
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคปกต ิ

รอบท่ี 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
          

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  และได้
ดำเนินการประมวลผลการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายช่ือ
แนบท้ายประกาศน้ี  

 ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังน้ี (ข้อที่  1 – 5 ไม่ต้อง
เดินทางมามหาวิทยาลัย) 

๑)  ยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้ (ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com)  
*สำหรับผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกที่ ยั งไม่ ล งทะเบียน ใช้งานระบบ  TCAS63  ที่ เว็บ ไซ ต์  
https://student.mytcas.com ต้องลงทะเบียนใช้งานให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันยืนยันสิทธ์ิ 

๒) บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/
สมัครเรียน หลังจากน้ันให้เลือกแก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว เลือกเมนูรายงานตัวออนไลน์  
และพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน  

๓)  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน - 17 พฤษภาคม 
2563 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  

๔)  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลงัจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)          
ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp    

๕)  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th             
เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ 4 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล  

๖)  ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน        
2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ และสำเนา
วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน และลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่ง
หลักฐานในภายหลัง 

    

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

            

 
 
 



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

เขาสูระบบ

แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

พิมพใบชําระเงินแรกเขาและชําระเงิน

ตรวจสอบผล

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน

การรายงานตัวออนไลน

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

กด ลงทะเบียนเขาใชระบบ / เขาสูระบบ2

3 กรอก เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง 
แลวกดปุม ตรวจสอบ 

4 กรอก รหัสผาน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน)
แลวกดปุม เขาสูระบบ

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากนั้นกดปุม 
แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

6 หนาแกไขขอมูลผูสมคัรกอนรายงานตัว
กรอกขอมูลใหครบทุกชอง จากนั้นกดปุม บันทึกขอมูล

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

5 หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหตุ 

จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก”

ั



ตรวจสอบแลว ถูกตอง ให ที่หนาขอความ
ขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบขอมูลดงัขางตนถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ 

จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

ตรวจสอบแลว ไมถูกตอง ใหกดปุม แกไขขอมูลผูสมัคร
กอนรายงานตัว แลวดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 6 อีกครั้ง  

คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

7 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน จะกลับมาหนาตรวจสอบ
สถานะการสมัครเรียน และจะปรากฏขอความดังนี้ 

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากน้ันกดปุม 
รายงานตัวออนไลน

8 หนากรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ใหตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

กดปุม ออกจากระบบ

9 จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน

ใหกดที่          เพื่อดาวนโหลดไฟลเอกสาร หรือ
คลิกขวา Save as เพื่อบันทึกไฟล

กดปุม          เพ่ือกลับมาหนากรุณายืนยันขอมูล
กอนรายงานตัว

10

11 พิมพใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน โดยเขาโฟลเดอรหรือท่ีที่ได
เก็บไฟลไวและสั่งพิมพผานทางเครือ่งพิมพ

12 ตรวจสอบผล 
หลังจากวันที่ชําระคาธรรมเนียม ฯ แลว 3 วันทําการ 

(ไมนับรวมวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดราชการ)

ใหเขาระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
โดยตรวจสอบที่หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน 
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหต ุ
จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่มารายงานตัว”

จากนั้นชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเขา
ไดที่เคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาท่ัว
ประเทศ

----- เสร็จสิ้นการรายงานตัวออนไลน ----



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน
เพิ่มเติม หากมีขอสงสัยหรือปญหาในการใชงาน

สามารถสอบถาม ไดดังนี้กรณีที่ไมไดดาวนโหลดใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาค
เรียนแรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน สามารถดาวนโหลดไดในภายหลงั

- เขาสูระบบ
- มาที่หนา ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
- กดปุม 

เร่ืองเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว ใหดําเนินการดังนี้ 
(ขอความน้ีจะอยูในหนากรุณายืนยนัขอมูลกอนรายงานตัว)

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

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมงาน IT) 

- หนา กรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ให ที่หนาขอความขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบ

ขอมูลดังขางตนถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ
จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

- จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน ใหดาวนโหลดหรือพิมพไดตาม
ความตองการ

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740101702501A : ค.บ. ศลิปศกึษา

63220038   นายอะหห์มัด ทศิา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220042   นางสาวสันนิภา อนุกูล 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220076   นายพรีพงษ ์พทุธวงศษ์า 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 1/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740101702801A : ค.บ. พลศกึษา

63220013   นายสิทธโิชค เงาศรี 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220023   นายชนชน จนัทร 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220036   นายวฒันพล อินทรสิริ 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220039   นายคมชาญ ค าแหง 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220043   นายอิศรากร บวับรรจง 5   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220045   นายนพดล ขันอาษา 6   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220049   นายทองค า สินสาศษิย์ 7   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220059   นายวชัรพงศ ์โพธิก์าญจนกุล 8   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220061   นายปยิะชาติ อนันต์สถิตย์สิน 9   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220062   นางสาวเนตรนภา วชิาธรรม 10   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220065   นางสาวพมิพริา ชาดา 11   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220082   นายศกัด์ิสิทธิ ์สุขขี 12   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220085   นายศวิกร กุลโพนเมือง 13   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220091   นายณฐัพนต์ ช้อนพมิาย 14   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220101   นายธนวตัน์ กิ่งแก้ว 15   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220105   นายธรีภัทร เสโนฤทธิ์ 16   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220107   นายชัยพร มาวเิชียร 17   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 17 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 2/ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102702501A : ค.บ. นาฏยศลิปศ์กึษา

63220055   นางสาวปยิะพร บ ารุงตา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220075   นางสาวชนัญญา สังฆมานนท์ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220092   นางสาวกาญจนา แก้วมณี 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 3/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102800401A : ศป.บ. นาฏยศลิป์

63220006   นายจงสห แขกเพง็ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220046   นายสุธริาช สีชมภู 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220067   นางสาวชลธชิา วชิาราช 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220072   นายพรชัย สิงหท์อง 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 4/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102903501A : ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา

63220095   นายจริายุ รัตนประทปี 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 5/ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี

63220048   นายวชัรากร สมุทวงศว์ริิยะ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220079   นายกนต์ธร พลรักษ์ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220103   นางสาวลลิลทพิย์ ภู่แก้ว 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 6/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสตกิส์

63220001   นางสาวขวญันภา ประมาถา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:54  หน้า 7/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสือ่สารมวลชน

63220015   นางสาวภัททยิา โมรา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220044   นายภีมรัฐ เนื้ออ่อน 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 8/ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104112701A : วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63220066   นายรติพงษ ์น้ าค า 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 9/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210401A : วท.บ. เคมี

63220022   นายชินวตัร นาถมทอง 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 10/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

63220096   นางสาวสุจารีย์ สีเหลือง 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 11/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104212001A : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์

63220063   นายจกัรกริช สุวรรณเสถียร 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 12/ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส์

63220031   นางสาวรัศมี ปาทาน 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 13/ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106702501A : ค.บ. ดนตรตีะวันตกศกึษา

63220002   นายเอกชัย แสงอรุณ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220003   นายธธีชั กังวานวฒันกุล 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220014   นางสาวธญัวรัตม์ จอ้ยจติต์ 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220030   นายปวรีพล อ่อนทอง 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220053   นายอัษฎาวธุ ทว้มเสง่ียม 5   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220058   นางสาวปริญญา บตุรสีน้อย 6   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220064   นางสาวอัยเรศ ครอบสุข 7   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220071   นางสาวญาณศิา ค าพรม 8   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220073   นายกฤติเดช จารุพนัธ์ 9   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220078   นายศลิปศ์รุต ด าเนียม 10   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220087   นายเรืองฤทธิ ์จติต์อ านวย 11   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220088   นายณฐกร จนัลา 12   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220094   นายฉัตรพล กังวล 13   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220097   นายอัฐวร์ี ภูชิตวสุอังกูร 14   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 14 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 14/ 16



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106702502A : ค.บ. ดนตรไีทยศกึษา

63220009   นางสาวสุภณดิา ขุนภักนา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220074   นางสาวสุภัสสร สมศรีโชควฒันา 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220081   นายภูดิน ประอินทร์ 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน
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บญัชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยนืยนัสิทธิ์ 22-23 เม.ย.2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106800201A : ดศ.บ. ดนตรตีะวันตก

63220019   นายปฏิพล คงเงิน 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220026   นายชาญธาดา ศกัดีเมือง 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220033   นายณฐักิตต์ิ ยะภักดี 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220047   นางสาวณชิาภัทร รักษว์งศ์ 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220050   นายเมธ ีวงสามาตย์ 5   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220068   นายสหรัฐ ฉิมะสังคนันท์ 6   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220077   นายจริพฒัน์ เตชะนันท์ 7   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220080   นายภานุพงศ ์แซล้ิ่ม 8   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220086   นายธชัพงศพ์ชัร์ กฤดิพรรธน์ 9   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63220106   นายธมัมานุ สมบรูณ์ 10   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:55  หน้า 16/ 16


