
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคปกต ิ

รอบท่ี 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เปน็พืน้ที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) 
ประจำปีการศกึษา  ๒๕๖๓   

          
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่การให้บริการทาง
วิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประมวลผลการสอบคัดเลือก             
เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี  

 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 

            

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102800101A : ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

63230023   นางสาวปณุยาพร บญุยังทองอินทร์ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230026   นางสาวนุชศรา เพื่อประดิษฐ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 1/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร์

63230008   นายสุชานนท ์คนบ ารุง 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230011   นายเสกสรร ทวบีญุ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230012   นายบญุอนันท ์แจม่คล้าย 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230017   นายประเสริฐ จนัทร์ทองสุข 4   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230018   นางสาวเทวกิา สีหนาท 5   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 2/ 14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสตกิส์

63230007   นายกษติิ เยี้ยเทศ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230015   นายอมรินทร์ หาญประดิษฐ์ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230020   นายสุทธพิงษ ์ควาซ ีโอที 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 3/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103900401A : นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารองคก์าร

63230003   นางสาวจฬุาจภิา เนินสุวรรณ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 4/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103901101A : นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบนัเทงิ

63230027   นายนัฐวฒุ ิใจดี 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 5/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103901601A : นศ.บ. ภาพยนตรแ์ละดจิิทลัมีเดยี

63230006   นางสาวอนรรฆพร ชื่นอู่ทรัพย์ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230019   นางสาวสหรัตน์ กลางแก้วกิจ 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230022   นางสาวพรสุภัค สุทธสิงห์ 3   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 6/ 14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

63230025   นางสาวกัลยกร คงศริิปญัญา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 7/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210701A : วท.บ. ชีววิทยา

63230021   นายพรีพฒัน์ ส้มดี 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 8/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104211601A : วท.บ. แอนิเมชั่นและดจิิทลัมีเดยี

63230009   นางสาววรดา สิทธจินิดา 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230010   นางสาวรุ่งรัตน์ โกศลอาคมวทิยา 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 9/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104212001A : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์

63230001   นายพงศกร คอยตะคุ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230004   นายดุลยวตั ช่องกิ่ง 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 10/ 14



 

 

 

 

 

 

 

 



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส์

63230013   นายวรันธร เชื้อชื่น 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1
63230014   นางสาวรุ่งกานต์ หลอมทอง 2   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 11/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

63230016   นายธนุส สอทอง 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 12/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105301501A : วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

63230002   นายพงศธร คอยตะคุ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 13/ 14



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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105610801A : บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร

63230024   นางสาวศริลักษณ ์ตรีภิญโญยศ 1   40 : ผู้สมัครทีผ่่านการคดัเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   13/04/63 13:56  หน้า 14/ 14


