
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคปกต ิ
ประเภทพื้นที่ (รอบท่ี 1) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

          
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการรับสมัครเพ่ือบุคคลเข้าศึกษา    
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ไปแล้วน้ัน  

 บัดน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศรายช่ือผู้สอบผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี  

 ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังน้ี 
๑) บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่ เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัคร

นักศึกษา   
๒) ดำเนินการพิมพ์ เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้น  ที่ เว็บไซต์  : 

http://info.bsru.ac.th/mis/admission  
๓) ยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 

(สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com) 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้ 

๔) มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖3 
ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง EDUROAM อาคาร ๑๐ ช้ัน ๑ (สามารถศึกษาขั้นตอน
และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว จากเอกสารแนบท้ายประกาศ)   
   
   ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ข้อปฏิบัติ ส ำหรับผูม้สีิทธิ์เข้ำศึกษำ ภำคปกติ 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ขั้นตอน รำยละเอียด 

1 ตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันพุธที่ 29 มกรำคม 2563 ทีเ่ว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
2 กรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ mis.bsru.ac.th และเลือกเมนู 

โดยสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มกรำคม 2563 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทำงมำช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

*** สำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลได้จำกเอกสำรหน้ำที่ 2 *** 

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

 
4 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้ที่เว็บไซต์ 

mis.bsru.ac.th และเลือกเมนู  
* กำรแก้ไขข้อมูล ใช้วิธีกำรเช่นเดียวกับกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว * 

5 ยืนยันสิทธิ์ ทีเ่ว็บไซต์ http://student.mytcas.com วันที ่30 – 31 มกรำคม 2563 
(ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำโดยเลือกจำกสำขำวิชำที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิ์
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธิ์เข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้) 

6 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เต็มจ ำนวน) ในวันศุกร์ที่ 31 มกรำคม 2563  ณ ลำนอเนกประสงค์  
อำคำร 1 ชั้น 1 เวลำ 09.00-15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัวมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563 
 2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ 
 3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ 
 4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ 
 5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ 
     * กรณีที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (มีเกรด 5 เทอม)  
           ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร ใช้ตัวจริงมำแสดง * 

 * ผู้รำยงำนตัวต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษำ เท่ำนั้น * 

7 ถ่ำยรูปส ำหรับท ำบัตรนักศึกษำ และบันทึกลงในฐำนข้อมูลนักศึกษำ ณ อำคำร 2 ชั้น 1 (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร)  * ค่ำถ่ำยรูป 100 บำท * 

 

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

หลักฐำนข้อ 2 - 5  

ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน 

และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

http://info.bsru.ac.th/mis/admission
http://info.bsru.ac.th/mis/admission
http://student.mytcas.com/
http://student.mytcas.com/


ขั้นตอนที่ 3 
ในกรณีที่ไมเคยตั้งรหัสผานใหม

ในชองรหัสผานใหกรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เขาสูระบบ”

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม“บนัทึก” อกีครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 

คลิก “เขาสูระบบ”

ขั้นตอนที่ 4 

คลิก “ผลการสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 5

คลิก “แกไขขอมูลกอนรายงานตัว”

ขั้นตอนที่ 8 

คลิก “ออกจากระบบ” 

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผานระบบบริการการศึกษา 

mis.bsru.ac.th 

** แตถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ** 
หนาจอก็จะอยูที่ขั้นตอนที่ 6 เหมือนเดิม  

และมีขอความขึ้นดานบนวา  
“เกิดขอผิดพลาดในการกรอกขอมูล กรุณาตรวจสอบ” 

วิธีแกไข ใหตรวจสอบขอมูลที่กรอกอีกครั้งวากรอกถูกตองและ 
ครบถวนหรือไม หากไมครบถวนใหกรอกใหครบ  

หลังจากนั้นใหกดปุม “บันทึก” อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 7  
เมื่อกรอกขอมูลครบถวน จะปรากฏหนาจอนี้ 

จากนั้น คลิก “ถอยกลับ”   

ขั้นตอนที่ 6 
กรอกขอมูลใหครบทุกชองจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกขอมูลครบถวน หนาจอจะปรากฏเหมือนขั้นตอนที่ 5

เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายงานตัว 

*** ส าหรับผู้ที่เคย “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” แล้ว เมื่อท าการลงทะเบียนอีกครั้ง 
ระบบจะขึ้นว่า “เลขประจ ำตวัประชำชนถูกใช้แล้วในฐำนข้อมูล”  

หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก “ถอยกลับ” และ “เข้าสู่ระบบ”  
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง “เลขที่บัตรประชาชน” และชอ่ง 

“รหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

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


ขั้นตอนกำรพ ิมพ ใบตรวจสอบข้อม ูลกำรรำยงำนต ัวเบ ้ืองต้น 

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

ค้นหาข้อมูล
3. คลิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้นฯ

- ถ้าข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขได้ท่ี http://admission.bsru.ac.th เมื่อแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว 

User
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601269999

601269999

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
เอกสารตรวจสอบขอ้มูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปกีารศึกษา 2563

ADM01
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

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ : 999/999  หมู่ - ซอยอิสรภาพ 15

ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร : -

เบอร์มือถือ : 099-999-9999

อีเมล์ : tungjaijingjing55555@hotmail.com

(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

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   (..........................................................................)

ข้อมูลเบื้องต้น

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขข้อมูลแล้ว

ตรวจเอกสาร

ครบ

ผ่อนผัน

เจ้าหน้าที่ลงนาม (จุด 3)

(ส่วนที่ 3 สำหรับกองคลัง) ADM01
1 - 2413รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999 

ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
คณะ : วิทยาการจัดการ
จำนวนเงิน : ===13,500=== บาท

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
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IT_AAR
Line



ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ขั้นตอนการรายงานตัวเปนนักศึกษาใหม 

 

ขั้นตอน รำยละเอียด เอกสำร/สิ่งที่ต้องเตรียม สถำนที่ 
1 ตรวจสอบ/ยืนยันสิทธิ์ และรับ

บัตรคิว  
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพิมพ์ผลกำรยืนยันสิทธิ์
จำกเว็บไซต์ https://mytcas.com และ
น ำมำในวันรำยงำนตัว) 

อำคำร 1 ชั้น 1

2 คัดกรองเอกสำร 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ
5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ

* กรณีที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
(มีเกรด 5 เทอม) ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร 

ใช้ตัวจริงมำแสดง * 
ห้องบริกำร 
คอมพิวเตอร์ 
(EDUROAM) 

อำคำร 10 ชั้น 1

3 ตรวจหลักฐำนกำรรำยงำนตัว 

4 ช ำระค่ำเทอม 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2563 
2. ค่ำเทอม (ข้ึนอยู่กับสำขำวิชำ)

5 พิมพ์ใบรำยงำนตัว 1. ใบเสร็จรับเงิน
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 4) 

6 ส่งคืนเอกสำร/หลักฐำนกำร 
รำยงำนตัวและรับเอกสำร 
ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป 

1. ใบรำยงำนตัว
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 5) 
2. นักศึกษำต้องยื่นเอกสำรที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบทั้งหมดให้เจ้ำหน้ำที่ 
3. รับเอกสำรส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป
(Barcode) 

7 
(ขั้นตอน
สุดท้ำย) 

ถ่ำยรูปส ำหรับท ำบัตรนักศึกษำ 
และบันทึกลงในฐำนข้อมูล
นักศึกษำ 

1. เอกสำรส ำหรับยื่นให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือถ่ำยรูป
(Barcode) 
2. ค่ำถ่ำยรูป 100 บำท

ห้องโสตฯ 
(อำคำร 2 ชั้น 1)



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 
ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาภาคเร ยนแรกเข าของแต้ ละหลักสูตร้ป้ การศ้ กษา้2563 

ท  ่ ชื่อหลักสูตร นักศ กษา้(ภาคปกติ) 

 ครศุาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 การประถมศึ กษา 15,000 

2 การวัดประเมินและวึิจัยทางการศึ กษา 15,000 

3 การศึ กษาปฐมวึัย 15,000 

4 จิตวิทยาและการแนะแนว 15,000 

5 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศ กษาการศ กษา 15,000 

6 พลศึ กษา 15,000 

7 วึิทยาศาสตรึ ทวึั่ ไป 17,000 

8 ศึิลปศึ กษา 17,000 

9 นาฏยศึิลป์ศึ กษา 15,000 

10 ภาษาไทย 15,000 

11 ภาษาอังกฤษ 15,000 
12 สึังคมศึ กษา 15,000 

13 คณึิตศาสตรึ  15,000 

14 คอมพิวเตอรึ ศึ กษา 15,000 
15 เคมี 17,000 

16 ชีววึิทยา 17,000 
17 ฟิสึิกสึ  17,000 

18 ดนตรึีตะวึันตกศึ กษา 17,000 
19 ดนตรึีไทยศึ กษา 17,000 
 ศ้ิลปศาสตรบ้ัณฑ้ิต้ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  15,000 
2 ภาษาจีน 15,000 

3 ภาษาไทย 15,000 
4 ภาษาอังกฤษ 15,000 

5 อาเซียนศ กษา 15,000 
6 ภาษาและวึัฒนธรรมเอเชียตะวึันออก 15,000 
7 สึังคมศาสตรึ เพอึื่ การพัฒนา 15,000 
8 การท่องเทยึี่ ว 15,000 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 
ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาภาคเร ยนแรกเข าของแต้ ละหลักสูตร้ป้ การศ้ กษา้2563 

ท  ่ ชื่อหลักสูตร นักศ กษา้(ภาคปกติ) 
 ศ้ิลปกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 ออกแบบกราฟิกและอินโฟรึ  15,000 
2 นาฏยศึิลป์ 15,000 
 น้ิตศิ้ าสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 นิตึิศาสตรึ  15,000 
 รฐัประศาสนศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 รึัฐประศาสนศาสตรึ  15,000 
 บริหารธุรก้ิจบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 การจดัการธึ รกึิจระหวึ่างประเทศ (หลึักสึ ตรนานาชาต)ิึ 46,400 

2 การบรึิหารทรึัพยากรมน ษยึ  15,000 
3 การตลาด 15,000 

4 คอมพิวเตอรึ ธึ รกึิจ 17,000 

5 การประกอบการธึ รกึิจ 15,000 
6 การจดัการโลจสิตึิกสึ  15,000 

7 ผึ ้ประกอบการอาหาร 15,000 
 บ้ัญชบ้  ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 การบัญชี 15,000 
 เศรษฐศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 เศรษฐศาสตรึ  15,000 
 น้ิเทศศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 การประชาสึัมพันธึ และการสึื่อสารองคึ การ 15,000 

2 การโฆษณาและธึ รกึิจบันเทิง 15,000 
3 ภาพยนตรึ และดึิจิทลัมีเดึีย 27,000 
4 การสึื่อสารมวลชน 17,000 
 แพทย้ แผนไทยบ้ัณฑ้ิต ร้ะดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 การแพทยึ แผนไทย 27,000 
 สาธารณสุขศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 สาธารณสึ ขศาสตรึ  17,000 
 อุ้ตสาหกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 การจดัการวึิศวกรรมการผลึิตและโลจสิตึิกสึ  15,000 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 
ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาภาคเร ยนแรกเข าของแต้ ละหลักสูตร้ป้ การศ้ กษา้2563 

ท  ่ ชื่อหลักสูตร นักศ กษา้(ภาคปกติ) 

 เทคโนโลย้ บ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปริญญาตร  4 ป้   

1 เทคโนโลยึีอ ตสาหกรรม 15,000 
 วิศวกรรมศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 วึิศวกรรมไฟฟ้าเครึื่องกลการผลึิต 17,000 
2 วิศวกรรมพลังงาน 17,000 
 วิทยาศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 เทคนิคการแพทยึ  27,000 
2 อาชีวอนามัยและความปลอดภึัย 17,000 
3 คณึิตศาสตรึ  15,000 

4 เคมี 17,000 
5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลเิมอร พอลิเมอรึ  17,000 
6 จ ลชีววึิทยา 17,000 

7 ชีววึิทยา 17,000 
8 วึิทยาศาสตรึ และเทคโนโลยึีการอาหาร 15,000 

9 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 27,000 
10 วึิทยาศาสตรึ และเทคโนโลยึีสึิ่งแวดลึ้อม 15,000 
11 เทคโนโลยึีคอมพิวเตอรึ อิเลึ กทรอนิกสึ  17,000 
12 ฟิสึิกสึ  15,000 

13 เทคโนโลยึีสารสนเทศและการสึื่อสาร 15,000 
14 วึิทยาการคอมพิวเตอรึ  15,000 
15 เกษตรและเทคโนโลยึีการเกษตร 15,000 
16 เทคโนโลยโีลจสิติกส  15,000 

17 ออกแบบผลึิตภึัณฑึ อ ตสาหกรรม 15,000 
 ดรุ้ ้ิยางคศาสตรบ้ัณฑ้ิต ระดบ้ั ปรญิญาตร  4 ป้   

1 ดนตรึีตะวึันตก 17,000 

2 ดนตรึีไทย 15,000 
 



ระเบียบการแต่งกายชุดพิธี (ถูกระเบียบ) ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี

63120007   นายสถาพร ฉายาลักษณ์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120009   นายสุภชิต อินทรเสมา 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/63 09:26  หน้า 1/ 11



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104112701A : วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63120016   นายฉัตรชัย เกิดสมนึก 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120017   นายวรฤทธิ ์ล้้าเลิศ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120018   นายพนัช่ัง เข็มทอง 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/63 09:26  หน้า 2/ 11



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

63120001   นางสาวเกวลิน นักจะเข้ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/63 09:26  หน้า 3/ 11



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104210701A : วท.บ. ชีววิทยา

63120002   นางสาวนภสร พงศ์พนัทวี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/63 09:26  หน้า 4/ 11



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104211001A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

63120010   นางสาวอินทิรา สุดใจดี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120012   นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์ทอง 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/63 09:26  หน้า 5/ 11



ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104211601A : วท.บ. แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย

63120005   นางสาววันทนีย์ พรมสวัสด์ิ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120006   นายอนาวิน พพิฒัน์วรชัยกุล 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120011   นางสาวสุชาดา ทองไพรวรรณ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120014   นางสาวพชัริดา รอดโรคะ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120015   นายภคพล ลมูลพนัธ์ 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104211901A : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม

63120026   นายณพล ภูอ่ิมบญุ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104500201A : วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

63120021   นายปยัิงกูร เวียงกมล 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120022   นายณัฐพงษ์ นันทะเพช็ร 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120023   นายวีรวิชญ์ ศรีสกุล 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120024   นายบรรดาศักด์ิ กมลภพ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120025   นายธนโชติ ชมขุนทด 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104700901A : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

63120004   นายกรัณย์กรณ์ ประพฤทธิภิ์ญโญ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120013   นายนฤพนัธ์ ฤทธิชั์ย 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
63120019   นายธานากร สายแขก 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

63120003   นางสาวพรทิพา ศรีโปฎก 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105610801A : บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร

63120008   นางสาวภัทราภรณ์ ทับทิม 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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