
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ภาคพเิศษ  รอบท่ี ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  

          
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  รอบที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ไปแล้วน้ัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์                  
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  รอบที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ          
และแจ้งวิธีการคัดเลือก  ดังน้ี  
 ๑.  พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่
มหาวิทยาลัย โดยให้ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
 ๒.  สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ตามข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้
ในระบบรับสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย โดยให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อม
สำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา       
๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   
ที่ ชื่อสาขาวิชา พิจารณาตามเกณฑ์ 

ท่ีสาขาวิชากำหนด 
สอบสมัภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์ (Voice Call)

๑ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ - 
๒ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 
๓ บช.บ. การบัญช ี - 
๔ บธ.บ. การตลาด - 
๕ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
๖ บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ - 
๗ บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ - 
๘ นศ.บ. การสื่อสารมวลชน  -
๙ วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  - 
๑๐ ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)  - 
๑๑ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  - 

                 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนวันอาทิตย์)

63920015   นายชินกร บญุกองตา 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920021   นางสาวบษุยา ปตัวงศ์ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920023   นางสาวอิลฮาม ดอนิ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920027   นายส.ณ.ชุติพนต์ อุดทา 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920032   นายศิวาวุธ เรืองอ าไพ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920049   นายฐิติวัสฒน์ ช่ืนผล 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920052   นายณัชพล สุขแก้ว 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920059   นางสาวพรพมิพ ์เพญ็ศรีใส 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920067   นางสาวอมรรัตน์ มาแดง 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920069   นางสาวปภาวรินท์ รีรัก 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920073   นางสาวศิริวิมล บวัจูม 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920078   นายอิสริยะ ใกล้บญุเล้ียง 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920091   นายธนพล เผือกรักษา 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920113   นางสาวนูรูลอัสมา มูฮามา 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920129   นายชิษณุพงศ์ ณีวงศ์ 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920142   นายฐิติศักด์ิ ภู่ทับทิม 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920157   นางสาวปรียาภรณ์ ศรีปรีเปรม 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920170   นางสาวระวิวรรณ ปานกลาง 18   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920174   นายณัฐพล วรรณศรี 19   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610401A : บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เรียนวันอาทิตย์)

63920003   นางสาวอัญมณี คลองน้อย 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920007   นายนัฐพงษ์ ร่วมส าโรง 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920011   นายธนากร วงษ์เจริญ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920034   นางสาวพนัวรรษา นักส ารวจ 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920064   นางสาวรุ้งลาวัลย์ มณีเติม 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920104   นางสาวชลธิชา แก้วรักษา 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920118   นางสาวจารุวรรณ ปนิตาแสน 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920128   นางสาวธมลวรรณ วรรณู 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920131   นางสาวภาวิณี ยังจีน 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920132   นางสาวอภิสรา ส าเภา 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920136   นายมูฮ าหมัดอาฟดิ เจ๊ะเลาะ 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920167   นายเกียรติศักด์ิ สายสุวรรณ 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920176   นายปริวัตร สิงหเสม 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   02/07/63 14:23  หน้า 2/ 12



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี (เรียนวันอาทิตย์)

63920002   นางสาวอมลวรรณ หบุกระโทก 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920010   นางสาวอังคณา พมิพสิาร 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920018   นายศุภสิทธิ ์นิทัศน์ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920019   นางสาวจันทรกานต์  จันดากุล 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920022   นางสาวโสมสุดา ก ารังยงค์ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920028   นางสาวพชิญ์พไิล  วารีขันธ์ 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920029   นางสาวนวรัตน์ บางปา 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920038   นางสาวนวนฉวี วงศ์อามาตร 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920041   นางสาวทญา ถนัดกล 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920043   นางสาวศิริรัตน์ จริยเวชช์วัฒนา 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920051   นางสาวเสาวลักษ์ สิทธิภักดี 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920056   นางสาวโสรญา สระทองพนู 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920057   นางสาวลัดดาวัลย์ วิปสัสะ 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920060   นางสาวเพญ็นภา ศรีแปน้เพช็ร์ 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920062   นางสาวปวีณา ผะกาแดง 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920071   นางสาวปนัดดา วิริยาลัย 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920081   นางสาวอินทิราณี  ค ารัง 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920082   นางสาวพชิญดา รุ่งสิริมณีพาณิชย์ 18   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920083   นางสาวอารีซะ เจ๊ะอุบง 19   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920087   นางสาวหทัยกาญจน์ ลาดคูบอน 20   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920088   นางสาวอัจฉรา พมิพสิาร 21   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920093   นางสาวกัญญารัตน์ แสงจันทร์ 22   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920105   นายภาณุพงศ์ เฉลยชนม์ 23   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920108   นางสาวชุติมณฑน์ มีมาก 24   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920109   นางสาวอุสรี ศรีไพบลูย์ผลิน 25   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920110   นายอติคุณ เหนือเกาะหวาย 26   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920111   นางสาวญาดา ทะรังศรี 27   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920123   นางสาวศศิธร คชอาจ 28   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920124   นางสาวฟา้ใส วงค์ทองจันทร์ 29   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920135   นางสาวสุวรรณา สุดใสดี 30   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920137   นางสาวขวัญจิรา อุส่าหดี์ 31   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920138   นางสาวศุภาลักษณ์ สมศักด์ิ 32   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920144   นางสาวกฤษณา แสวงดี 33   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920149   นางสาวแพรพรรณ เม่นวิจิตร 34   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920152   นางสาวพชัรา จันคีลี 35   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920154   นางสาวจารุวรรณ คะเลิศรัมย์ 36   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี (เรียนวันอาทิตย์)

63920155   นางสาวสิริยากร บพุศิริ 37   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920158   นางสาวสุรนันท์ สีเมือง 38   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920175   นายลือชา ปสัสาระกัง 39   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิ้น 39 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610601A : บธ.บ. การตลาด (เรียนวันอาทิตย์)

63920017   นางสาวเบญจวรรณ ชูเช้ือ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920039   นายคมิก จงภักดี 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920040   นางสาวปาริฉัตร ขอมจีน 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920061   นางสาวเหมือนฝัน ขันโท 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920063   นางสาวนิชาภา บญุไชย 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920066   นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มญาติ 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920077   นายธนาธิป นุชรีวรรณ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920080   นางสาวสุดารัตน์ ประทุมโต 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920102   นางสาวพรรษา พฒันะปริญญ์ 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920107   นายบณัฑิต เจนสระคู 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920116   นางสาวช่อทิพย์ บญุวิจิตร 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920125   นายจิรวัฒน์ ฟกัประดิษศร 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920126   นางสาวณัฐนิชา รสฉ่ า 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920134   นางสาวอรพณิ เขียวประเสริฐ 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920141   นางสาวภิญญดา วารีนิรันตร 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920151   นางสาวขนิฐา พลูเพิ่ม 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920159   นางสาวนวลลออ บางลี 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920165   นางสาวณัฏฐนิช เลิศทัศนะพร 18   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920168   นางสาวนันทิกานต์ ชาวไทย 19   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610701A : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนวันอาทิตย์)

63920016   นางสาวสุนิศา พมิพส์าร 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920025   นางสาวชลลดา ม่ิงมา 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920031   นางสาวหทัยภัทร ไชยภักดี 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920042   นางสาวกนกวรรณ ศรีอุดร 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920046   นางสาวชาลิกุล เวทยาาร 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920047   นายศุภเดช ติปยาานนท์ 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920048   นายธีธัช กล่ินเทศ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920054   นายภิญโญ ศรีคราม 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920068   นายปราชญ์ จุลเสน 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920070   นายวรวิทย์ ภูมิภาค 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920076   นางสาวจิรวดี พวงแก้ว 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920079   นายพนิิจนันท์ เพยีวอยู่ 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920084   นายถิระวัฒน์ จันทนะ 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920119   นางสาววีรวรรณ ผาลี 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920127   นางสาวสมปรารถนา อินนุ 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920130   นายกฤษฏ์ิธัช ล าทอง 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920133   นางสาวกมลมาสย์ วิชาหาญ 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920150   นายจิตรติ โพธิบ์ ารุง 18   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920178   นายชุติพงศ์ เม้ยนรทา 19   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920179   นายวงศกร ศรีรุ่งเรือง 20   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิ้น 20 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103610801A : บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ (เรียนวันอาทิตย์)

63920020   นางสาวรามาวดี สมบติัเฮงตระกูล 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920074   นางสาวนิพทัธา ทองทา 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920146   นางสาวเพญ็ญา แสนกล้า 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920148   นายณัฐพชั?ร์ ศักด์ิยังยืนยง 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920177   นายณัฐวุฒิ วังอินต๊ะ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   02/07/63 14:23  หน้า 7/ 12



ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (เรียนวันอาทิตย์)

63920005   นางสาวภัทรภรณ์ สุดเฉลียว 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920030   นางสาวบษุกร ศรีเสน 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920033   นางสาวจุฑามาศ ช่วยนคร 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920050   นางสาวพาณิภัค วงษ์สนิท 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920075   นางสาวธนัชชา พวงมอญ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920101   นางสาวกนกวรรณ ช่วยค้ าชู 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920112   นางสาวสุภาภรณ์ อรัญวงค์ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920139   นางสาวพรนภา พวงพนัธ์ 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920147   นางสาวศศิณัฏฐ์ พชัโรภาส 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920160   นางสาวสุวรรณี ผิวก่ า 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920163   นายพชร จิตภักดี 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920164   นายพงษ์ภิสิทธิ เพยีโคดเเก้ว 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920169   นางสาวกชกร ประเสริฐสังข์ 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 13 คน
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสือ่สารมวลชน (เรียนวันอาทิตย์)

63920006   นางสาวณัฐวรา ขุนภักดี 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920036   นายรัฐสภา ชาแก้ว 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920058   นายสุพฒัน์ แก้วศรีนวม 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920115   นางสาวณัฐชยา ช้างล้ี 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920153   นางสาวนันท์นภัส เต็งทอง 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920173   นางสาวจุฑามณี ประโพธิเทศ 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105212101A : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์)

63920120   นางสาวธัญพร แก้วกล้า 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.พ.(อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105212103A : ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (เรียนวันอาทิตย์)

63920001   นายวีรภัทร ทรัพย์อินทร์ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920008   นางสาวมลธิรา อินทร์เสน 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920009   นางสาวทิพรดา งามแสงศิริ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920024   นายปณชัย พลแสน 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920026   นายสรพล  ยันต์วิเศษ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920044   นายปฐมพร วงค์สังวร 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920053   นายสุขสันต์ แก้วสุข 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920055   นายสุรวุฒิ สุวรรณเลิศ 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920065   นางสาววรศมน กอใหญ่ 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920085   นายสุภกิณห ์ชูสีส้ม 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920094   นางสาวฐิตาภัทร์ นันทชัย 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920095   นางสาวอาภาพร ก าภูพงษ์ 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920096   นางสาวจุไรรัตน์ ยืนยง 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920097   นายสรรพชัร พวกดี 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920098   นางสาวอรุณี ปถัวัลย์ 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920099   นายอภิรัฐ ฝีมือช่าง 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920100   นางสาวจิราภรณ์ พะเนินรัมย์ 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920103   นายปรีดา ลิปพิฒันกุล 18   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920117   นายจิรายุ โพชราช 19   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920122   นางสาวสุวรรณา ศรีอินทร์ 20   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920161   นางสาวปวันรัตน์ ม่ิงสรรพางค์ 21   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920162   นางสาวกฤษณา บญุเกสร 22   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 22 คน
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ปกีารศึกษา  1/2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคพิเศษ (กศ.พ.) (รอบ 2) (เรียนวันอาทิตย์)

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (เรียนวันอาทิตย์)

63920004   นายเจษฎาภรณ์ ภู่ภูเขียว 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920013   นายอวิรุทธ์ สุขสุคนธ์ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920014   นายประพนัธ์ สว่างแก้ว 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920035   นางสาวพรทิพย์ ศรีจัตุรัส 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920037   นายฤทธิกุล ศรีจันทร์ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920045   นายภัทรพล ดิษฐาพร 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920072   นางสาวกรกณิศ ศรีสังข์ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920086   นายปองเดช กวินปถัย์ 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920089   นายโกสินทร์ ฟองดี 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920090   นายภานุพงษ์ ค าสว่าง 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920121   นายสิทธิศักด์ิ มานะสม 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920143   นายเกียรติทัช สีดา 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920156   นายธงฉัตร สุภาพชัิย 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920166   นายณัฐพงศ์ นิธิมณีนพรัตน์ 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920171   นายนวพล หรัิญดร 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
63920172   นายณัฎฐชัย ง้ิวงาม 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 16 คน
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