ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้ ดำเนิน การรับ สมั ครเพื่ อบุ ค คลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้
๑) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ร ายงานตั ว ที่ เว็ บ ไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลื อ กเมนู ระบบรั บ สมั ค ร
นักศึกษา
๒) ดำเนิ น การพิ ม พ์ เ อกสารตรวจสอบข้ อ มู ล รายงานตั ว นั ก ศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ที่ เ ว็ บ ไซต์ :
http://info.bsru.ac.th/mis/admission
๓) ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
(สามารถศึก ษาขั้น ตอนและวิธีก ารยืน ยั น สิ ท ธิ์ ที่ เว็บ ไซต์ https://student.mytcas.com)
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้
๔) มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖3
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง EDUROAM อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ (สามารถศึกษาขั้นตอน
และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว จากเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

ข้อปฏิบัติ สำหรับผูม้ สี ิทธิ์เข้ำศึกษำ ภำคปกติ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ขั้นตอน
1
2

รำยละเอียด
ตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันพุธที่ 29 มกรำคม 2563 ทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

กรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ mis.bsru.ac.th และเลือกเมนู
โดยสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มกรำคม 2563 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทำงมำชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

3

*** สำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลได้จำกเอกสำรหน้ำที่ 2 ***
พิมพ์เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://info.bsru.ac.th/mis/admission

4

ตรวจสอบข้อมูลในเอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้ที่เว็บไซต์

mis.bsru.ac.th และเลือกเมนู
5

6

* กำรแก้ไขข้อมูล ใช้วิธีกำรเช่นเดียวกับกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว *
ยืนยันสิทธิ์ ทีเ่ ว็บไซต์ http://student.mytcas.com วันที่ 30 – 31 มกรำคม 2563
(ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำโดยเลือกจำกสำขำวิชำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิ์
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธิ์เข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เต็มจำนวน) ในวันศุกร์ที่ 31 มกรำคม 2563 ณ ลำนอเนกประสงค์
อำคำร 1 ชั้น 1 เวลำ 09.00-15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัวมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้
1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563
2. สำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
หลักฐำนข้อ 2 - 5
4. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ
ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน
5. สำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ
และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
* กรณีที่ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ (มีเกรด 5 เทอม)
ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร ใช้ตัวจริงมำแสดง *

* ผู้รำยงำนตัวต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษำ เท่ำนั้น *
7

ถ่ำยรูปสำหรับทำบัตรนักศึกษำ และบันทึกลงในฐำนข้อมูลนักศึกษำ ณ อำคำร 2 ชั้น 1 (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร) * ค่ำถ่ำยรูป 100 บำท *

*** หากไม่มารายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจานวน) ตามวันที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผานระบบบริการการศึกษา

mis.bsru.ac.th

ขั้นตอนที่ 2
คลิก “เขาสูระบบ”

ขั้นตอนที่ 3

ในกรณีที่ไมเคยตั้งรหัสผานใหม
ในชองรหัสผานใหกรอก
เลขที่บัตรประชาชน
จากนั้น คลิก “เขาสูระบบ”

ขั้นตอนที่ 5
คลิก “แกไขขอมูลกอนรายงานตัว”
ขั้นตอนที่ 4
คลิก “ผลการสมัคร”

ขั้นตอนที่ 6

กรอกขอมูลใหครบทุกชองจากนั้น คลิก “บันทึก”
หากกรอกขอมูลครบถวน หนาจอจะปรากฏเหมือนขั้นตอนที่ 5

** แตถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน **
หนาจอก็จะอยูที่ขั้นตอนที่ 6 เหมือนเดิม
และมีขอความขึ้นดานบนวา
“เกิดขอผิดพลาดในการกรอกขอมูล กรุณาตรวจสอบ”
วิธีแกไข ใหตรวจสอบขอมูลที่กรอกอีกครั้งวากรอกถูกตองและ
ครบถวนหรือไม หากไมครบถวนใหกรอกใหครบ
หลังจากนั้นใหกดปุม “บันทึก” อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 7
เมื่อกรอกขอมูลครบถวน จะปรากฏหนาจอนี้
จากนั้น คลิก “ถอยกลับ”

ขั้นตอนที่ 8
คลิก “ออกจากระบบ”

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม“บันทึก” อีกครั้ง

*** สาหรับผู้ที่เคย “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” แล้ว เมื่อทาการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า “เลขประจำตัวประชำชนถูกใช้แล้วในฐำนข้อมูล”
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก “ถอยกลับ” และ “เข้าสู่ระบบ”
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง “เลขที่บัตรประชาชน” และช่อง
“รหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”

เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายงานตัว

ขั้นตอนกำรพิมพใบตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนตัวเบื้องต้น
1. ไปที่ http://info.bsru.ac.th/mis/admission
2. กรอกรหัสผู้สมัคร หรือ เลขบัตรประจาตัวประชาชน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จากนั้น คลิก

ค้นหาข้อมูล
3. คลิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้นฯ
- ถ้าข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และนามาด้วยในวันรายงานตัว
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขได้ที่ http://admission.bsru.ac.th เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และนามาด้วยในวันรายงานตัว
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เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2563

1 - 2413

วันที่พิมพ์รายงาน 26-05-2017 09:47:57

(ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร)
ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999
ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : Miss TUNGJAI MUMANA
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.)
ระดับ : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะ : วิทยาการจัดการ
สถานะผู้สมัคร : 40 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
ประเภทการสมัคร : รอบที่ 1 (1/1) การรับดวย
Portfolio
(ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องตรวจสอบ)
1) เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 9-9999-99999-99-9
2) สถานศึกษาเดิม : โรงเรียนตั้งใจศึกษาวิทยา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
3) เกรดเฉลี่ยสะสม : 4.00
4) วันที่สําเร็จการศึกษา : 31 มี.ค. 2561
5) เลขบัตรประชาชนบิดา : 1-1111-11111-11-1
ชื่อ-สกุล บิดา : นาย สุรศักดิ์ คะเซ็นเชื้อ
6) เลขบัตรประชาชนมารดา : 2-2222-22222-22-2
ชื่อ-สกุล มารดา :นางสาว มาลัยพร จันทรสาขา
7) เลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง : 3-3333-33333-33-3
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง : นาง ชฎาพร ดลเสมอ
9) รหัสประจำบ้าน :5555-555555-5
ข้อมูลเบื้องต้น
ตรวจเอกสาร
ถูกต้อง
ครบ
ไม่ถูกต้อง
ผ่อนผัน
แก้ไขข้อมูลแล้ว
(ส่วนที่ 3 สำหรับกองคลัง)
รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999
ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.)
คณะ : วิทยาการจัดการ
จำนวนเงิน : ===13,500=== บาท

เจ้าหน้าที่ลงนาม (จุด 3)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ : 999/999 หมู่ - ซอยอิสรภาพ 15
ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร : เบอร์มือถือ : 099-999-9999
อีเมล์ : tungjaijingjing55555@hotmail.com

เรียงเอกสาร (สำหรับเจ้าหน้าที่ จุดที่ 2)
[ทำเครื่องหมาย
ถ้ามีเอกสาร]
สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................
นางสาว ตั้งใจ มุมานะ
(..........................................................................)
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ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน

ขั้นตอนการรายงานตัวเปนนักศึกษาใหม
ขั้นตอน

รำยละเอียด

1

ตรวจสอบ/ยืนยันสิทธิ์ และรับ
บัตรคิว

2
3

คัดกรองเอกสำร
ตรวจหลักฐำนกำรรำยงำนตัว

4

ชำระค่ำเทอม

5

พิมพ์ใบรำยงำนตัว

6

ส่งคืนเอกสำร/หลักฐำนกำร
รำยงำนตัวและรับเอกสำร
สำหรับนำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป

7
ถ่ำยรูปสำหรับทำบัตรนักศึกษำ
(ขั้นตอน และบันทึกลงในฐำนข้อมูล
สุดท้ำย) นักศึกษำ

เอกสำร/สิ่งที่ต้องเตรียม
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพิมพ์ผลกำรยืนยันสิทธิ์
จำกเว็บไซต์ https://mytcas.com และ
นำมำในวันรำยงำนตัว)
1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563
2. สำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
4. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ
5. สำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ
* กรณีที่ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
(มีเกรด 5 เทอม) ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร
ใช้ตัวจริงมำแสดง *
1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563
2. ค่ำเทอม (ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำ)
1. ใบเสร็จรับเงิน
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 4)
1. ใบรำยงำนตัว
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 5)
2. นักศึกษำต้องยื่นเอกสำรที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบทั้งหมดให้เจ้ำหน้ำที่
3. รับเอกสำรสำหรับนำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป
(Barcode)
1. เอกสำรสำหรับยื่นให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อถ่ำยรูป
(Barcode)
2. ค่ำถ่ำยรูป 100 บำท

สถำนที่

อำคำร 1 ชั้น 1

ห้องบริกำร
คอมพิวเตอร์
(EDUROAM)
อำคำร 10 ชั้น 1

ห้องโสตฯ
(อำคำร 2 ชั้น 1)

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา
ค้าธรรมเน้ยมการศ้กษาภาคเรยนแรกเขาของแต้ละหลักสูตร้ป้การศ้กษา้2563
ท่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
การประถมศึกษา
การวัดประเมินและวึิจัยทางการศึกษา

นักศกษา้(ภาคปกติ)
15,000
15,000

การศึกษาปฐมวึัย
จิตวิทยาและการแนะแนว
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศกษาการศกษา
พลศึกษา
วึิทยาศาสตรึทวึั่ไป

15,000
15,000
15,000
15,000
17,000

ศึิลปศึกษา
นาฏยศึิลป์ศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สึังคมศึกษา
คณึิตศาสตรึ

17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

คอมพิวเตอรึศึกษา
เคมี
ชีววึิทยา
ฟิสิกึ สึ
ดนตรึีตะวึันตกศึกษา
ดนตรึีไทยศึกษา
ศ้ิลปศาสตรบ้ัณฑ้ิต้ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อาเซียนศกษา
ภาษาและวึัฒนธรรมเอเชียตะวึันออก
สึังคมศาสตรึเพอึื่การพัฒนา
การท่องเทยึี่ว

15,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา
ค้าธรรมเน้ยมการศ้กษาภาคเรยนแรกเขาของแต้ละหลักสูตร้ป้การศ้กษา้2563
ท่

นักศกษา้(ภาคปกติ)

1

ชื่อหลักสูตร
ศ้ิลปกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
ออกแบบกราฟิกและอินโฟรึ
นาฏยศึิลป์
น้ิตศิ้ าสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
นิติศึ าสตรึ
รัฐประศาสนศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
รึัฐประศาสนศาสตรึ
บริหารธุรก้ิจบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
การจัดการธึรกึิจระหวึ่างประเทศ (หลึักสึตรนานาชาต)ิึ

2
3

การบรึิหารทรึัพยากรมนษยึ
การตลาด

15,000
15,000

4
5
6
7

คอมพิวเตอรึธึรกึิจ
การประกอบการธึรกึิจ
การจัดการโลจิสตึิกสึ

17,000
15,000
15,000
15,000

1
2
1
1

1
1

ผึ้ประกอบการอาหาร
บ้ัญชบ้ัณ
้ ฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
การบัญชี
เศรษฐศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
เศรษฐศาสตรึ
น้ิเทศศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

15,000
15,000
15,000
15,000
46,400

15,000
15,000

1
2
3
4

การประชาสึัมพันธึและการสึื่อสารองคึการ
การโฆษณาและธึรกึิจบันเทิง
ภาพยนตรึและดึิจิทลั มีเดึีย
การสึื่อสารมวลชน
แพทย้แผนไทยบ้ัณฑ้ิต้ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

15,000
15,000
27,000
17,000

1

การแพทยึแผนไทย
สาธารณสุขศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

27,000

1

สาธารณสึขศาสตรึ
อุ้ตสาหกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

17,000

1

การจัดการวึิศวกรรมการผลึิตและโลจิสตึิกสึ

15,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา
ค้าธรรมเน้ยมการศ้กษาภาคเรยนแรกเขาของแต้ละหลักสูตร้ป้การศ้กษา้2563
ท่

ชื่อหลักสูตร
เทคโนโลย้บ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

1

เทคโนโลยึีอตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

15,000

1
2

วึิศวกรรมไฟฟ้าเครึื่องกลการผลึิต
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้

17,000
17,000
27,000
17,000
15,000
17,000
17,000
17,000
17,000
15,000
27,000
15,000
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

1

เทคนิคการแพทยึ
อาชีวอนามัยและความปลอดภึัย
คณึิตศาสตรึ
เคมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอรพอลิเมอรึ
จลชีววึิทยา
ชีววึิทยา
วึิทยาศาสตรึและเทคโนโลยึีการอาหาร
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
วึิทยาศาสตรึและเทคโนโลยึีสึิ่งแวดลึ้อม
เทคโนโลยึีคอมพิวเตอรึอิเลึกทรอนิกสึ
ฟิสิกึ สึ
เทคโนโลยึีสารสนเทศและการสึื่อสาร
วึิทยาการคอมพิวเตอรึ
เกษตรและเทคโนโลยึีการเกษตร
เทคโนโลยีโลจิสติกส
ออกแบบผลึิตภึัณฑึอตสาหกรรม
ดรุ้ ิย้ างคศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบั้ ปริญญาตร 4 ป้
ดนตรึีตะวึันตก

2

ดนตรึีไทย

15,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นักศกษา้(ภาคปกติ)

17,000

ระเบียบการแต่งกายชุดพิธี (ถูกระเบียบ) ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มา : https://www.facebook.com/bsru.sab/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740103610501A : บช.บ. การบัญชี

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2

63120007
63120009

ชื่อ-สกุล
นายสถาพร ฉายาลักษณ์
นายสุภชิต อินทรเสมา

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิ้น

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

2

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 1/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104112701A : วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

63120016
63120017
63120018

ชื่อ-สกุล
นายฉัตรชัย เกิดสมนึก
นายวรฤทธิ์ ล้้าเลิศ
นายพันชั่ง เข็มทอง

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิ้น

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

3

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 2/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

63120001

ชื่อ-สกุล
นางสาวเกวลิน นักจะเข้

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

1

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 3/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104210701A : วท.บ. ชีววิทยา

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

63120002

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภสร พงศ์พนั ทวี

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

1

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 4/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104211001A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2

63120010
63120012

ชื่อ-สกุล
นางสาวอินทิรา สุดใจดี
นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์ทอง

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิ้น

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

2

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 5/ 11

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

21740104211601A : วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5

63120005
63120006
63120011
63120014
63120015

ชื่อ-สกุล
นางสาววันทนีย์ พรมสวัสดิ์
นายอนาวิน พิพฒ
ั น์วรชัยกุล
นางสาวสุชาดา ทองไพรวรรณ
นางสาวพัชริดา รอดโรคะ
นายภคพล ลมูลพันธ์

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1
1

สถานะผู้สมัคร

หมายเหตุ

40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

5

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 6/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104211901A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

63120026

ชื่อ-สกุล
นายณพล ภูอิ่มบุญ

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

1

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 7/ 11

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2563

21740104500201A : วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5

63120021
63120022
63120023
63120024
63120025

ชื่อ-สกุล
นายปิยังกูร เวียงกมล
นายณัฐพงษ์ นันทะเพ็ชร
นายวีรวิชญ์ ศรีสกุล
นายบรรดาศักดิ์ กมลภพ
นายธนโชติ ชมขุนทด

ลาดับ
ที่เลือก
1
1
1
1
1

สถานะผู้สมัคร

หมายเหตุ

40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

5

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 8/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740104700901A : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

63120004
63120013
63120019

ชื่อ-สกุล
นายกรัณย์กรณ์ ประพฤทธิภ์ ิญโญ
นายนฤพันธ์ ฤทธิช์ ัย
นายธานากร สายแขก

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิ้น

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

3

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 9/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปีการศึกษา 1/2563

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

63120003

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรทิพา ศรีโปฎก

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

1

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 10/ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบรับนักศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

21740105610801A : บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบที่ 1)

ลาดับที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

63120008

ชื่อ-สกุล
นางสาวภัทราภรณ์ ทับทิม

ปีการศึกษา 1/2563

ลาดับ
สถานะผู้สมัคร
ที่เลือก
1 40 : ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
จานวนทั้งสิน้

MIS:R90-04-21 ( รายงานผูส้ มัคร )

หมายเหตุ

1

คน

รหัสผูใ้ ช้: SOMKHOUN.YO 28/01/63 09:26 หน้า 11/ 11

