นางสาวนัทธพร ณ ระนอง 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510537  นางสาวชลาวดี ทองงาม 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510568  นางสาวปิน่มุก เรืองรัมย์ 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510693  นายกวี พุ่มวงค์ 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510793  นางสาววนิดา ฉีดเนียม 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510847  นางสาวเกศณีย์ งามเทศ 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 17 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000201 : การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ. 4 ป)ี

62510011  นางสาวบวัชมพ ูกล่ินแก้ว 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510136  นางสาวนงนภัส จุลอมรโชค 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510210  นางสาวฐิติรักษ์ จรูญวราเสฏฐ์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510303  นางสาวอัจจิมา กล่อมเกตุ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510404  นางสาวทพิพสุ์ชานันท ์ศิริเวช 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510446  นางสาวอภัสรา เกลาเกล้ียง 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510450  นางสาวณิชธกมล ค่านึงบญุ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510661  นางสาวอริสรา ศรีสุรเมธีกร 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510791  นายณัฐวุฒิ ร่วมยอด 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510829  นายปรมินทร์ ปานจันดี 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510843  นางสาวพรรณพสัสา อ่ินค่า 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000301 : การตลาด(บธ.บ. 4 ป)ี

62510068  นายพงศกร งามดี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510076  นางสาวสุภัทรา ปราบเสียง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510085  นายสิทธิศักด์ิ พอ่พงษ์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510091  นางสาวชลดา สุคันธจันทร์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510298  นายจักรพงษ์ ไชยคง 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510423  นางสาวพณัณิตา พนัธุม์งคล 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510525  นายณัฐพล แซ่เฮ้ง 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510528  นางสาวชนาภา สุขโชติ 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510588  นายนคเรศ บวัศิริ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510600  นางสาวอมรรัตน์ พรมภิภักด์ิ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510620  นายภาณุวัฒน์ สถาน 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510631  นางสาวอนุธิดา อิทธิพรประเสริฐ 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510642  นายธีรเจต ทรัพย์เจริญ 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510687  นายมงคล อยู่โต 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510712  นายภูผา พานิชเจริญ 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510755  นางสาวกัญญาภัค จ๊อกกวี้ 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510766  นางสาวสุณัฎฐชา จูงจิตรด่ารงค์ 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510773  นายมานพ ชัยลา 18  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510838  นายพรีะพล เกยุรานนท์ 19  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510910  นางสาวภาวินี แสนแสง 20  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510913  MISS JINXUAN LIN 21  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510915  นางสาวพลอยไพลิน ธัญญเจริญ 22  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2

จ านวนทั้งสิน้ 22 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000301 : การตลาด(บธ.บ. 4 ป)ี

62510264  นางสาวชนัญชิดา เง้ือมผา 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510302  นางสาวปนัดดา เพช็รดี 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510322  นายปณุยวัจน์ ธีระกุล 3  50 : ผู้สมคัรทีม่ารายงานตัว1
62510636  นางสาวเบญจมาศ ศรีอ านาจ 4  50 : ผู้สมคัรทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000401 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ. 4 ป)ี

62510182  นางสาวสรณ์สวรรค์ อยู่เย็น 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510333  นางสาวจุฑารัตน์ ดาวโรยรัมย์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510515  นางสาวสุดาวัลย์ ผ่องแผ้ว 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510548  นางสาวนิสิตา หลักทอง 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510584  นางสาวชารินี ทองชั่ง 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510709  นางสาวเขมรัตน์ ปนัหมอก 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510741  นายชวินทร์พล ดีวงษา 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510808  นายนภัสดล ปญัญาพร 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510846  นางสาวชลธิชา หาญกล้า 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510890  นายณรงค์ฤทธิ ์เชื้อโชติ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000501 : การประกอบการธุรกิจ(บธ.บ. 4 ป)ี

62510480  นางสาวมาลีสา ชาลีวงษ์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510508  นายวสวัตต์ิ เรืองไรโกเมน 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510573  นายณัฐพงษ์ ขุนณรงค์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510624  นายชลสิทธิ ์ปอ้งศรี 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510696  นายชิษณุ น้่าจันทร์ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510740  นางสาวฐิติวรดา พรหมฤทธิ์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510935  นายธีรภัทร เชี่ยวชาญประพนัธ์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000601 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ. 4 ป)ี

62510007  นายพพิฒัน์ ทาบตุร 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510034  นายอัณณพ ชุ่มเย็น 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510158  นายชินกฤต มีเผาะ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510257  นางสาวเกวลิน สิงหค่์า 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510401  นายศุภสิทธิ ์อินทร์เจริญ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510526  นางสาวนริศรา เทยีมฤทธิ์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510564  นายภูมิไผท วรปกรณ์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510710  นางสาวอโรชา นุ่นชื่น 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510733  นายนวันธร หศับ่าเรอ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510855  นายอาทติย์ สุวัฒนเสนีย์ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510857  นายธนชาต หล้าโรย 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510871  นายภูมินทร์ หมื่นไตร 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510917  นายชุติวุฒิ ชมภูวิเศษ 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403001001 : การโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง(นศ.บ. 4 ป)ี

62510139  นายวัชรพงษ์ สัตย์ไสย์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510218  นางสาวชลิดา ธีระสุคนธ์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510229  นางสาวสฐิภรณ์ ชูเกียรติ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510294  นายธาวิน สิงหท์อง 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510413  นางสาวลัดดาวัลย์ พมิพน์้อย 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510453  นางสาวสุกิตรา อินทร์น้อย 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510563  นางสาวรัตติกาล ปญัญาราช 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510585  นายชนบดี พนัธ์เพชร 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510754  นายชยุตม์ ทนุรัตนบตุร 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510759  นายณัฐพนธ์ ชัยนิวัฒนา 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510792  นางสาวปนัดดา โนเปลือย 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510839  นายเมธี โชติช่วง 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510850  นายพชิิตชัย ทรัพย์มูล 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403001001 : การโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง(นศ.บ. 4 ป)ี

62510118  นายอภิรมย์ บ ารุง 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510914  นายฤทธิพร ทวีสมาน 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403001101 : การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารองค์การ(นศ.บ. 4 ป)ี

62510119  นางสาวเกษฎาภรณ์ ไกยบตุร 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510202  นายรัฐปถัย์ น่าโชควิริยะ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510567  นายณัฐวีร์ จุลศักด์ิ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510717  นางสาวจุรีรัตน์ ดงสันเทยีะ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403001201 : การสือ่สารมวลชน(นศ.บ. 4 ป)ี

62510032  นายสรวิชญ์ วีระชัยกุล 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510150  นายณัฐพงษ์ กองชัย 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510184  นางสาวบณุยนุช หรัิญทรัพย์คณา 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510392  นายสหสัวรรษ พนัธ์ทอง 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510432  นางสาวทศพร เพง็ซา 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510438  นายจิรายุ เนียมสวน 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510501  นางสาวณ พชิชา สมดังใจ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510610  นายมูรีด ขันธชัย 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510611  นางสาวพรียา เวฬุวนารักษ์ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510901  นายฉัตรชัย สังข์คง 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510923  นายจิรายุ วงศ์จินดา 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403001301 : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย(นศ.บ. 4 ป)ี

62510015  นางสาวปฐมาวดี รอดไสว 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510220  นายธนภัทร แปง้หอม 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510236  นางสาวสมิตา จันทร์ฉาย 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510282  นายณภัทร พุ่มประยูร 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510366  นายธวัชชัย บญุญาพงษ์ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510399  นางสาวฎรินรัชต์ ทองสุข 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510613  นายพชร จ่ันเพชร 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510692  นายกันตวัฒน์ พลายแก้ว 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510738  นายธารางกูร จัตุรส 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510777  นายถิรวิทย์ ถิรครรชิต 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510924  นายรุจิรธรรม ยุติธรรม 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403002001 : การบญัชี(บช.บ. 4 ป)ี

62510037   นางสาวสุนิสา บวัทอง 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510144   นางสาวสมฤดี พรมกล้ิง 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510177   นางสาวจันทิมา น้อยทรัพย์ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510190   นางสาวชุติมา ค่่าคูณ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510306   นางสาวณัฐรดา คงม่ัน 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510314   นางสาวดรุณี หาญพทัิกษ์ 6   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510361   นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณเกิด 7   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510393   นางสาววรรณกานต์ บตุรน่้าดี 8   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510395   นางสาวสุทธิดา ภู่คง 9   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510429   นายวัชรพงญ์ แสงราช 10   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510601   นางสาวอมรรัตน์ จิตอร่าม 11   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510663   นายเจตดิลก ผัดผ่อง 12   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510699   นายอัครวัฒน์ พนิิจวรกุล 13   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510701   นางสาวสุภาวิณี บริบรูณ์ 14   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510742   นางสาวศิริภัทร ศิริบรูณ์ 15   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510775   นางสาวเมธาวี เพยีรธัญการ 16   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510779   นางสาวญาณิศา อาสาประชา 17   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510863   นางสาวเบญจมาศ จ่าปาเงิน 18   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
62510921   นางสาวพรชิตา พรหมสูง 19   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403002101 : การท่องเที่ยว(ศศ.บ. 4 ป)ี

62510040  นายวสุรัตน์ โคษา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510059  นางสาวอาทติยา นวนสาย 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510061  นางสาวพชัรินทร์ ศีลธรรม 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510111  นายบญัญพนต์ นิยมอ่าไพ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510117  นางสาวณิชกานต์ เมฆาระ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510377  นายสพล สนธิรัตน์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510425  นางสาววริศรา อาจภักดี 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510441  นางสาวณัฐนริน ยอดโยคิน 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510521  นางสาวภารวิณี พละมาตย์ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510527  นางสาวปยิาภรณ์ ประสิทธิธ์ัญกิจ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510607  นางสาวธนพร ประทมุตัง 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510629  นางสาวภัทริญา ชัยบตุรดี 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510643  นางสาวชนิกันต์ แสนทวี 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510681  นางสาวเบญจวรรณ แสนสุข 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510727  นางสาวสุวิภา ทว่งที 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510746  นางสาวกัญญาภัค ธานีกุล 16  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510836  นางสาวพกุิล ค่าศรี 17  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510872  นางสาวปนัดดา ไหมทอง 18  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510883  นางสาวชลธิชา ไชยเผือก 19  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403002201 : เศรษฐศาสตร์(ศ.บ. 4 ป)ี

62510419  นายนนทนันท ์ต้ังถาวร 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510511  นายณัฎฐพร ศรีละว้า 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510538  นายศราวุธ สุญธงศิริ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510776  นายธนานนท ์เกียรต์ทวีอนันต์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000101 : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ. 4 ป)ี

62510051  นายคุณานนท ์ภูมิตระกูล 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510245  นายนท ีนิดเนตร 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510379  นายทศันัย ทศันียกุล 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510657  นายศิรเชษฐ์ อธิพรปภัสพงษ์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510678  นายธัชพล ประสาทศิลปนิ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000201 : คณิตศาสตร์(วท.บ. 4 ป)ี

62510196  นายโกเมศ เดชทุง่คา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510270  นางสาวภิภาภรณ์ ค่าสนอง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510665  นายทกัษ์ดนัย ซาไก 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510849  นายลุกมานุลหากีม ซาอุ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000201 : คณิตศาสตร์(วท.บ. 4 ป)ี

62510362  นางสาวสุธาวัลย์ ปกัเขมายัง 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510634  นายณัฐชนน จันทร์ศรี 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000301 : เคมี(วท.บ. 4 ป)ี

62510832  นางสาวเฌอพชัชา พาค่าวงค์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000501 : จุลชีววิทยา(วท.บ. 4 ป)ี

62510644  นางสาวณิชากร เจริญสุข 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510704  นางสาวศิริณยา บนิมาวัง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000601 : ชีววิทยา(วท.บ. 4 ป)ี

62510259   นางสาวเสาวลักษณ์ บญุกว้าง 1   50 : ผู้สมัครท่ีมารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000801 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส(์วท.บ. 4 ป)ี

62510090  นายพรีศักด์ิ เด่นทองดี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510180  นายภูมิพฒัน์ สุคันธนปญัญา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510603  นายปญุญพฒัน์ ค่าสีหา 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000901 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร(วท.บ. 4 ป)ี

62510694  นายธนวุฒิ วงศ์ค่าภู 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404000901 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร(วท.บ. 4 ป)ี

62510164  นายวศิรุต ชูชัยเจริญ 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1
62510360  นางสาวทรรศนีย์ อาจณรงค์ 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001201 : วิทยาการคอมพิวเตอร(์วท.บ. 4 ป)ี

62510416  นายประนาท สินธุสนธิชาติ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510554  นางสาวนุสบา อยู่วัง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510596  นายบารมี ศิริมี 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510902  นายธีร์ธวัช ผาสุข 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ. 4 ป)ี

62510128  นายธญัพสิิษฐ์ พร้อมพริิยะกุล 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001301 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ. 4 ป)ี

62510206  นางสาวนิรมล นนธิจันทร์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510337  นางสาวทพิวัลย์ พลศักด์ิ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510448  นายจักกฤช เกิดผล 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510553  นางสาวผานิต ปล้ืมใจ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510622  นางสาวสุวรรณี ค่ามีรัตน์ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001401 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม(วท.บ. 4 ป)ี

62510570  นางสาววัลย์นิสา อินเปง้ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510750  นางสาวภารวี กองทองนอก 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001501 : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ. 4 ป)ี

62510010  นายณัฐวุฒิ ทรงศรีสวัสด์ิ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510583  นายศุภวัฒน์ สืบบกุ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510598  นางสาวศศิวิมล มีหนิกอง 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510633  นายวัชรพล นิตยศร 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510672  นายพฒันะ อ่อนแปน้ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510747  นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วเก่ง 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001601 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ. 4 ป)ี

62510077  นางสาวอรวิภา หม่องด้ัง 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510173  นายภูวดล สาระผล 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510341  นางสาวพนารัตน์ เนตวิลา 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510673  นางสาวบวับษุกร หงษ์นัย 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510768  นางสาวณัฐพร บญุโต 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510770  นางสาวชรินรัตน์ เอกลักาณ์ตระกูล 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510893  นางสาวนราวดี ทองกวด 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001701 : แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ. 4 ป)ี

62510127  นางสาวชนิกา ผดุงพงษ์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510174  นายพลาธิป จันทร์สุก 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510187  นายเจริญรัชต์ อัศวมั่นสัมพนัธ์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510235  นายเสกสรร พาภักดี 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510262  นางสาวศศิธร กลัดมี 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510574  นางสาวภัทรนันท ์คล่องการพานิช 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510810  นางสาวสโรชา หมืน่หาวงศ์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001801 : เทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ. 4 ป)ี

62510045  นางสาวพรนภา จอมใจ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510385  นายอัษฎาเทพ นันทะสิงห์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510463  นางสาวอิสยาภรณ์ ง่อนสว่าง 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510486  นายสรยุทธ ประพรม 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510491  นายสิโรฒม์ ทองพลู 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510679  นายอภิชาติ วิถี 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510879  นางสาวชลิตวรรณ ไหล 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510884  นายนิธิศ ทองพนู 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510904  นายธีรภัทร ยังแหยม 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003101 : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ. 4 ป)ี

62510016  นายสุทธิพงษ์ ทองสุข 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510021  นายวรา ดิษบ่ารุง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510053  นายเนติพงษ์ สิริอมรพนัธุ์ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510386  นายทรงนคร สิงหข์ันธ์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510771  นายพรีะพงษ์ บญุวิลัย 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510877  นางสาววิริสรา มาเต็ง 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510927  นายณัฐเกียรติ จันทร์บตุดา 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 7 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003101 : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ. 4 ป)ี

62510572  นายธรีะยุทธ เหมอืนทอง 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003201 : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(อส.บ. 4 ป)ี

62510005  นางสาวจิรารัตน์ แต้มทา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510042  นายพงศ์ศิริ ขุนสวัสด์ิ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510115  นางสาวสุภาพร สายทอง 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510246  นางสาวนวิยา ชิวปรีชา 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510442  นายก้องกิดากร จิตรแก้ว 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510649  นายอภิรักษ์ บตุรวงษ์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510658  นางสาวธนัชพร สัมพทุธ์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510697  นายเจริญชัย วิมลสุข 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 8 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 49/ 60

ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003201 : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(อส.บ. 4 ป)ี

62510048  นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว2
62510454  นายทศัน์นนท ์แสนค า 2  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว2
62510664  นางสาวพชัรมัย ค าย่อย 3  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003301 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ทล.บ. 4 ป)ี

62510067  นางสาวชนินาถ เพช็รวงศ์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510107  นายธนพล เทพอินทร์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510520  นายสรวิชญ์ อารีสนั่น 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510715  นายวิสิฏฐ์ องค์เอ่ียม 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   14/06/62 14:45  หน้า 50/ 60



ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003501 : วิศวกรรมพลังงาน(วศ.บ. 4 ป)ี

62510027  นายจิรายุ พชิัยแพทย์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510268  นายรติพงษ์ ซ่อมภูเขียว 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510625  นางสาวศศิธร สีแดงก่่า 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510652  นางสาวกุลนัฐ จันทร์แวว 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510753  นางสาวพมิวิรัตน์ จันทร์นิเวศ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510874  นางสาววริษรา ทวนไธสง 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404004001 : สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ. 4 ป)ี

62510055  นางสาวณัฐวิภา เกษนัด 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510088  นางสาวทพิวรรณ พรมดอนกอย 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510305  นางสาวอัญชลีพร รุ่งโรจน์เจริญ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510474  นางสาวณัฐนิชา ก่าหวัเรือ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510641  นางสาวธยาน์ นามโสม 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510745  นางสาวกวินนา พจิารณ์จิต 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510763  นางสาวอารีนา สาดารา 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510831  นางสาวลักษมี จันทร์ปญัญา 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510868  นางสาวไอรดา เลพล 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510899  นางสาวเบญญทพิย์ สนกระแสร์ 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404004101 : การแพทย์แผนไทย(พท.บ. 4 ป)ี

62510408  นางสาวนิรชา ถ้่าสูงเนิน 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510706  นางสาวจารวี ตันศิริสมบรูณ์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404004501 : ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ. 4 ป)ี

62510065  นายชาตรี ไตรวงษ์ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510066  นางสาวประภัสสร โสรัตน์ 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510224  นายปฐมพร เกิดเบีย้ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510261  นางสาวนันทชิา เขียนวงศ์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510269  นายนิรันดร์ วงศ์ย่ังยืน 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510279  นางสาวณิชกมล น่วมปรีชา 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510321  นางสาววราลี ปุน่น้่าใส 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510676  นางสาวสุพตัรา ประเสริฐชัย 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2
62510728  นางสาวเปรมา เอมเจริญ 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510756  นางสาวอติพร เทยีมเสวก 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510930  นางสาววรวีร์ แคล้วกระโทก 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404005101 : คณิตศาสตร์(ค.บ. 4 ป)ี

62510097  นางสาวภัทรวดี ประจักษ์วิมล 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510149  นางสาวอาทติยา ทดัไธสง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510166  นางสาวกรรณิกา บญุอ่อน 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510335  นางสาวศิโรลักษณ์ แดงทองใส 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510375  นายอภิวิชญ์ เสติ 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510713  นายธนวัฒน์ บญุพทิกัษ์ 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510798  นางสาวอมรรัตน์ พลายละหาร 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510845  นางสาวสิรีธร วงศ์จอม 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 8 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404005201 : คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510271  นางสาวชลดา ตุ้ยดา 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510299  นายสหนพน ตลอดไธสง 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510626  นางสาวฮานานี จาเงาะ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404005301 : เคมี(ค.บ. 4 ป)ี

62510369  นางสาวอาริตา ศรีสุกใส 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้รายงานตัวแล้ว (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบรับนักศึกษา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ

หมายเหตุ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404005301 : เคมี(ค.บ. 4 ป)ี

62510208  นางสาวธนภรณ์ ปรังศรี 1  50 : ผู้สมัครทีม่ารายงานตัว1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17405000101 : ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ป)ี

62510029  นายเดชาพล เชียงดี 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510030  นายทกัษ์ดนัย เบา้มา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510216  นายชูชัย ชูเลิศ 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510231  นายพลกฤต พวงเกษ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510258  นายศิรชัช ศรีกระจ่าง 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510331  นายชนะภัย คล้ายแสง 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510352  นายอิทธิภัทร ทพิมาตร์ 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510489  นายพงศกร ศรีม่วง 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510797  นายตระการ แก้วผ่องศรี 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510817  นายคริษฐ์ ช่วยบ่ารุง 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510860  นายสิทธิโชค ทมิสูงเนิน 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510896  นายวุฒิพงศ์ ไชยจันลา 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 12 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17405005101 : ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510046  นายพงศกร คงด่า 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510052  นางสาวอัจฉราพรรณ ทองสัจจา 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510057  นายจิรัฏฐ์ จันทร์แจ่ม 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510075  นายอภิชน มะลิวงษ์ 4  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510161  นายธนภัทร แสนสมบติั 5  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510179  นายวณัฐพงศ์ จูมกุมาร 6  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510297  นายณัฏฐนาย แก้วพร้ิง 7  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510519  นายภาคภูมิ เจริญศรี 8  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510577  นายอภิวัฒน์ เขาบาง 9  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510592  นางสาวฆสัรา โพธิอ่์อน 10  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510702  นายณัฐภัทร กลีบบวั 11  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510772  นายกัมปนาท บญุชู 12  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510785  นายธนโชติ งามพรม 13  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510841  นายธนา พงษ์พานิช 14  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510889  นายกษิดิศ แก้วอ่าไพ 15  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 15 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธ์ิ วันที ่17-18 ม.ิย.62)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17405005201 : ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 4 ป)ี

62510023  นายวีรภัทร กรมสุริยศักด์ิ 1  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510094  นายทนิกร ดวงนิราส 2  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1
62510479  นายศุภพล ชูสนิท 3  40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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