
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
          

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยวิธีคัดเลือกจาก
ตัวแทนสาขาวิชา 

 บัดน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว                   
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            
ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  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  
(สามารถพิมพ์เอกสารได้ต้ังแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

๓) มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ ช้ัน ๑ (สามารถศึกษาขั้นตอนและสิ่งที่
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว จากเอกสารแนบท้ายประกาศ)    
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังน้ี 
 -  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และวิทยาลัยการดนตรี  
             รายงานตัววันจันทร์ที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ   
             รายงานตัววันอังคารที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔) ยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com) 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   3  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

            

 
 
 
 



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ข้อปฏิบัต ิสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ 
ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1 ตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
2 กรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต ์mis.bsru.ac.th และเลือกเมนู 

โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลไดต้ั้งแต่วันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทางมาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

*** สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกข้อมูลได้จากเอกสารหน้าที่ 2 *** 
3 พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้น ได้ที่เว็บไซต์ http://info.bsru.ac.th/mis/admission 

 
**พิมพ์เอกสารตรวจสอบขอ้มูลรายงานตัวนักศึกษาเบือ้งต้น ได้ต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เปน็ต้นไป** 

4 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้น หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้ที่เว็บไซต์ 
mis.bsru.ac.th และเลอืกเมน ู 

* การแก้ไขขอ้มูล ใช้วิธีการเชน่เดียวกับการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัว * 
5 รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจำนวน) วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเตรียมหลักฐาน

ประกอบการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
 1. เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2564 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้าม)ี 1 ฉบับ 
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 

 * ผู้รายงานตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดนักศึกษา เท่านั้น * 
6 ยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 

(ยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาโดยเลอืกจากสาขาวิชาทีผ่่านการคดัเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สทิธิ์
เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้) 

7 ถ่ายรูปสำหรับทำบัตรนักศึกษา 
การแต่งกายสำหรับการถ่ายรูป : สวมเสื้อสขีาวมีปก ไม่มลีวดลาย หรือ สวมชุดนักศึกษา 

 

*** หากไม่มารายงานตวัและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจำนวน) ตามวนัท่ีกำหนด 
จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

หลักฐานข้อ 2 - 5  
ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ใหชั้ดเจน 

และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 



 

0 

. 

ขั้นตอนที่ 2 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

จากนั้น คลิก “ลงทะเบียน” 

ขั้นตอนที่ 5 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนท่ี 6 

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น ** 
หน้อจอก็จะอยู่ที่ข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า  
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ” 

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ  

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บนัทึก” อกีครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 
คลิก “ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 3 
คลิก “ผลกำรสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4 
คลิก “แก้ไขข้อมลูก่อนรำยงำนตัว” 

ขั้นตอนที่ 7 
คลิก “ออกจำกระบบ” 

ขั้นตอนที่ 6  
หากข้อมูลที่บันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก 

“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” 
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหนำ้จอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที่ 5)  

เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัว 

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

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

“รหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรายงานตัวเปนนักศึกษา

ผานระบบริการการศึกษา

mis.bsru.ac.th 

(สําหรับผูสมัครประเภทบริการวิชาการ)

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102800101A : ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

64130047   นายภาสกร ผ่องลุนหติ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130052   นางสาวอิสริยา พรเสนา 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 1/ 36



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102800401A : ศป.บ. นาฏยศิลป์

64130034   นายณัฐนิชา ไทยทูล 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130084   นางสาวคณิตา เรียงรัตน์ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 2/ 36



ปีการศึกษา  1/2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันท่ี 14-15 ธ.ค. 63)

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ ประเภทพื้นที่ (รอบท่ี 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102901001A : น.บ. นิติศาสตร์

64130091   นางสาวจุฑารัตน์ ใคร่ครวญ 1  40 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งสิ้น 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   08/12/63 11:36  หน้า 3/ 37



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102901801A : ศศ.บ. ภาษาจีน

64130057   นางสาวชาลิสา ทองสถิตย์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130079   นางสาวพชัราพร พนัธ์ทอง 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 3/ 36



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102902001A : ศศ.บ. ภาษาไทย

64130060   นางสาวภัทรกมล วาจาดี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130069   นางสาวพลอยพมิล สุนทรารักษ์ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130086   นางสาวกรรณิการ์ ปานามะโก 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102902601A : ศศ.บ. อาเซียนศึกษา

64130027   นางสาวภัสสร รอดสุโข 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 5/ 36



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

64130037   นางสาววิมล ปะตังถาโต 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130058   นางสาวกฤษณภรณ์ เต็มใจ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130065   นางสาวปานตะวัน สุขรักษา 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 6/ 36



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102903501A : ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

64130024   นางสาวเสาวลักษณ์ พนัธ์นวล 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130032   นางสาวสุดารัตน์ สมกะยอม 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130088   นางสาวรัตติกานต์ ศรีเนาวรัตน์ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130091   นางสาวเสาวลักษณ์ พนัธ์นวล 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610301E : บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

64130030   นางสาวอภิสรา อันเสนา 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130036   นายชลธิวัฒน์ นามทัศ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610401A : บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

64130078   นางสาวสุพตัราภรณ์ กุลสิงห์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130035   นางสาวอําไพพร บนิไธสง 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130074   นายณัฐพงศ์ เริงสําราญ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130081   นางสาวศิราภรณ์ นนทะพนัธ์ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610601A : บธ.บ. การตลาด

64130029   นางสาวเกวลิน สิมศิริวัฒน์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130044   นางสาวอริษา ไตรภูทอน 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 11/ 36



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610801A : บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ

64130055   นางสาวธิดารัตน์ ม่ิงขวัญ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์

64130073   นางสาววิภากรณ์ รูปไข่ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103620101A : ศศ.บ. การท่องเที่ยว

64130075   นางสาวสมฤทัย พลดงนอก 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130092   นางสาววนิดา สนธิภักด์ิ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103901101A : นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง

64130083   นางสาวสุภาวิณี จันทรี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103901601A : นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

64130031   นางสาวอริสรา ปตัติลาพงั 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130054   นางสาววลัยพรรณ เท่ียงธรรม 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130056   นางสาวศรินทร์ดา พทุธาสมศรี 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130066   นายสุทธิรักมณ์ สายรัตน์ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสือ่สารมวลชน

64130080   นางสาวอาทิตยา วิลัยวัฒน์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   03/12/63 14:34  หน้า 17/ 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104110701A : พท.บ. การแพทย์แผนไทย

64130019   นางสาววิมลณัฐ ลูกนก 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130046   นายธีรไนย สมดวงสี 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130048   นางสาวอัจฉราวดี หมกเมืองแล้ง 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130050   นางสาวอริสา ผดาวรรณ์ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104111301A : วท.บ. เทคนิคการแพทย์

64130004   นางสาวมัทวัน แปน้รักษา 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104112702A : ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

64130017   นางสาววรรณษา ศรีสุขขี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130018   นางสาวชลนิชา โชติศิริ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130041   นางสาวธิดารัตน์ มาตพรมราช 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130043   นางสาวปรียาภรณ์ ตรีวิเศษ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130053   นางสาวกัญญาณัฐ ประทุมมาต 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130070   นางสาวญาดา นุชเสียงเพราะ 6   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130077   นางสาวชลธิชา บตุรอําคา 7   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130089   นายคฑา แสงเผือก 8   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130090   นายสหรัก ตาดทอง 9   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104210301A : วท.บ. คณิตศาสตร์

64130063   นางสาวรัชดาภรณ์ ฤทธิจํ์ารัส 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104210401A : วท.บ. เคมี

64130005   นายภีรสินทร์ เงินแพทย์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130028   นางสาวณัฐกมล ขิมะทะโป 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130042   นายธีรพงค์ ปนิะถา 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130067   นายภคิน เปลือยหนองแข้ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130072   นางสาวรัตนา พนัธ์มลี 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130062   นางสาววิภาพร วงษ์คชศักด์ิ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130001   นางสาวนิชาภา โพมณีย์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130003   นางสาวชุติมณฑน์ ฉายวัง 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130064   นายฤทธิพร มีชัย 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130068   นายปรัชญา บตุรอําคา 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130020   นางสาวศิริวรรณ แก้วเดชะ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104220101A : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

64130076   นายภาวิน พศิาล 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130002   นางสาวยุพาวดี ทองมา 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130045   นางสาวภัทราวรินทร์ บบุผาวงค์ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130021   นายพรีพฒัน์ สมศรี 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130022   นายธนกฤต โพศรี 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130026   นางสาวธัญชนก สิงหท์อง 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130033   นางสาวบงัอร ศรีสุวรรณ 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130040   นางสาวมัลลิกา ประกอบ 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104701301A : ค.บ. ชีววิทยา

64130038   นางสาวเกศดาภรณ์ ไชยมงคล 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130049   นางสาวธารทิพย์ พาไพ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130071   นางสาวอัยรัตดา พว่งเจริญ 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740104701801A : ค.บ. ฟิสิกส์

64130061   นางสาวอาทิตยา สังสนา 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105210201A : วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์

64130059   นางสาวอาทิตยา อุดมทรัพย์ 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130082   นางสาวจิตตินันท์ ทานาฤทัย 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ)

64130006   นางสาวสุมินตรา ชนะเคน 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130007   นายยุทธศาสตร์ โหมดต๋ัว 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130013   นางสาวรัตนาภรณ์ คงคาหลวง 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130014   นายณัฏฐวี เสือเหลือง 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130025   นางสาววรรณกานต์ พลเย่ียม 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2564

บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105212202A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส)์

64130008   นายธวัชชัย ศรีส้มแก้ว 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130009   นายศุภชัย รุ่งอุทัย 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130010   นางสาวอรุณรุ่ง กาศกระโทก 3   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130011   นางสาวนภัสสร สุขเมือง 4   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130012   นายณัฐพงศ์ มณีอนันต์ 5   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130015   นางสาวเกศรินทร์ แคนหนอง 6   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130016   นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ 7   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130023   นางสาวปนัดดา เหน็จบท่ัว 8   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130087   นางสาวนวะพร อภิธนารักษ์ 9   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 9 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
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

64130051   นางสาวชลธิชา บญุชิต 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (รายงานตัววันที ่14-15 ธ.ค.2563)
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกติ ประเภทพ้ืนที่ (รอบที่ 1)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105301501A : วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

64130039   นางสาวชนาพร ญาติโสม 1   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
64130085   นายธนนาถ สุขีภาพ 2   40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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