
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านการสอบวิชาพ้ืนฐาน/ปฏิบัติ และมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม ประจําปีการศึกษา ๒๕60 

          
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) 
รอบสาม ประจําปีการศึกษา ๒๕60 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ๒๕60 ไปแล้วน้ัน 

 บัดน้ี  ได้ดําเนินการประเมินผลการสอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ             
สอบสัมภาษณ์  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม  ประจําปีการศึกษา        
๒๕60  ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี ให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  30  มิถุนายน               
๒๕60 โดยสามารถตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์   ห้องสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์  และเอกสาร         
ที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

                 ประกาศ  ณ  วันที่   28  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
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ข้อปฏบิัตใินวันสอบ  
(เฉพาะผู้สมัครที่มีสิทธ์ิสัมภาษณ์) 

 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 
 

1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง ใช้เป็นหลักฐาน
ในการเข้าสอบ 
(หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตให้ใช้
บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องมีเลขที่ประจ าตัวประชาชนพร้อมรูป
ก ากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) 
** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
(เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครไว้) 

 

ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษาเท่านั้น  
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

 

 สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกรท์ี่ 30 มิถุนายน 2560  

 ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ ระหว่าง
เวลา 9.00 – 10.30 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่ก าหนด 
จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

 
*** ส่วนรายละเอียดวิชา เวลา และห้องสอบ  

  สามารถดูได้จากระบบรับสมัคร ที่เมนู "ผลการสมัคร" 

 



ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชา เวลา และห้องสอบ 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. คลิก“เข้าสูร่ะบบ” 

 

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้ง 2 ช่อง 
(ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน) 
แต่ส าหรับผู้ที่เปลี่ยนรหัสผ่านก็ให ้
ใช้รหัสผ่านนั้นในการเข้าสู่ระบบ 

จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 



 
 
 

 
 

สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมสีถานะการสมัคร เป็น ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สมัภาษณ์ 

 

 

3. คลิก “ผลการสมัคร” 

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
ห้องสอบ วิชาสอบ ได้จาก

หน้าจอนี้ 
 

ศกุรท์ี ่30 มถินุายน 2560 



   คณะครุศาสตร์
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ.4 ป)ี 25 300908 อาคาร 30 ชั้น 9
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา(ค.บ.4 ป)ี 23 300906 อาคาร 30 ชั้น 9
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.) 21 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.) 14 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาเคม(ีวท.บ.) 1 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(วท.บ.) 18 282 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาฟิสิกส์(วท.บ.) 1 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.) 21 24501 อาคาร 24 ชั้น 5
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.) 32 282 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
*** จัดเตรียมผลงานดา้นแอนิเมชั่น/ศิลปะ/การ์ตนู/ดจิิทัลมเีดยี (ถ้าม)ี 
มาประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ ***
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.) 3 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาจุลชีววิทยา(วท.บ.) 12 283 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(พท.บ.) 15 283 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(ทล.บ.) 18 292 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.) 8 281 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.) 17 283 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวิชาชีววิทยา(วท.บ.) 7 283 อาคาร 2 ชั้น 8
สาขาวชิาการจัดการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)(อส.บ.) 27 293 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม(วท.บ.) 9 292 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(วท.บ.) 25 293 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)(ทล.บ.) 24 292 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวชิาการจัดการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)(อส.บ.) 7 293 อาคาร 2 ชั้น 9
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.) 18 2102 อาคาร 2 ชั้น 10
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เคร่ืองกล การผลิต(วศ.บ.) 23 2102 อาคาร 2 ชั้น 10
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ(์วศ.บ.) 10 2102 อาคาร 2 ชั้น 10
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย(์วท.บ.) 34 251 อาคาร 2 ชั้น 5
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.) 34 251 อาคาร 2 ชั้น 5

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที ่30 มิถุนายน 2560)
*** ผู้เขา้สอบจะตอ้งมารายงานตวัเพ่ือสอบสัมภาษณ์ทีห่้องสอบ ระหว่างเวลา 9.00 – 10.30 น.

หากไมม่ารายงานตวัภายในเวลาทีก่ าหนด จะไมม่สีิทธิ์สอบสัมภาษณ ์***

ระดบั/คณะ/สาขาวิชา

16 291 อาคาร 2 ชั้น 9

ผู้มีสิทธิ์

สอบ

สัมภาษณ์

ห้องสอบ อาคาร

หน้าที่ 1 จาก 3



ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที ่30 มิถุนายน 2560)
*** ผู้เขา้สอบจะตอ้งมารายงานตวัเพ่ือสอบสัมภาษณ์ทีห่้องสอบ ระหว่างเวลา 9.00 – 10.30 น.

หากไมม่ารายงานตวัภายในเวลาทีก่ าหนด จะไมม่สีิทธิ์สอบสัมภาษณ ์***

ระดบั/คณะ/สาขาวิชา
ผู้มีสิทธิ์

สอบ

สัมภาษณ์

ห้องสอบ อาคาร

 ระดับปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(ค.บ.5 ปี) 7 262 อาคาร 2 ชั้น 6
สาขาวิชาชีววิทยา(ค.บ.5 ป)ี 50 261 อาคาร 2 ชั้น 6
สาขาวิชาฟิสิกส์(ค.บ.5 ป)ี 17 262 อาคาร 2 ชั้น 6
สาขาวิชาเคม(ีค.บ.5 ป)ี 20 262 อาคาร 2 ชั้น 6
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) 37 2708B อาคาร 27 ชั้น 8
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ) 87 2710C อาคาร 27 ชั้น 10
สาขาวิชาภาษาจีน(ศศ.บ.) 27 2952 อาคาร 29 ชั้น 5
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์(ศป.บ.) 12 1024 อาคาร 10 ชั้น 2
สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) 55 2708A อาคาร 27 ชั้น 8
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.) 28 2953 อาคาร 29 ชั้น 5
สาขาวิชานาฏยศิลป(์ศป.บ.) 17 2954 อาคาร 29 ชั้น 5
สาขาวิชานิติศาสตร์(น.บ.) 33 2710A อาคาร 27 ชั้น 10
   คณะวิทยาการจัดการ
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน(นศ.บ.) 66 774 อาคาร 7 ชั้น 7
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.) 45 7135 อาคาร 7 ชั้น 13
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ(นศ.บ.) 17 7114 อาคาร 7 ชั้น 11
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย(นศ.บ.) 50 7136 อาคาร 7 ชั้น 13
สาขาวิชาการท่องเทีย่ว(ศศ.บ.) 30 7141 อาคาร 7 ชั้น 14
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย(์บธ.บ.) 42 7125 อาคาร 7 ชั้น 12
สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.) 74 7106 อาคาร 7 ชั้น 10
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) 44 7105 อาคาร 7 ชั้น 10
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ศ.บ.) 21 7113 อาคาร 7 ชั้น 11
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.) 14 7116 อาคาร 7 ชั้น 11
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ(บธ.บ.) 27 7131 อาคาร 7 ชั้น 13
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ(บธ.บ.) (โครงการความร่วมมือ CP All) 18 7132 อาคาร 7 ชั้น 13
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 5 7115 อาคาร 7 ชั้น 11
สาขาวิชาการบัญช(ีบช.บ.) 35 7127 อาคาร 7 ชั้น 12
   วิทยาลัยการดนตรี
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาดนตรีไทย(ดศ.บ.) 4 301201-301202 อาคาร 3 ชั้น 12

หน้าที่ 2 จาก 3



ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที ่30 มิถุนายน 2560)
*** ผู้เขา้สอบจะตอ้งมารายงานตวัเพ่ือสอบสัมภาษณ์ทีห่้องสอบ ระหว่างเวลา 9.00 – 10.30 น.

หากไมม่ารายงานตวัภายในเวลาทีก่ าหนด จะไมม่สีิทธิ์สอบสัมภาษณ ์***

ระดบั/คณะ/สาขาวิชา
ผู้มีสิทธิ์

สอบ

สัมภาษณ์

ห้องสอบ อาคาร

 ระดับปริญญาตรี (5 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.5 ป)ี 18 301205-301207 อาคาร 3 ชั้น 12
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.5 ป)ี 6 301201-301202 อาคาร 3 ชั้น 12
   ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ีสุพรรณบุรี
 ระดับปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคปกติ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (เรียนทีสุ่พรรณบุรี)) 14 2101 อาคาร 2 ชั้น 10

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)(เรียนวิชาทฤษฏีที่

กรุงเทพฯและฝึกปฏิบัติทีสุ่พรรณบุรี)
3 2101 อาคาร 2 ชั้น 10

หมายเหต ุ  หลักฐาน/เอกสารทีต่อ้งน ามาในวันสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจ าตวัประชาชน ฉบับจริง

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทีแ่สดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้าม)ี

หน้าที่ 3 จาก 3



กองอํานวยการสอบ (สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาคาร 5  ช้ัน 1 



คณะครุศาสตร์  







คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 































































คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์  



























คณะวิทยาการจัดการ 











































(สาํหรับแพทยก์รอก) 

รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย 

เพื�อใช้ประกอบการพจิารณาทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

จาก บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ประจําปีการศึกษา 2560 

ชื�อ – สกลุ  � นาย  � นาง  � นางสาว............................................................................................................................................................ 

ชื�อสถานศึกษาที�ศึกษาต่อ วทิยาลยั  / มหาวทิยาลยั............................................................................ จงัหวดั......................................................... 

วนั – เดือน – ปีเกิด.......................................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน............................................................................................... 

ไดรั้บการตรวจร่างกายที�โรงพยาบาล........................................................เขต/อาํเภอ...................................จงัหวดั............................................... 

วนั – เดือน – ปี ที�เขา้รับการตรวจ............................................................................................................................................................................ 
 

1. การตรวจร่างกายทั�วไป 
 

นํ0 าหนกั......................................................กิโลกรัม  ส่วนสูง.........................................เซนติเมตร 
ความดนัโลหิต...........................................mm.Hg  ชีพจร............................................ครั0 ง : นาที 

2. ผลการเอก็ซเรย์ปอด(Chest X-ray)  
�  ปกติ �  ผิดปกติ   เนื�องจาก............................................................................................................................................................ 

3. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลอืด (CBC) 
�  ปกติ �  ผิดปกติ   เนื�องจาก............................................................................................................................................................. 

4. ผลการตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะ (Amphetamine)   
�   ปกติ �  ผิดปกติ   เนื�องจาก............................................................................................................................................................. 

5. ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
ขา้พเจา้...........................................................................................................ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมใบอนุญาต เลขที�...............................
ออกให ้ณ วนัที�.......เดือน....................พ.ศ........... ไดต้รวจร่างกายใหแ้ก่ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. 
เห็นว่าเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์    ไม่เป็นผูที้�มีจิตฟั�นเฟือน   หรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได ้ไม่ปรากฏอาการ และ
อาการแสดงของโรคดงัต่อไปนี0  
  � หอบหืด/ภูมิแพ ้   � วณัโรคปอด 
  � โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ  � โรคพิษสุราเรื0อรัง 
  � โรคจิตต่าง ๆ   � โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนงัอนัเป็นที�น่ารังเกียจ 
    � โรคลมชกั   � ตวัเหลือง  ตาเหลือง 
  � หูหนวก    � ตาบอดสี 

6. สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์ 
  �   เหมาะสมที�จะศึกษาต่อในสถานศึกษา และสามารถปฏิบติังานไดต่้อเนื�องเป็นเวลานาน 
 �   ไม่เหมาะสมที�จะศึกษาต่อในสถานศึกษาและควรเขา้รับการรักษา เนื�องจาก.................................................................................... 
 

ลงชื�อ ............................................................ผู้รับการตรวจ   ลงนาม................…………….……………….แพทย์ผู้ตรวจ 

หมายเหตุ :  ใบรายงานการตรวจสุขภาพฯที�สมบูรณ์ ต้องประทบัตราโรงพยาบาลที�ตรวจ และต้องมลีายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกาํกบั  







วิทยาลัยการดนตรี 









ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 

**เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี**








