
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ประจำปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม  - 1 มีนาคม ๒๕๖3 
ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ไปแล้วน้ัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ีให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๓   
โดยสามารถตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์  และเอกสารท่ีต้องนำมา และ
ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๖   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 



 
ข้อปฏบิัตใินวันสอบสัมภาษณ์  

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 
 

1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ใช้เป็นหลักฐานใน
การเข้าสอบ 
(หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องมีเลขที่ประจำตัวประชาชนพร้อมรูปกำกับ 
เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) 

** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

 
 

ผู้เข้าสอบต้องแตง่กายให้สุภาพเรียบร้อย 
ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น 
กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา 

หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
 
 

• สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 
• ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ  

ระหว่างเวลา 9.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด  
จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 



ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชา เวลา และห้องสอบ 
 

 
 

 
 
 
 

1. คลิก “ตรวจสอบผลการสมัคร” 

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 
จากนั้น คลิก “ตรวจสอบ” 

3. ข้อมูลกำหนดการสอบ  
และห้องสอบ 



คณะ/สาขาวิชา
จํานวนผู้มี
สิทธิ์สอบ

ห้องสอบ อาคาร

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               16
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์                16 262 อาคาร 2 ชั้น 6
   คณะวิทยาการจัดการ              143
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12               271 อาคาร 2 ชั้น 7
บช.บ. การบัญชี                36 271 อาคาร 2 ชั้น 7
บธ.บ. การตลาด                42 273 อาคาร 2 ชั้น 7
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18               271 อาคาร 2 ชั้น 7
บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ 11               271 อาคาร 2 ชั้น 7
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 13               271 อาคาร 2 ชั้น 7
นศ.บ. การสื่อสารมวลชน 11               271 อาคาร 2 ชั้น 7
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49              
วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4                 262 อาคาร 2 ชั้น 6
ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 31               262 อาคาร 2 ชั้น 6
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 14               262 อาคาร 2 ชั้น 6

รวมท้ังหมด              208

              ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวหน้าห้องสอบ ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. 
หากไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์
ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จาก  1



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร ์(เรยีนวันอาทติย)์

63910012  นางรัตติยา ตุละพภิาค 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910013  นายวรัญชิต โสระเวช 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910040  นางสาวศริินทร นานาค 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910046  นายสุรพงษ ์เอี่ยมสอาด 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910103  นางสาวสุกฤตา ชูมณี 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910113  นายธรีดนย์ สร้อยจ าปา 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910114  นางสาวนนทชิา คงรักษา 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910122  นางสาวผกามาศ สระทองหล่ิม 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910146  นายธนพล เผือกรักษา 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910150  นางสาวนัฐกานต์ บญุพมิพ์ 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910152  นางสาวพรพดิา เหง้ากนหา 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910161  นางสาวอิษยา ทพิย์แก้ว 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910166  นายธรีะวฒัน์ ทรัพย์คง 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910184  นางสาวพรไพลิน พลอยมา 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910185  นางสาวพรมาลี จนัทร์สม 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 16 คน
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63910207  นายราเชนทร ออนนวม 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610401A : บธ.บ. การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (เรยีนวันอาทติย)์

63910002   นายนท ีพงษถ์าวร 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910005   นางสาววนัทนีย์ จนัทนะ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910007   นางสาวจนัทนันท ์คล้ายบรีุ 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910015   นางสาวธนัชชา ชูวลัย์ 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910016   นางสาวลักษณค์นา ศภุธรรมพทิกัษ์ 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910019   นางสาวจนัญญา เอี่ยมละออ 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910038   นางสาวธนาพรัิตน์ บงัอ่อน 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910060   นางสาวสุธดิา เอี่ยมก าเหนิด 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910070   นายธรีภัคษ ์โพธิท์อง 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910142   นายเกียรติศกัด์ิ สายสุวรรณ 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910143   นางสาวณฏัฐกานต์ ประทมุวงค์ 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910195   นางสาวลักคณา  สุ่มทอง 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 12 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี (เรยีนวันอาทติย)์

63910003  นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญสุขพร 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910004  นางสาวกชพร สุนทรเกตุ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910006  นางสาวศริาภรณ ์แก้วบตุรสา 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910020  นายธนาวฒัน์ กาบนันทา 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910022  นายสุเมธ สมทรง 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910027  นายวรีะพงษ ์ศรีสัยอ้วน 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910034  นางสาวนลิน ศรีงาม 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910043  นางสาวชลดา อินทะศรี 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910048  นางสาวภัทราพร พลทะนิล 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910051  นายรัชนีกร เพชรโก 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910058  นางสาวกาญจนา บญุประเสริฐ 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910066  นางสาวชนัณญา เมืองซอง 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910067  นายสมศกัด์ิ คงหอม 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910077  นางสาวปวณีา รุ่งสิริมณพีาณชิย์ 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910080  นางสาวพรพมิล กะสิรัมย์ 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910088  นางสาวศริประภา กีตา 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910093  นางสาวรุ่งนภา นฤทยั 17  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910095  นางสาวสุภาพร พลเสน 18  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910098  นายลิขิต เหง้ามา 19  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910111  นางสาวดวงมณ ียวลใจ 20  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910116  นางสาววรรณภา รัตนมณี 21  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910119  นายธนพล กุลโคตร 22  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910128  นางสาววภิาดา ทวธีนาวฒัน์ 23  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910133  นางสาวณชิาวร์ี ศริิรักษ์ 24  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910134  นางสาวเนตรนภา หงษท์อง 25  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910135  นางสาวการะเกด อุทาน 26  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910141  นางสาวสุภาวดี เรียบร้อย 27  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910158  นางสาวเกตุมณ ีลินลาด 28  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910160  นางสาวพชัรี สวสัด์ิวงษ์ 29  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910162  นางสาวยลลดา สารใจ 30  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910165  นายเชษฐา ลือสิทธิ์ 31  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910170  นางสาวนราพร ศรีศร 32  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910175  นางสาวอรนภา บญุช่วย 33  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910189  นายประณตี เช่นรัมย์ 34  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910200  นางสาวสุพรรณ ีบวันาค 35  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 36 คน
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63910208  นายจุฑาพิชญ จิตรประเสริฐ 36  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610601A : บธ.บ. การตลาด (เรยีนวันอาทติย์)

63910017  นางสาวปรางคว์ลัย ศรีสุนทรไท 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910023  นางสาวปราณ ีปา้นแก้ว 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910025  นางสาวสิริรัตน์ เปง็ตา 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910026  นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910031  นายกฤษณะ นุตมะหะหมัด 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910032  นางสาวธชัพรรณ มนทอง 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910037  นายอธปิ มลสิริเรืองเดช 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910039  นางสาวสิริขวญั เอ่งฉ้วน 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910049  นางสาวสุภากร วลัยพชัรา 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910050  นายธรีภัทร แสนหาญ 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910052  นางสาวกนกวรรณ ทวสีวสัด์ิ 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910054  นางสาวพรชิตา ทะววิญิ 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910064  นายธรียุทธ วรราช 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910072  นายพฒุธิร พพิฒันภพ 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910075  นายไตรภพ ทพิย์คนูอก 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910085  นางสาวทพิรดา งามแสงศริิ 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910086  นางสาวชญานี ทองสี 17  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910089  นายมณฑล วรพนัธ์ 18  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910091  นางสาวมลธริา อินทร์เสน 19  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910092  นางสาวอุษา ขันธสาคร 20  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910094  นายพลพล ข าแสง 21  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910096  นางสาวสุภจารีย์ เพชรศรี 22  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910097  นายพลวฒั พงษส์กุล 23  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910099  นางสาวนลินภัสร์ วฒุนิันทธ์ญัภัค 24  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910124  นายเอกภพ ใจเย็น 25  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910126  นางสาวสุธารัตน์ สมทรง 26  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910140  นายถนัฐพร ไชยเสน 27  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910144  นางสาวช่อทพิย์ บญุวจิติร 28  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910145  นางสาวพลอยไพลิน ไชยศริินทร์ 29  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910151  นายเอกรินทร์ เลียวโรจน์จารุกุล 30  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910159  นายวทิยากร ดิษกุล 31  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910163  นางสาวสิริกานต์ ขาวปลอด 32  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910164  นางสาวกานต์ธดิา หมืน่สาย 33  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910167  นางสาวณฐักานต์ พนัธมุณี 34  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910171  นายณรงคฤ์ทธิ ์ขุนใหญ่ 35  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910180  นายสุทธา แสงทอง 36  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
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บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610601A : บธ.บ. การตลาด (เรยีนวันอาทติย์)

63910181  นายกีรติ ปรีดาธนสาร 37  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910193  นางสาวศริิพร ศรีค าทา 38  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910199  นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไพฑูรย์ 39  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910201  นางสาวษาราญมน เชยค าแหง 40  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910203  นายวษิณ ุอัครมิง่มงคล 41  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 42 คน
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63910206  นางสาวธิวารี บุญเติม 42  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
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บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610701A : บธ.บ. คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (เรยีนวันอาทติย์)

63910009   นางสาวสุธดิา โสดา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910018   นางสาววไิล สดก าปงั 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910028   นายบริพนัธ ์พรหมสุนทร 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910044   นางสาวชนากานต์ ชานก 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910073   นายกิตติคม สีชัยนาท 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910079   นายหรรษธร ถาดทอง 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910083   นายธรีพงศ ์สวามีชัย 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910100   นายรวภิาส แก้วพานัง 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910108   นางสาวธญัวรัตน์ ครบหมาย 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910123   นายกิตติพงษ ์แก้วอร่าม 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910136   นายสงกรานต์ คณุธิ 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910153   นายชุติพงศ ์เม้ยนรทา 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910155   นางสาวธญัญ์นภัส วาศวเิศษพงศ์ 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910182   นางสาวพรทพิย์ พมิพแ์ก้ว 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910183   นายปาณธร์ี แจง้หล า 15   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910192   นายดนัย กระลาม 16   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910197   นายพงศกร บตุรโคตร 17   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910204   นายนุชิต ธนัทกานนท์ 18   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 18 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610801A : บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ (เรยีนวันอาทติย์)

63910001   นายนัทธพงศ ์พงษห์งษ์ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910011   นายจริายุ ปทปีเสน 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910024   นางสาวสโรชา เพชรพชิัย 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910029   นางสาวปยิวรรณ ด้วงวงษ์ 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910053   นางสาวสุภาพร เฉิดรัศมี 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910061   นางสาวศริิวรี สอนครบรีุ 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910102   นายนฤพงษ ์กอเจริญสมบรูณ์ 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910120   นางสาวกัลยา ไชยโคตร 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910137   นายจรีศกัด์ิ เจริญวยั 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910139   นายฉัตรชัย หนัพะเนิน 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910178   นางสาวพนิดา แฝงคด 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 11 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสตกิส์ (เรยีนวันอาทติย์)

63910010   นางสาวนิยากรณ ์ฤทธิเ์ล็ก 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910045   นางสาวอรวรรณ จนัทร์นวล 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910047   นายธนโชติ ธงอาสา 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910055   นางสาวจฑุามาศ ช่วยนคร 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910057   นางสาวพมิยุพา ศลิศริิ 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910112   นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยประสิทธิ์ 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910117   นายณฐักานต์ แสวงผล 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910127   นางสาวเพญ็พร จนัเปรียง 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910129   นายฉัตรชัย กังงา 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910130   นางสาวกมลธา ไกรนรา 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910179   นางสาวกมลทพิย์ ศรีรอด 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910191   นางสาวอารีญา  คนสนิท 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910205   นางสาวกัญยาณ ีบญุสิมมา 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสือ่สารมวลชน (เรยีนวันอาทติย)์

63910030   นายวรัญญู คล้ายพวก 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910062   นางสาวณชิารัศม์ ศกัด์ิเจริญธรรม 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910063   นายกิตติกานต์ โกวชิัย 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910071   นายยืนยง อาลากุล 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910087   นางสาวอารียา ภูสิงหท์อง 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910101   นายธนพล ช่องทว้ม 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910121   นายธนพล ล้อชัยมงคล 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910125   นางสาวเกศนีย์ นามสวา่ง 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910132   นางสาวนวลชนก รัตนฉัตรชื่น 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910196   นายอ านาจ แกะสัมฤทธิ์ 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910202   นางสาวชิดชนก ชมชื่น 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 11 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212101A : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เรยีนวันอาทติย์)

63910084   นางสาวสุพรรษา ธะสูรย 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910118   นางสาวน้ าฝน นามสวา่ง 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910147   นายจารุวฒัน์ รักธรรมสกุล 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910172   นางสาวนิศาชล จนิะโกฐิ 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(หลังอนุปรญิญา) ภาคกศ.พ.(อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212103A : ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ตอ่เน่ือง) (เรยีนวันอาทติย์)

63910008   นางสาววรางคณา สิงหท์อง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910014   นายจกัรพงศ ์จติบรรจง 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910021   นายยศพทัธ ์ปญักุล 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910033   นายสุรสิทธิ ์โตร่ืน 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910035   นางสาวณฐัวดี สุดประเสริฐ 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910036   นางสาวสุกัญญา ศริหล้า 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910041   นางสาวเพชรมณ ีไชยจ า 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910042   นายปรีดา ลิปพิฒันกุล 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910056   นางสาวสุภาภรณ ์ควบพมิาย 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910059   นางสาวประสุตา บญุรักษ์ 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910065   นางสาวชไมพร อินทนิล 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910069   นายศราวฒุ ิโกเมศ 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910074   นางสาวธมลวรรณ บญุชาวนา 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910078   นายนัฐวฒุ ิมารศรี 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910106   นายเกียรติศกัด์ิ เจริญกุล 15   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910107   นายธงชัย เกียรติด ารงไพร 16   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910109   นายจกัรินทร์ จอมวะนะ 17   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910110   นางสาววนิดา เวนิเสียง 18   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910115   นายวริิยะ หนูช้างเผือก 19   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910148   นางสาวสุพชัชา มาศวรรณา 20   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910156   นางสาววไิลพร ทศิลาว 21   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910157   นายขจรศกัด์ิ ปอ้งกัน 22   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910168   นายวโรดม หมัน่ถิ่น 23   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910169   นายนราพล รอบดูดี 24   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910173   นายอนันต์ธรณ ์สถิตพชัรกุล 25   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910174   นายวรีภัทร เชียงชุม 26   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910176   นายอดิเทพ เพชรทตั 27   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910186   นางสาวกวนิธดิา กล้าหาญ 28   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910187   นางสาวนัยนา ไหมพรม 29   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910190   นางสาวลีลาวดี จนัทรวจิติร 30   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910194   นางสาววมิลพร เมืองปฐม 31   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 31 คน
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บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (14 มีนาคม 2563)
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทติย)์

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (เรยีนวันอาทติย)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (เรยีนวันอาทติย)์

63910068   นายกิตติศกัด์ิ แสงวงศ์ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910076   นางสาวนิด แสนสุข 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910081   นายกฤตบญุ บญุ-หลัง 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910082   นายชลันดร ภูมิเขต 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910090   นายจริศกัด์ิ ฟุ้งเสถียร 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910104   นายสวติต์ นิ่มเจริญ 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910105   นายเอกลักษณ ์อินทร์จนัทร์ 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910131   นางสาววรภา อารีกิจ 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910138   นายจริเดช พฤกษะริตานนท์ 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910149   นายกรกฎ อินทนนท์ 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910154   นายณฐัวฒุ ิแซต๊ั่ง 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910177   นายมานะโชค อุ่นมาต 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910188   นางสาวพมิพพ์สุิทธิ ์ปกรณส์ถิตย์ 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63910198   นายมนัสชัย แก้วค า 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 14 คน
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