


 

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 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 
 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

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 12       

         17402003109 : รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ. 4 ปี) 12        273 อาคาร 2 ช้ัน 7

 คณะวิทยาการจดัการ 72       

         17403000209 : การจดัการโลจสิติกส์(บธ.บ. 4 ปี) 17        271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403000309 : การตลาด(บธ.บ. 4 ปี) 12        271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403000409 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ. 4 ปี) 8          271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403000509 : การประกอบการธุรกจิ(บธ.บ. 4 ปี) 6          271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403000609 : คอมพิวเตอร์ธุรกจิ(บธ.บ. 4 ปี) 8          271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403001109 : การประชาสมัพันธแ์ละการสื่อสารองค์การ(นศ.บ. 4 ปี) 5          271 อาคาร 2 ช้ัน 7

         17403002009 : การบัญชี(บช.บ. 4 ปี) 16        262 อาคาร 2 ช้ัน 6

 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12       

         17404001209 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 2          262 อาคาร 2 ช้ัน 6

         17404003309 : เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม) 

(ทล.บ. 4 ปี)
10        262 อาคาร 2 ช้ัน 6

รวมทั้งหมด 96       

 ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณต์อ้งมารายงานตวัหนา้หอ้งสอบ ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. 

 หากไม่มารายงานตวัภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์

ประกาศหอ้งสอบสมัภาษณ์

ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562

สอบสมัภาษณว์นัอาทิตยที์่ 30 มิถุนายน 2562



ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17402003109 : รัฐประศาสนศาสตร(์รป.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920011   นายวราพล บญุมา 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920028   จ่าตรีภาณุวัฒน์ ค ามณีจันทร์ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920029   นายพงศกร แย้มโกเมน 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920030   นางสาวกิตติญา เท่ียงธรรม 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920040   นางสาวชลธิชา แสนกล้า 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920045   นายธนกร แววด า 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920057   นางสาวมัตติกา ปิว๋ค าแก้ว 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920062   นายสุธี หนาแน่น 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920067   นายกิตติกานต์ โกวิชัย 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920068   นางสาวณิชารัศม์ ศักด์ิเจริญธรรม 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920074   นายทรงชัย ซิมทิม 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิ้น 11 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/06/62 11:33  หน้า 1/ 10



ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000209 : การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920012   นายปกรณ์ เจตนากูล 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920016   นายวีระศักด์ิ พกุกะเวส 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920017   นายพงศภัค พชีาตะนันท์ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920020   นางสาวณัฐฐินันท์ สุขฤทธิ์ 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920041   นางสาวกมลรัตน์ คุณแหลม 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920046   นายสุชาติ จันดาดี 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920050   นายพงษ์พฒัน์ ล้ีอรรม 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920053   นางสาววัลลภา สุภาพ 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920059   นางสาววิศนี บญุโส 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920075   นางสาวพรรษมน วงษ์ช่ืน 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920080   นางสาวพมิพกานต์ อ่อนศรี 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920083   นางสาวรุจิรา มีสง่า 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920087   นางสาวเฟื่องฟา้ ราวิชัย 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920090   นางสาวชดาพร บณุยเทพ 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920091   นางสาวสรัลชนา ช้อยชด 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920092   นายพศิาล ขันบลัลังค์ 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920093   นางสาวนพนาฏ สุวรรณชัยทัศน์ 17   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 17 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/06/62 11:33  หน้า 2/ 10



ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

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

62920001   นายพงษ์ศักด์ิ ทองดี 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920002   นางสาวทิชานันท์ ช่ืนชม 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920007   นางสาวกานติศา พึ่งบา้นเกาะ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920008   นางสาวสุกันยา วิเจ้ยวาระ 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920018   นางสาวโยธิญา รัดช า 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920025   นางสาวณัฐนรี ช านาญภักดี 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920043   นายอนุวัฒน์ เอ่ียมบญุฤทธิ์ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920049   นายวิศรุต โรจน์บวรวิทยา 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920060   นางสาวณัฐชา เปีย่มอรุณ 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920065   นางสาวศิริพร ปิน่ทอง 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920089   นายสรวิศ ทรัพย์คง 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920095   นายสุริโย พทุธวงศ์ 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิ้น 12 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/06/62 11:33  หน้า 3/ 10



ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000409 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920010   นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลิมพนัธ์ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920031   นายนพรุจ นิลรักษ์ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920048   นายเมธา แผลงฤทธิ์ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920072   นางสาวชฎาพร อ่อนศรี 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920077   นางสาวนิธิมาศ นิธิวัฒนา 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920081   นางสาวนวรัตน์ เหมะรักษ์ 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920086   จ่าตรีหญิงกฤติภรณ์ เขียวนาค 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920088   นางสาวอลิตา กูนาพชื 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 8 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

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

62920026   นายวิษณุ จันทร์แปลง 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920034   นายสิรดนัย โพธิบ์ญุมา 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920035   นางสาวบณุยานุช เนตรมณี 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920058   นายรัฐนันท์ การบรรจง 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920061   นางสาวสิรินาท พลายละหาร 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920085   นางสาวพชัรินทร์ ศีลธรรม 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 6 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403000609 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920015   นางสาวอาทิตยา จูอ้ี 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920036   นายคณิน มาสว่าง 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920037   นายเขมรุจิ ศิริโชควิชคุณ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920052   นายภาสกร ชวนเสถียร 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920054   นายจักรินทร์ ส ารวมจิต 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920069   นายไพบลูย์ สุดลาภา 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920071   นายปฏิภาณ ไสวเงิน 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920082   นายเฉลิมพล จันสว่าง 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920097   นายวีรยุทธ นามเทียง 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 9 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

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

62920005   นางสาวสุพตัรา กล่ันประเสริฐ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920022   นายวีรวิชญ์ วงษ์มณีวรรณ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920024   นายฤทัต เพลินจิตร 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920047   นายจุลจิตร ศรีบญุเรือง 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920079   นางสาวสุไลลา จารง 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17403002009 : การบญัชี(บช.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920004   นางสาวมาลี เทศพนัธุ์ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920006   นางสาวสรนันท์ บญุเรืองยศ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920009   นายณัฐยศ อนัญญาวงค์ 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920021   นางสาวพรธิตา ช่างเหล็ก 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920023   นางสาวภัทรา สืบวงษ์ 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920027   นายพรพมิลวรรณ ไหว้พรหม 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920039   นางสาวปทัมา ตองติดรัมย์ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920042   นางสาวปาริชาต ศรีสุวรรณ 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920055   นางสาวสุภาพร เข็มทอง 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920064   นางสาวชนนิกานต์ เจียรพนัธ์ 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920066   นางสาวอริศรา สีหาพงษ์ 11   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920070   นางสาววรรณนิภา มุกธวัตร์ 12   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920076   จ่าตรีหญิงหฤทัยชนก สุขฉัย 13   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920078   นางสาวชุติมา มากรัตน์ 14   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920084   นางสาวสร้อยสุดา วิชัยแสง 15   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920094   นางสาวจีรนันท์ สนิท 16   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 16 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404001209 : วิทยาการคอมพิวเตอร(์วท.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920033   จ่าตรีปฏิญญา วายุบตุร์ 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920073   นายปริวัตร สิงหเสม 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คน
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ปกีารศึกษา  1/2562

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจ าตัวสอบ ช่ือ-สกุลล าดับที่

 ระดับ ปริญญาตรี (4 ป)ี ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

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

สถานะผู้สมัครล าดับ
ที่เลือก

17404003309 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(ทล.บ. 4 ป)ี (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)

62920003   นายวรเมธ นิลสิน 1   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920013   นายอนุรัตน์ ประจีระคะ 2   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920014   นายวิชัย ยังสุข 3   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920019   นางสาวณัฐพร พรมรัตน์ 4   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920032   นายมหาชัย จึงกลาง 5   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920038   นางสาวอารียา บญุหนา 6   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920044   นายต้อม บญุฤทธิ์ 7   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920056   นางสาวกาญจนา บวัแก้ว 8   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920063   นายธวัชชัย ทองค า 9   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1
62920096   นายชัชวาลย์ ทองดี 10   30 : ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 10 คน
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