มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เลขที่สมัคร
61300169
61300242
61300251
61300408
61300412
61600058
61600064
61300204
61300259
61300328
61300385
61800001
61800002
61800003
61300062
61300109
61300346
61300460
61300492
61300551
61300554
61300569
61300570
61500014
61500029
61500040
61500054
61500058
61600006
61600050
61600113

ชื่อ-สกุล
นางสาววรกมล ตันเจริญ
นางสาวณัฐธิชา กรันย์ภัทรนิธิ
นางสาวกัญญารัตน์ เเรงขํา
นางสาวมาลี สังข์แก้ว
นางสาวกรกนก แพรขาว
นางสาวอมรรัตน์ กันสุธา
นางสาวอรอุษา เรืองเกษตร์
นางสาวชลธิชา คําอ่อนสี
นางสาวกนกพร แสงคล้าย
นายธีรภัทร รักท้วม
นางสาวนิฤชา จันทร์ศรี
นางสาวชนิดา นามสง่า
นางสาวอธิวดี โสธรารังษี
นางสาวภาร์ฝัน ห้วยทราย
นางสาวณัฐสุดา คํารู้
นางสาวสุดารัตน์ หน้าหยก
นางสาวทัตพิชา ศิริธรรมมา
นางสาวณัฏฐณิชา ดุสอน
นางสาวสุดาทิพย์ บุญเเสน
นางสาวศุภรา สุนทอง
นางสาวพนิดา จิตจักร
นางสาวกัซตูรีย์ มูฮิ
นางสาววฤนดา บุญจันทร์
นายภูมิพัฒน์ วงษ์ประชาศักย์
นางสาวสิรินดา เจริญสุข
นางสาวฟาริดา ชมภูวงค์
นางสาวนพภัสสร มีมาดี
นางสาวสูติมาพร หาญโหน
นางสาวพรพิมล ลาน้ําคํา
นางสาวภควดี จันทร์สุข
นางสาวณัฐตรีญา คงคูณ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17401000202
17401000202
17401000202
17401000202
17401000202
17401000202
17401000202
17401000302
17401000302
17401000302
17401000302
17401005102
17401005102
17401005102
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202

คณะ/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 1 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

เลขที่สมัคร
61600138
61600164
61600179
61600235
61400018
61400033
61400053
61400059
61400062
61400076
61400125
61400135
61400136
61300485
61300401
61400070
61400071
61400124
61400126
61400133
61400120
61700078
61700240
61700270
61300096
61300210
61400034
61500056
61600081
61600122
61600245

ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ์ บุตรเตือน
นางสาวณัฎฐริกา โพนค้อ
นางสาวกฤษณา ดิษฐ์นวล
นางสาวเอเซีย ฐานิศร
นายศุธการ หึมวัง
นางสาวปารียา สนเส็ม
นายศิรสิทธิ์ สมวงศ์
นางสาวชลดา แพงมาก
นางสาวปณิตา พิลาดี
นายชาวรรณ พ่วงเสมา
นางสาวมุกขรินทร์ พุ่มลอยฟ้า
นายสราวุธ แก้วนิตย์
นางสาวเกตุวลี ไชยชะนะ
นายกฤติธี หีมปอง
นางสาวเอื้อมพร ดวงแก้ว
นายศักดิ์ดา ยางลิ่ม
นางสาววรดา ปิ่นแก้ว
นางสาวนภสรณ์ ป้องแก้ว
นางสาวผ่องนภา พงษ์นัยรัตน์
นายฐานัส เสมอเหมือน
นางสาวปิ่นมณี สดศรี
นางสาวภัณฑิรา วราภรณ์
นางสาววชิราภรณ์ สีหปัญญา
นางสาวกัญญารัตน์ นันต๊ะภาพ
นายธมลวรรณ ทองเพชร
นางสาวยลวรรณ สุขวงษ์ศา
นางสาวฉัตรวดี โพธิ์นอก
นางสาวสรณ์สิริ สมพล
นางสาววิรดา เรืองสกุล
นายไกรวิชญ์ ศรีเทพ
นางสาวรัตนาพร มาศไพจิตร์

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17401005202
17401005202
17401005202
17401005202
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005302
17401005402
17401005502
17401005502
17401005502
17401005502
17401005502
17401005502
17402000102
17402000102
17402000102
17402000102
17402000202
17402000202
17402000202
17402000202
17402000202
17402000202
17402000202

คณะ/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 2 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

เลขที่สมัคร
61700040
61700110
61700230
61300139
61300247
61300314
61300317
61300351
61300398
61300436
61300478
61300508
61300509
61500010
61600185
61600208
61600265
61700045
61700252
61300214
61300342
61300389
61300448
61600026
61600165
61600188
61600195
61600228
61600242
61700042
61700126

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุวิมล แก้วเมิน
นายยศนนท์ ส่งนุ่ม
นางสาวรัตติยากร สมศรี
นางสาวธีราพร จอนแจ้งจันทร์
นางสาวจีระวรรณ สุวรรณศักดา
นางสาวสุกัลญา เจริญสิงห์
นายณัฐวุฒิ ทองมาก
นายปัญญา กุลพาวิโรจน์
นางสาวพนิดา คําผง
นายพีรพัฒน์ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
นางสาวอรอนงค์ สุดโคต
นายสืบศักดิ์ จิณาวรณ์
นายสหรัฐ เสพสุข
นางสาวมิยูกิ ยามะอุจิ
นางสาวปาณยวีร์ บรรเทากุล
นางสาวสุดารัตน์ รัตทิพย์
นางสาวอภิญญา แก้วกมล
นางสาววิตินันท์ พันทอง
นายเดชชดา เบ็ญพรม
นายธีระพล ริ้วมงคล
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมเสริมลาภ
นางสาวรัชนี ศรีแนน
นางสาวยุวธิดา ไชยสีลา
นางสาวภัณฑิลา แท่นนิล
นายลายไทย ผิวทอง
นางสาวธนิษฐา ใจแสน
นายวิชยุตม์ พรมมี
นายธีรดนย์ อินทศักดิ์อุบล
นายวีรพล พูลทวี
นางสาวพรรณิพา เขียวอ้อม
นางสาวอัญชัญ หลุนบูชา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402000202
17402000202
17402000202
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000402
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502
17402000502

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

หน้าที่ 3 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

เลขที่สมัคร
61700142
61300188
61300189
61300190
61500005
61500009
61700049
61300090
61300151
61300349
61600052
61600133
61600219
61700022
61700141
61400068
61500019
61500061
61700002
61700095
61300136
61300270
61500012
61500028
61600042
61600044
61600121
61700048
61700087
61700104
61300040

ชื่อ-สกุล
นายอัษฏาวุธ สุนทร
นางสาวศิริกาญจน์ สีทา
นางสาวรุ่งนภา ไชยรัตน์
นางสาววรรณิดา พันธ์พงษ์
นางสาวภัทรภร มหัตถพงศ์
นายยศพงศ์ พงษ์พฤษพรรณ์
นางสาวพรพิมล พิทึกทักษ์
นางสาวสัณห์สมร ทาทอง
นางสาวฐานิต คุ้มวัลย์
นางสาวปรียนิตย์ ตรงต่อศักดิ์
นางสาวทิพย์สุดา ศรีอาภัย
นางสาวธนพร ฉวีวัฒน์
นางสาวณัฐสุดา รังษีไสวแสง
นางสาวเจนจิรา นาคศาลา
นางสาววชิราณี คําบัณฑิตย์กุล
นางสาวนิตยา พงษ์ธานี
นายดาวเพชร สุขเจริญ
นางสาวนันทิชา จันดา
นายณัฐวัตร ดํารงศิริ
นางสาวนวณัฐ เจริญดง
นายเดชาพัชร โคตรอาษา
นางสาวปิยะมาศ ฉัตรพรม
นายไชยกมล คําพิมพ์
นางสาวสุชาดา จันทร์สมโภชน์
นายชัยวุฒิ นุชผักแว่น
นางสาวดรุณี พุทธลา
นางสาวณัฐชยา เทวาราช
นางสาวชลมาศ เงือกน้ํา
นายชัยรัตน์ ชุมแก้ว
นางสาววิไลพร กันชัยภูมิ
นายธีรวัฒน์ เกษมศรี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402000502
17402000602
17402000602
17402000602
17402000602
17402000602
17402000602
17402002002
17402002002
17402002002
17402002002
17402002002
17402002002
17402002002
17402002002
17402002102
17402002102
17402002102
17402002102
17402002102
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003002
17402003102

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

หน้าที่ 4 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

เลขที่สมัคร
61300225
61500052
61700026
61700028
61700092
61700120
61700173
61700212
61700214
61700232
61700242
61700266
61300018
61300100
61300143
61300167
61300178
61300207
61300301
61300360
61300495
61300558
61400009
61400013
61400019
61400020
61400022
61400024
61400029
61400061
61400066

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนิตา คําเสน
นางสาวปิยธิดา จันทร์ดง
นางสาวปพิชญา ยิ่งลาภ
นายสหรัฐ ขวัญเมือง
นางสาวศิริพร บุตตา
นางสาวนันทิกา หอมหวล
นางสาวชนาภัทร กลัดแดง
นางสาวสิริภัทร จิตผ่องเย็น
นางสาวสุวนันท์ กุ่ยรักษา
นายธีรภัทร โพธิบัวทอง
นายอภิสิทธิ์ แก่งจําปา
นายธนบดี โกทัน
นางสาวณัฏฐิญาภรณ์ นาเรือง
นางสาวสาวิตรี คงสว่าง
นางสาวศีตลา อินทรตา
นางสาวสวรินทร์ วรวงษ์
นางสาวขนิฐา เผยศิริ
นางสาวกมลชนก คําภาผง
นางสาววริศรา วันชัย
นางสาววชิราภรณ์ นพวงศ์
นางสาวพรพนิดา เผือกวัฒนะ
นางสาวจรณพร ศรีแก้วนวล
นางสาวปิยวรรณ หาญชัย
นายภาคภูมิ ศรีประเสริฐ
นายเติมพล พลชิวา
นางสาวสุนิษา ศรีราชา
นางสาวอนันตญา ศรีชัยนาท
นางสาวธนพร มูลเมือง
นายธนพล อมรเวช
นางสาวพิชญา ไชยดิษฐ์
นายภัทรศัย ศรีประจักษ์

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402003102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

หน้าที่ 5 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

เลขที่สมัคร
61400122
61400123
61400144
61400148
61400149
61400150
61300180
61300267
61300392
61300503
61300505
61600015
61600028
61600036
61600045
61600065
61600067
61600072
61600109
61600114
61600128
61600144
61600153
61600154
61600156
61600159
61600186
61600207
61600217
61300094
61300258

ชื่อ-สกุล
นายวรศักดิ์ บุญธรรม
นางสาวสุนิษา เสงี่ยมศรี
นางสาวกุลณัฐ เหล่าประเสริฐสกุล
นายอดิสรณ์ สุธรรมา
นางสาวขนิษฐา หาป้อง
นางสาวสุกัญญา สินประเสริฐ
นายเจตนา เต็งผักแว่น
นางสาวประภัสสร หนูเเย้ม
นางสาวพชรมน กองอรรถ
นายปิยะณัชถ์ ยุติกา
นางสาวชลธิชา ศรีมูลเขียว
นางสาวสิรีธร มีปลอด
นางสาวพิชชากรณ์ ใจหอม
นายสิริชัย ดวงวิเชียร
นางสาวนุสรา รังษีบุตร
นางสาวฐิติพร ช่วยสงค์
นางสาวอภิชญา สองแกะ
นางสาวกันติชา เจนชูบัว
นางสาวธัญญลักษณ์ ดิษฐ์ประสพ
นางสาวศศิวิมล คงแก้ว
นางสาวทานตะวัน แว่นมณี
นางสาววาลีรัตน์ วาไชยะ
นางสาวอาทิติณี บุญเพ็ชร
นางสาวหัทยา ฉิมใหม่
นางสาวพิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์
นายกิตติธัช พุทธเมฆา
นางสาวชัญญานุช จารุเรืองสุข
นางสาววรลักษณ์ นิมะพันธ์
นางสาวศศิธร สุขส่ง
นางสาววันทนีย์ วงศ์ประไพ
นางสาวจันทนิภา ต๊ะติ๊บ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005102
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005202
17402005302
17402005302

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

หน้าที่ 6 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

เลขที่สมัคร
61300268
61300348
61300364
61300393
61300415
61300501
61300555
61600077
61600110
61600184
61300017
61300023
61300026
61300032
61300037
61300041
61300058
61300059
61300071
61300077
61300125
61300134
61300236
61300302
61300335
61300358
61300533
61300547
61300582
61600053
61600086

ชื่อ-สกุล
นายพงศธร อินทร์บํารุง
นางสาวนันท์นภัส คําแหง
นางสาวลลิดา เอี่ยมสุวรรณ
นายศรายุธ ราชสุภา
นางสาวอุษามณี กล้าหาญ
นางสาวอันธิกา บุญโก่ง
นางสาวอนุสรา พุทธสังฆ์
นางสาวปวิตรา มะลิวัลย์
นางสาวธนวรรณ สุริยงค์
นางสาวปารณีย์ ศรีจันทร์อ่อน
นางสาวมาริษา แสงสว่าง
นางสาวกัญญา ไชยฉิม
นางสาวณัฐยา อุปฐาก
นายศิวะพร อมราภิบาลสุข
นางสาวชลธิชา อินทรเกษม
นางสาวเบญจวรรณ เกตุพิมล
นางสาวชนัญญา ไวว่องวัฒธนโชติ
นางสาวพรนภา วริศสิริวัฒก์
นายอมรินทร์ ทวีชีพ
นางสาวภัทรพร จันดา
นางสาวไอลดา เสือพริก
นางสาวธันยพร ชิตกรหาร
นางสาวพรชิตา เพ็ชรดี
นายธารา จิตตาภรณ์
นางสาวอัมราวดี กุลวงค์
นายณัฐชัย ทองจํารูญ
นางสาวปวีณา ใจสิงห์
นางสาวชนนิกานต์ เหล่าสุรพล
นางสาวศิริญานันท์ อ่อนหา
นางสาวสุนิศา กนกทิพย์วงศ์
นายธนพล จรุงจิระเกียรติ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005302
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 7 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

เลขที่สมัคร
61600096
61600103
61600106
61600117
61600187
61600199
61600214
61600240
61300340
61300357
61300361
61300427
61300428
61300452
61300518
61400023
61600100
61300007
61300021
61300030
61300110
61300176
61300293
61300337
61300405
61300552
61500016
61600012
61600198
61600246
61300224

ชื่อ-สกุล
นายเบญจพล สุจันทร์
นายอาจณรงค์ ปุลันรัมย์
นางสาวรวินท์นิภา เจ๊ะมะสุขเกษม
นางสาวชนิกานต์ สังขวิเชียร
นางสาวธิศวรรณ นุ่มน้อย
นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์
นางสาวธนาภา อ่อนน้อม
นางสาวกฤติยาภรณ์ ขอดตะคุ
นางสาวเยาวภา แก้วจินดา
นางสาวสุริยาพร ด้วงโพนแร้ง
นายศิรวิทย์ พุทธมาตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ฝอยกาสินธ์
นางสาวพิชญ์สินี ใจภักดี
นางสาวกนกวรรณ สุธรรม
นางสาวเขมิกา ก้านสันเทียะ
นางสาวพัชริดา ชํานิวัตร
นางสาวลัลน์ลลิตา ศรีคํา
นางสาวจุรีรัตน์ แรงกะสิวิทย์
นายนคเรศ บัวศิริ
นางสาวปี่ทิวา อาสากุล
นายมณฑล กุลวงค์
นางสาววราพร เซ็นติยนนท์
นางสาวภัทราพร นิพรรัมย์
นางสาวกุลธิดา เขียวสําราญ
นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
นางสาวปิยะธิดา โพธิ์ศรีมาตร
นายต่อศักดิ์ วาดงาม
นายวิทวัส ขวัญแก้ว
นางสาวจุฑามาศ เอกตาแสง
นางสาววรรณรดา กลิ่นเทศ
นางสาวนัฐกาน เกษหอม

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17402005402
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000202
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000302
17403000402

คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. ) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

หน้าที่ 8 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

เลขที่สมัคร
61300367
61300409
61300476
61600105
61600167
61600211
61600269
61500020
61600101
61300230
61300442
61500033
61500059
61500060
61600017
61600021
61600037
61600060
61600095
61600180
61600250
61300248
61300566
61300567
61300277
61300477
61300506
61400112
61500006
61500043
61600051

ชื่อ-สกุล
นางสาวธีราพร วงค์ทองจันทร์
นางสาวปุณยภา บัวขํา
นางสาวนภัสสร เหลืองสรรพสุข
นางสาวกชกร จีนพิทักษ์
นางสาวศุทธินี ผกากลิ่น
นางสาวเกศินี ศรีจันทร์
นางสาวโสรยา นุสิทธิ์รัมย์
นายกฤตวัฒน์ ขุนประเสริฐ
นายพงศกร ทองประเสริฐ
นายอรรนพ สุขประเสริฐ
นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนสง่า
นายชยวิศว์ ศรีแจ่มดี
นายวิศิษฐ์ บัวป้อม
นายสุธินันท์ เพชรยวน
นายภีระพล ลิมปนนิธิกุล
นายกรธัช สร้อยยา
นายปณิธิ บัวงาม
นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมชูนาม
นายนนธวัช รักคํามี
นายจิรวัฒน์ รักสมจิตต์
นายศุภณัฐ นุตะมาน
นายวัชรพงศ์ แจ่มกระจ่าง
นางสาวสิริพร เกียรติสมาน
นายจิรทีปต์ เลิศบรรจง
นางสาวทัศนียา งอกงาม
นายศิริวัฒน์ ทองหน้าศาล
นายนัฐพล นิยม
นางสาวนภาวรรณ พันต่วน
นางสาวอรอุมา ภาคาสัตย์
นายนพชัย มูลอภัย
นางสาวอินทุอร เล็กเชี่ยวชาญ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17403000402
17403000402
17403000402
17403000402
17403000402
17403000402
17403000402
17403000502
17403000502
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403000602
17403001002
17403001002
17403001002
17403001102
17403001102
17403001102
17403001102
17403001102
17403001102
17403001102

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 9 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

เลขที่สมัคร
61600141
61600204
61300114
61300140
61300333
61300423
61300579
61400065
61500034
61600069
61300001
61300082
61300296
61300298
61300321
61300339
61300354
61500049
61600008
61600073
61300116
61300145
61300400
61300504
61300512
61300583
61500002
61500015
61500050
61600063
61600149

ชื่อ-สกุล
นายวรานนท์ รักษาชล
นางสาวกชกร ทองแสง
นางสาวกชพร สุดใสดี
นางสาวจุฑามาศ ทองใกล้
นางสาวทิพย์วัลย์ สินธรชัยกุล
นางสาวอัจจิมา ประชุมพันธ์
นางสาวศศิกานต์ ใจกล้า
นางสาวอรพินท์ ฟ้าหวั่น
นายชินดนัย วสันต์วงษ์สกุล
นายพงศกร เจริญนิช
นางสาวสุธาลักษณ์ ธนพัตจรูญพงษ์
นางสาวศศิกานต์ ธโนปจัย
นายขัตติยะ เชื้อสุข
นายแทนคุณ ตั้งพรประเสริฐ
นายกรรชัย แทนเกาะ
นายปาณัสม์ แจ่มศรีจันทร์
นางสาวธิดามาศ ไชยยืน
นางสาวศศิรีย์พร สายรุ้ง
นางสาวจินดารัตน์ สกุลณี
นายบุญฤทธิ์ งามพิทักษ์สิน
นางสาวสิริยากร ไชโยธา
นางสาวกมลวรรณ ตันสุพล
นางสาวณัฐธิดา พรหมน้อย
นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์ประดับ
นางสาวอภัสรา ดํารงวีระวิทย์
นางสาวอาทิตยา เขียวประชุม
นางสาวบุษบา ลุนตะ
นางสาวนพวรรณ กะถิน
นางสาวภาวิณี โกฏเพชร
นางสาวกัญญารัตน์ วัดเวียงคํา
นางสาวสมัชญา เมินดี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17403001102
17403001102
17403001202
17403001202
17403001202
17403001202
17403001202
17403001202
17403001202
17403001202
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403001302
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002
17403002002

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 10 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

เลขที่สมัคร
61600241
61300124
61300182
61300376
61300479
61300556
61600213
61600266
61600231
61300211
61300221
61500004
61700047
61700079
61700235
61300181
61700034
61700063
61700084
61700182
61700196
61600087
61700157
61700112
61700239
61300379
61300493
61300079
61300256
61300275
61300292

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิวนาถ ชูกําเเพง
นางสาวชาลินี ศิริชานีวุฒิ
นางสาวพนิดา ศรีม่วง
นางสาวณัฐณิชา ยวงหิรัญ
นางสาวชวิศา ฉิมพลี
นางสาวหัสวดี พลามิตร
นางสาววริยา จันทร์ทอง
นางสาวณัฐนันท์ ชมภูเคน
นางสาวณัฐธิฌา มีมา
นางสาวอาริษา เพิ่มพงศ์ศิริ
นายนพรุจน์ สิมพิมาย
นางสาวธิติมา เจริญสุข
นายธนาวุธ ไกรวงษ์
นายนรวรา คนหาญ
นางสาวขนิษฐา วงษ์ราษฎร์
นางสาวรัตนา โอภาสวงษ์
นางสาวจันทรรัตน์ กาดนาก
นางสาวสุพัตรา เนตรขัน
นางสาวสุพิชญา แก้วคง
นายอรรถพล หอมสิน
นางสาวจารวี ฮุยเป้า
นางสาวรัตติยากร เพชรนอก
นางสาวลดาวัลย์ โพธิ์พรม
นางสาวพิมพกานต์ ทองคําแพ้ว
นายธีรพงษ์ พรมสํารี
นางสาวดวงพร สมยืน
นางสาวสกาวจิตร จเรฤทธิ์
นางสาวบุษกร เกษบรรจง
นางสาวรัตนภรณ์ ศรีสุทิน
นายบัญญพนต์ บุญชู
นางสาวธนาภรณ์ ศิริเขตรกรณ์

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17403002002
17403002102
17403002102
17403002102
17403002102
17403002102
17403002102
17403002102
17403002202
17404000102
17404000102
17404000102
17404000102
17404000102
17404000102
17404000202
17404000202
17404000202
17404000202
17404000202
17404000202
17404000302
17404000302
17404000402
17404000402
17404000502
17404000502
17404000702
17404000702
17404000702
17404000702

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

หน้าที่ 11 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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ลําดับที่
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

เลขที่สมัคร
61300373
61300528
61300540
61700244
61300388
61300449
61300450
61300472
61300575
61500024
61500047
61600043
61700036
61700132
61300119
61300215
61300278
61500003
61600147
61700225
61300332
61300437
61600210
61300418
61600244
61300309
61300366
61300527
61500022
61700073
61300152

ชื่อ-สกุล
นางสาวภัคจีรา เสียงใส
นางสาวโสภิดา เบ็ญจมาศ
นางสาวกัญชพร เนตรแสงศรี
นางสาวณริสรา แซ่โก
นายยศธร พานทอง
นางสาวศาทืณี เจริญชัย
นางสาวลิตา แหวนแก้ว
นายอรันตชา บุญสอด
นายธนกฤต จินดาศรี
นายธาราดล ผิวละออง
นางสาวอาภากร ลิขิตชาญวิทย์
นายณรงค์ฤทธิ์ ฮุยนอก
นายจิรวัฒน์ แก้วบุญ
นายธนพล โสภโน
นางสาวอินทุอร ครุฑน่วม
นายณภัทร ชานมณีรัตน์
นางสาววิรงรอง ตะบองเพ็ชร
นายชลสิทธิ์ สุวรรณาศรัย
นายพีรณัฐ ลัทธิพรหม
นายฐานทัพ พิพัฒน์เพชรภูมิ
นางสาวปาริชาติ จันทะขาว
นางสาวนภาพร ฉิมชาญเวช
นายรัตนะ สอนทอง
นางสาวณัฐชา การะเกตุ
นางสาวมณีรัตน์ งามโต
นางสาวศรศิรินทร์ จะโนรัตน์
นายชญานนท์ ชาณุภาต
นายรัฐกานต์ ฤกษ์สมสกุล
นายต่อลาภ วงศ์เกลี้ยง
นายรุจนากร น้อยพยัคฆ์
นางสาวญดาพร อิงอ้น

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
17404000702 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000702 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000702 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000702 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
17404000802 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
17404000902 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
17404001002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
17404001102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
17404001202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
17404001202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
17404001202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
17404001302 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
หน้าที่ 12 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

เลขที่สมัคร
61300294
61300474
61500035
61700021
61300404
61300411
61300489
61300279
61300462
61300510
61300546
61400007
61400116
61300074
61300075
61300111
61700115
61300184
61300263
61300266
61300289
61300291
61300514
61300580
61500007
61500044
61600007
61700011
61700066
61700090
61700164

ชื่อ-สกุล
นางสาววันวิสา มุตะถา
นางสาวกุลลิสรา ดุษฎีวิมล
นางสาวพัชราภรณ์ บัวขํา
นางสาวณัฐกานต์ หงษ์สําโรง
นายเพิ่มพงศ์ นาทองลาย
นายณัฐิวุฒิ เทือกสุริยะ
นายพิชญากร เจริญรักษ์
นางสาวปวรรัตน์ รอดพานิช
นายสุรศักดิ์ พูนกลาง
นางสาวพลอยพรรณ แซ่พัว
นางสาวนภสร สังวาลประกายแสง
นายภารุจ พูลอําไภย์
นายชนกันต์ เพียรผาติกุล
นางสาวธัญญารัตน์ พลเยี่ยม
นายวัฒนชัย ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
นายจรรกรินทร์ คําชู
นายพุฒิพงศ์ ประดิษฐ์
นายสุทธิภัทร ดังก้อง
นายธนพล อาดํา
นางสาวศิวเนตร์ จันทราศรี
นางสาวอรวรรณ ชูช้อย
นางสาวณัฐสุดา ลุยลาภ
นางสาวพิชญาภา พึ่งพงษ์
นายธรรมนูญ จันทร์พยัคฆ์
นายจิรายุทธ ประดับนาค
นางสาวศศิธร สีแดงก่ํา
นายสหรัฐ บุญมา
นายจิรายุ โคตรแก้ว
นางสาวจิดาภา ทองมาก
นางสาววราพร สว่างเนตร์
นางสาววรินทร สานหมวง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17404001302
17404001302
17404001302
17404001402
17404001502
17404001502
17404001502
17404001702
17404001702
17404001702
17404001702
17404001702
17404001702
17404003002
17404003102
17404003102
17404003102
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202
17404003202

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

หน้าที่ 13 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

เลขที่สมัคร
61700203
61700265
61300013
61300282
61300407
61400021
61500030
61500031
61600002
61600009
61600010
61600011
61700116
61700121
61700123
61700217
61700219
61700273
61300441
61500017
61500018
61500032
61500045
61500051
61700027
61700085
61300362
61300535
61700255
61600131
61600176

ชื่อ-สกุล
นางสาวมนัสญา สงัดกิจ
นางสาวจิตรลดา พวงเพชร
นางสาวพัชราวรรณ กาเรียน
นายอนุกูล เเก้วไพโรจน์
นางสาวศิริจรรยา อุ่นคํา
นางสาวจารุวรรณ อุตสาห์
นายสุทธิชัย พิทยารุ่งโรจน์
นายเอกราช โหน่งบึ้ง
นายปฏิภาณ เขียวขํา
นายวิชาญยุทธ ชัยทอง
นายวชิรวิชญ์ วันอุบล
นายธีรพัฒน์ โพธิ์ศรีโคตร
นายธิปพัทธ์ บุยประสาร
นายจิรายุ ภิญโญ
นางสาวปาริชาติ ทรัพย์สนุ่น
นายพีรพัฒน์ ประสาทชัย
นายอาทิตย์ ถนอมกลาง
นายภาณุพงศ์ บุญชม
นายณัฎฐชัย สอาดเอี่ยม
นายโกศล นวลวิมล
นายณัฐพร เซ้งเส็ง
นายพรณรงค์ สายเพ็ชร์
นายธนกร คุ่ยเสงี่ยม
นายธนกฤต เจษฏาจิรโชต
นายอภิสิทธิ์ อําพันเสน
นายพิชยุตม์ นันทชัยบัญชา
นางสาวจิรภัทร ขิปวัตร
นางสาวเบญจมาศ ดาวตาล
นางสาวศิลาลัย อิงชัยภูมิ
นางสาวณัฐณิชา สาคร
นางสาวอัสมะ สะบูดิง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17404003202
17404003202
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003302
17404003402
17404003402
17404003402
17404003402
17404003402
17404003402
17404003402
17404003402
17404004002
17404004002
17404004002
17404004102
17404004102

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

หน้าที่ 14 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

เลขที่สมัคร
61300008
61300020
61300098
61300315
61300344
61300372
61300380
61300470
61500001
61500064
61600019
61600032
61600089
61600157
61600194
61600232
61700001
61700007
61700024
61300027
61300101
61300319
61300419
61700097
61700127
61700131
61700178
61700188
61700211
61700218
61700222

ชื่อ-สกุล
นายนครินทร์ กันคํา
นายปิยะวัฒน์ ล้วนเจริญ
นางสาววรกมล ศักดิ์เสือ
นายธนพล จันนีย์
นายวิศรุต แก้วหยก
นางสาวบัณฑิตา เปี้ยจันทีก
นายชิตพล แซ่โง้ว
นายศุภสัณห์ ศรีรัตน์
นางสาวพรไพลิน ศิริกุล
นางสาวกรุณา อะพรรัมย์
นายกิตติธัช แสนจุ่มจันทร์
นายอธิสันต์ ปราบไกรสีห์
นายธนพล เทพอวยชัย
นายภูมินทร์ แสงสิน
นางสาวศศิธร สมบูรณ์
นายกรวิชญ์ ประจุดธะเก
นายกุลธร พรสิงห์
นายคุณานนต์ จ้อยเจือ
นางสาวดรุณี แก้วใส
นายฤทธิชัย ฤกษ์ชัย
นายอิทธิพล ชมภูศรี
นายธนวันต์ ลาวเพ็ชร
นางสาวปริฉัตร เชื้อฉ่ําหลวง
นางสาวณฐิกา บัวเคล้า
นางสาวสิดาพร บรรจุงาม
นางสาวพรนภา นิลกระจ่าง
นางสาวเมธาวดี หอมจันทร์
นางสาวกมลเพชร หินสันเทียะ
นายธิติภัค ภู่ปราง
นางสาวมาติกา หวังเชิดกลาง
นางสาวกันยา สิมมา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404004502
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102
17404005102

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)

หน้าที่ 15 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

เลขที่สมัคร
61300308
61300469
61500037
61600057
61600190
61700064
61700099
61700113
61700237
61300397
61600206
61700032
61300325
61300359
61300440
61300451
61600137
61700010
61700086
61700088
61700125
61700224
61300012
61700105
61700247
61400038
61600158
61600175
61700004
61700037
61700068

ชื่อ-สกุล
นายรัฐธรรมนูญ แสงก่ํา
นางสาวกมลชนก แจ่มศรี
นายพงศกร ภมรทัต
นางสาวปัญญาพร พลเยี่ยม
นางสาวอิงฟ้า เรืองขนาบ
นายอนุชศร ช้อนพิมาย
นายพีรพนธ์ วิทูรพงศ์พินิจ
นายปิยะ เงินสา
นายศุภวิชญ์ พลอยนิล
นางสาวฑิตยา คําทองเทพ
นางสาวชลธิชา จิติพร
นางสาวสุพัตรา จุนกลาง
นางสาววนิดา มานะการ
นางสาวพรประภา ลาแสดง
นางสาวกชวรรณ ชัยชํานาญ
นางสาวสิริพร นกแสง
นายเด่นเดช จุลทะศรี
นางสาวขวัญจิรา ไชยศาสตร์
นางสาวปทุมรัตน์ จันทอง
นายชนาธิป บุตรทา
นางสาวสุพัตรา แพนชัย
นางสาวพัชราภา เพชรสมุทร
นางสาวอภิชญา เข็มเพชร
นางสาวจุฑามาศ บัวสะอาด
นางสาวจตุรพร ใจบุญ
นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์พร
นายสุทธิพัฒน์ ธรรมจํารัส
นางสาวบุญธิชา ศรีทรัพย์
นายอิทธิฤทธิ์ บุสภาค
นายวุฒิพงศ์ ไชยจันลา
นายวาทิต ขันธลักษณา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005202
17404005302
17404005302
17404005302
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005402
17404005502
17404005502
17404005502
17405000102
17405000102
17405000102
17405000102
17405000102
17405000102

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เขตพื้นที่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-GAT/PAT)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)

หน้าที่ 16 จาก 17

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2561
ลําดับที่
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

เลขที่สมัคร
61700074
61700124
61700176
61300014
61300121
61300150
61300370
61400002
61400008
61400044
61400151
61600173
61700029
61700039
61700046
61700069
61700081
61700175
61700185
61700197
61700201
61700231
61300080
61300086
61300490
61300536
61400004
61400010
61600254
61700208

ชื่อ-สกุล
นายสุทธิพงษ์ มาผาบ
นายนันทกร วชิราภา
นายวิริยะ นาคทอง
นายณัฐวุฒิ เชื้อวงษ์
นายนทีกานต์ เพ็ญจันทร์
นายพงศกร บุญเรือง
นายสินธนา ประสงค์ทรัพย์
นายนพดล พรหมวิเชียร
นายวุฒิภัทร ตันรัตนส่องแสง
นายครุรัศมิ์ พึ่งภพ
นายสุทธิพงษ์ จั่นเพชร
นางสาวปรียานงค์ พุ่มจิ๋ว
นายยงยศ สง่าวงษ์
นายธัมมานุ สมบูรณ์
นายเฉลิมเกียรติ แสงศรี
นายวีรวัฒน์ ดาวจันทร์
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
นายกฤษกร ปัตลา
นางสาวลลดา ทองยิ่ง
นายบรรจง เย็นสุข
นายธีระศักดิ์ โคตรคําหาญ
นายภูรี ดีโว
นายจิตต์เดช โอภาสสุริยะ
นายณรงค์พล คงประเสริฐ
นางสาวลักขณา ศักดิ์มณี
นายโกวิท รักตะกนิษฐ์
นายณัฐนันท์ จันทศร
นายสัภยา สิงห์อ้าย
นายอภิรักษ์ บุญสนอง
นางสาววรรณิศา ใบปกทอง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัสสาขา
17405000102
17405000102
17405000102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005102
17405005202
17405005202
17405005202
17405005202
17405005202
17405005202
17405005202
17405005202

คณะ/สาขาวิชา
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ผลการเรียน)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)
วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-ความสามารถพิเศษ)

วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-GAT/PAT)

วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี) (โควตา-เพิ่มเติม)
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