
 

ข้อปฏบิัตใินวันสอบสัมภาษณ์  
 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 
 

1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง ใช้เป็นหลักฐานใน
การเข้าสอบ 
(หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องมีเลขที่ประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปก ากับ 
เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) 

** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

 
 

ผู้เข้าสอบต้องแตง่กายให้สุภาพเรียบร้อย 
ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น 
กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา 

หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
 
 

 สอบสัมภาษณ์ ในวันเสารท์ี่ 4 สิงหาคม 2561 
 ผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบ  

ระหว่างเวลา 9.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่ก าหนด  
จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 
 

*** ส่วนรายละเอียดวิชา เวลา และห้องสอบ  
สามารถดูได้จากระบบรับสมัคร ที่เมนู "ผลการสมัคร" *** 

 
 



 
ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชา เวลา และห้องสอบ 

 

 
 

 

1. คลิก“เข้าสู่ระบบ” 

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้ง 2 ช่อง 
(ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน) 

แต่ส าหรับผู้ที่เปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านนั้น
ในการเข้าสู่ระบบ จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 



 

 
 

 
 

  

3. คลิก “ผลการสมัคร” 

4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
วิชา / วัน / เวลา / ห้องสอบ  

ได้จากหน้าจอนี้ 



คณะ/สาขาวิชา
 จ านวนผู ้

มีสิทธ์ิสอบ
หอ้งสอบ อาคาร

 คณะครุศาสตร์ 13       

         17401000209 : จิตวิทยา(ศศ.บ. 4 ปี) 13        

ส านักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์ 

ช้ัน 1

อาคาร 30 ช้ัน 1

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 26       

         17402000409 : ภาษาองักฤษ(ศศ.บ. 4 ปี) 13        กองกลาง อาคาร 5 ช้ัน 1

         17402003109 : รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ. 4 ปี) 13        กองกลาง อาคาร 5 ช้ัน 2

 คณะวิทยาการจัดการ 102     

         17403000209 : การจัดการโลจิสตกิส(์บธ.บ. 4 ปี) 10        784 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403000309 : การตลาด(บธ.บ. 4 ปี) 21        781 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403000409 : การบริหารทรัพยากรมนุษย(์บธ.บ. 4 ปี) 17        781 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403000509 : การประกอบการธุรกจิ(บธ.บ. 4 ปี) 8          781 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403000609 : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ(บธ.บ. 4 ปี) 8          782 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403001109 : การประชาสมัพันธแ์ละการสื่อสารองค์การ(นศ.บ. 4 ปี) 11        782 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403002009 : การบัญชี(บช.บ. 4 ปี) 22        782 อาคาร 7 ช้ัน 8

         17403002109 : การท่องเที่ยว(ศศ.บ. 4 ปี) 5          782 อาคาร 7 ช้ัน 8

 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6         

         17404003409 : เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี ต่อเน่ือง) 6          24706 อาคาร 24 ช้ัน 7

รวมทั้งหมด 147     

 ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณต์อ้งมารายงานตวัหนา้หอ้งสอบ ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. 

 หากไม่มารายงานตวัภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์

ประกาศหอ้งสอบสมัภาษณ์

ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561

สอบสมัภาษณว์นัเสารที์่ 4 สิงหาคม 2561





ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17401000209 : จิตวิทยา (ศศ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150028  นายมงคลชัย ภริูศรี 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150064  นายมลธวฒัน์ กิจสวสัด์ิ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150068  นายเจนณรงค์ ศุภพฒัน์ภากร 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150070  นางสาวกัญญารัตน์ บรีุเพยี 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150081  นายเอกชัย ธปูจนี 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150085  นางสาวณัฐชยา ย่ิงยุทธชัยชาญ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150103  นายธชัชัย มาสถิตย์ 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150108  นางสาวปยิะพร ไทรงาม 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150122  นางสาวณัฐสุดา วฒิุไวย 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150125  นายพงศธร พานแก้ว 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150126  นางสาวอภญิญา ทองภบูาล 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150127  นายปฏภิาณ มณีสุโข 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150137  นายบวรศักด์ิ ใจหล้า 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SIRIPATCHARA.NA   03/08/61 07:41  หน้า 1/ 12



ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17402000409 : ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150008  นายรัฐนันท ์เข็มทศิ 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150009  จา่ตรีชัชนันท ์จงประสพโชคชัย 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150010  นางสาวเปมิกา  เทยีนหอม 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150017  นายนฤตเดช นวนนิ่ม 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150062  นายปฏญิญา กุลสุนันท์ 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150063  นายเริงฤทธิ ์อยู่วงษ์อั๋น 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150089  นายพรีานุวตัร ชอบธรรม 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150115  นายปฏภิาณ ศรีฟา้ 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150124  นางสาวภทัรานิษฐ์ รุ่งชัยนิธวิงศ์ 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150132  นางสาวสุรางคนา สังข์ทอง 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150133  นายกานต์พสิิษฐ์ พนิิจวรกุล 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150135  นายชัยรัตน์ แซ่โง้ว 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150144  นางสาวนันทกา เสียงเพราะ 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SIRIPATCHARA.NA   03/08/61 07:41  หน้า 2/ 12



ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17402003109 : รฐัประศาสนศาสตร์(รป.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150011  นายอดุลวทิย์ หวงัเพื่อสุข 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150012  นางสาวจริญญา บญุเรือ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150014  นางสาววลัวภิา กุมภาพงษ์ 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150015  นายพสธร สะหะกะโร 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150020  นางสาวธดิารัตน์ แสงฉาย 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150022  นางสาวกัลย์กมล จานนอก 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150042  นายสุทธพิงศ์ ออเพชร 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150061  นายจรัิฏฐ์ สุวรรณศรี 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150079  นายนราธร นิสะนิ 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150092  นางสาวสโรธร สะอาดนัก 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150094  นายมนตรี สมงาม 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150102  นางสาวปยินุช ศรีสวา่ง 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150142  นายชาตรี บญุรักษ์ 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SIRIPATCHARA.NA   03/08/61 07:41  หน้า 3/ 12



ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17403000209 : การจัดการโลจิสตกิส(์บธ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150002  นายชาญวทิย์ ถิตย์สถาน 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150027  นายพรเจริญ สวา่งอารมณ์ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150029  นางสาววาสนา ค่าแพง 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150032  นายวชัระ ชอกแก้ว 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150069  นางสาวธญัพชิชา รัฐชัย 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150082  นางสาวธญัญารัตน์ ชะบงัรัมย์ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150087  นางสาวพมิพล์ภสั แรงเขตกิจ 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150095  นางสาวนุชนารถ ชินดง 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150096  นางสาวมัลลิกา พึ่งกุศล 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150119  นายวรกมล เชียงรอด 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน
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มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา
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สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17403000309 : การตลาด(บธ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150004  นายรัชกฤต ธนากุลโฆษิต 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150025  นางสาวทศันีย์ เศรษฐ์เจริญ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150034  นางสาวรุจษิยา เรืองวโิรจนกุล 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150036  นายธนณัฏฐ์ ไทยอัฐวถิี 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150040  นายอิสระพงศ์  คําเส็ง 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150041  วา่ทีร้่อยตรีศักด์ิสิทธิ ์ย้ิมยา 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150043  นายธวชัชัย บญุไทย 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150049  นายวรีะศักด์ิ  ศรีสุวรรณหงษ์ 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150053  นางสาวโศรดา สุดสีทา 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150054  นายปรีชา  โอภาสมงคลชัย 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150055  นายณัฐธนนท ์วณิชย์ศิริภทัร 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150065  นางสาวรุ่งอรุณ เทพวงษ์ 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150072  จา่โทกฤษณะ เครืเอม 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150075  นายพทิยาธร เตาพทิยาธร 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150088  นายมูฮําหมัดไฟซอล โต๊ะเส็น 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150105  จา่เอกทกัษิณ ถ้อยทดั 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150110  นายศุภสัณห ์ประจวบบญุ 17  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150112  นายกําธร หบีแก้ว 18  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150120  นางสาวพรพรรณ แดงทองคํา 19  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150123  นางสาวจริาภา สดเมือง 20  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150134  นางสาวณทญิา สินสมบติั 21  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 21 คน
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.
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สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17403000409 : การบรหิารทรพัยากรมนุษย์(บธ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150005  นางวนัดี ต้ังจรัส 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150007  นางสาวพมิพ ์สุขุม 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150013  นางสาวณัฐณิชา ศรัทธาพนัธ์ 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150033  นางสาวกัญญาพชัร งามเสาวรส 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150044  นายวนัชนะ เรืองกล่ัน 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150046  นายณัฐพล เย่ียมจนัทกึ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150048  นายทศพล  คําสียา 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150051  นางสาวพฒันาวดี แสนบดุดา 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150060  นายอรรถชัย ปัน้สน 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150074  นางสาวเพญ็ยุพา เสือนวม 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150083  นายกุมภา โรจนกุศล 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150097  นายณัฐพงษ์ ทองงอม 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150098  นายปริวตัร ขาวสุด 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150114  นายชัชพงษ์ อารยะพนาวลัย์ 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150131  นายจริวฒัน์ สกุลจนี 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150141  นางสาวดลลยา ปลอดยอดย่ิง 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150143  นางสาวอภญิญา โคระรัตน์ 17  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 17 คน
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา
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หมายเหตุ
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สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17403000509 : การประกอบการธุรกิจ(บธ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150023  นายอธคิม อภยัโส 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150047  นายวรีะพล เอี่ยมกุล 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150052  นายภทัรกร จนุปยิะกุล 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150093  นายพชิญา แก้วพพิฒัน์ 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150121  นายภคิน เข็มพรหมมา 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150130  นายพฒิุพงศ์ ถือมาลา 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150138  นายบญุญฤทธิ ์หล้าปวงคํา 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150145  นายอภชิัย สมใจ 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 8 คน
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ที่เลือก

17403000609 : คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ(บธ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150001  นายฉัฐพล ไทรฟกั 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150021  นางสาวกมลชนก ธรรมชินตน์ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150035  นายนพพร ประพณิวงศ์ 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150037  นายลีลาวฒัน์ วงศ์คําภู 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150039  นางสาวอลิษา แซ่ต๊ัน 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150066  นายธรรมวทิ สุวทิยาพรอนันต์ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150076  นายกําธร แซ่ต้ัง 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150147  นางสาววรัญญา แช่มวงศ์ 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 8 คน
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ที่เลือก

17403001109 : การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารองค์การ(นศ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150031  นางสาวฮาวา  หมัดเสริมสิน 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150038  นายวรีะศักด์ิ บญุหวาน 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150059  นางสาวรติวนัต์ ลาโยธี 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150091  นายวชิาญ คู่สันเทยีะ 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150099  นางสาวเต็มเดือน สุภาเกตุ 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150100  นางสาวนิลาวลัย์ บตุตะ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150109  นางสาวนภสักร นุ่มประสิทธิ์ 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150128  นายภริูณัฐ วชิาชู 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150136  นายณัฐพงศ์ กล่ินเอี่ยม 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150139  นางสาวณัฐณิชา  พนัธเ์ต้ีย 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150140  นายฐานวร์ี ย่ิงยศธนาพงษ์ 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 11 คน
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ที่เลือก

17403002009 : การบญัช(ีบช.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150024  นางสาวหนึ่งฤทยั หอ้มล้อม 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150026  นางสาวสุชานาถ เสริมเจริญกิจ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150030  นางสาวทวิาวรรณ โตบญุมา 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150045  จา่ตรีหญิงนภา แก้วเล้ียง 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150050  จา่ตรีชยพล จนัทร์จวง 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150056  นางสาวกัลยกร ขันประกอบ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150057  นางสาวขวญักมล สมบรูณ์ 7  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150067  นางสาวปณิดา อักษรเนียม 8  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150071  นางสาวอารียา หาชัยภมูิ 9  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150073  นางสาวรัตนากร สุรพนิิจ 10  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150078  นางสาวสุดารัตน์ ทองขาว 11  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150080  นางสาวณัติกมล สวาสดี 12  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150084  นางสาวภทัรภร วนัสา 13  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150101  นางสาวกมลวรรณ แสงใสแก้ว 14  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150104  นางสาววราพร ทองบอ่ 15  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150107  นางสาวอโนมา ย้ังสนิท 16  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150111  นางสาวพรทพิย์ เผชิญมหาโยธนิ 17  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150113  นางสาวยุวดี สิงหง์อย 18  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150116  นางสาวสุมิตรา เวยีงคํา 19  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150118  นางสาววรรณนิภา ธวิงค์น้อย 20  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150129  นายขันติ เผ่าภรีู 21  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150146  นางสาวประพาภร ตันติกิจติทรัพย์ 22  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 22 คน
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ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17403002109 : การท่องเที่ยว(ศศ.บ. 4 ป)ี (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150016  นางสาววงศ์วรี อินทรวาส 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150058  นายธรีวฒัน์ โรจนสินภญิโญ 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150077  นางสาวนาฏยา เชี่ยวนันทวงศ์ 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150086  นางสาวสุภาพร เรืองเดช 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150106  นายจริวฐัน์ วฒิุพทิกัษ์ศักด์ิ 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(หลังอนุปรญิญา) ภาคกศ.พ.

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรยีนวันจันทร ์อังคาร พุธ และอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

17404003409 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ทล.บ. 2 ป)ี(หลักสูตรตอ่เน่ือง) (เรยีนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

61150003  นายณัฐวฒิุ ศรีอินทร์สุทธิ์ 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150006  นายนนทวฒัน์ มณีสาร 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150018  นายชาญสิทธิ ์ผู้ขาว 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150019  นายนิติกร คงมี 4  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150090  นายชานนท ์วงษ์แม่น้อย 5  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
61150117  นายไตรภพ มานิตศรศักด์ิ 6  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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