
๑ 
 

 
 

 
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  1060 /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒ โควตา (ทั่วไป)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ ๒ โควตา (ทั่วไป)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓              
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือให้การดำเนินงานคัดเลือกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ดังต่อไปน้ี 

 ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ           รองประธาน 
 ๓) รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   กรรมการ 
 ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย            กรรมการ 
 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิา พันธ์โกศล            กรรมการ 
  ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  กรรมการ 
 ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค ์  กรรมการ 
 ๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
 ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
 ๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์  กรรมการ 
 ๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน   กรรมการ 
 ๑๒) อาจารย์ ดร.สุรินทร ์  ผลงาม   กรรมการ   
                 ๑๓) นางสาวอรุณี   คู่วิมล             กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ อำนวยการ ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ  
  
 

 ๒.  คณะกรรมการกลาง   
    ๑) นางสาวอรุณี  คู่วิมล           ประธานกรรมการ  
๓)   รศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร กรรมการ ๔)    อ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม      กรรมการ 
๕)    ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ กรรมการ ๖)    อ.ขวัญนภา  วัจนรัตน์ กรรมการ 
๗)    ผศ.ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี กรรมการ ๘)   ผศ.จุฬาลักษณ ์ จารุจุฑารัตน์ กรรมการ  
๙)    ผศ.ดร.สุเนตร      ทวีถาวรสวัสด์ิ กรรมการ ๑๐) อ.จันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท์   กรรมการ         
๑๑) ผศ.ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ           กรรมการ     ๑๒)  นางรุ่งรัตน์          แพทย์วิชาธร กรรมการ   
๑๓)  ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา กรรมการ ๑๔)  นางสาวนภาพร  ทับเอ่ียม กรรมการ 
๑๕)  นางสาวภัทราภรณ์  พูลจินดาวงศ์ กรรมการ    ๑๖)  นางสาวกรรณิการ์  กรงทอง กรรมการ 
๑๗)  นางสาวอารีวรรณ  รวยดี กรรมการ ๑๗)  นางภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์ กรรมการ 
๑๘) นางสาวพ่ึงพิศ  ศรีนา กรรมการ ๑๙)  นางสาวกาญจน์หทัย   วันใส กรรมการ 



๒ 
 

๒๐) นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ ๒๑) นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ กรรมการ 
๒๒) นางรัตนา  สุวัชรชัย กรรมการ         ๒๓)  นายอกนิษฐ์  เจียรอนุกูล กรรมการ 
๒๔) นางมรกต  นรพัลลภ กรรมการ     ๒๕)  นายนิพัฒน์          นรพัลลภ      กรรมการ 
๒๖) นายวีระยุทธ  กุลศักด์ิ กรรมการ     ๒๗)  นายอภิศิษฐ์  นุตะมาน กรรมการ 
๒๘) นางสาววารุณี  หนูสมจิตร กรรมการ     ๒๙)  นางสาววรรณภา  ศิริภากรชัย กรรมการ 
๓๐) นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉัย กรรมการ     ๓๑)  นายสมควร  อยู่ปากพลี กรรมการ 
๓๒) นางสาวศริิพัชรา  นารี กรรมการ     ๓๓)  นายปรัชญา  จิตตรีสินธ์ุ กรรมการ     
๓๔) นายบุญคง โพธ์ิกระสัง กรรมการ    ๓๕) นายชิตพล  พงศ์พชรสกุล กรรมการ 
๓6) นายอนุชา  หมั่นเดช กรรมการ     ๓7)  น.ส.กติกา  เปรมเดช กรรมการ 
๓8) น.ส.อารีรัตน์  ขอเช่ือมกลาง กรรมการ     ๓9)  น.ส.ภิรษา  โชติรุจิโสภณ กรรมการ     
40) นางสุรีย์พร  ปาละพันธ์ กรรมการ    41) นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ กรรมการ 
42) นายณัฐพล      เจริญงามวงศ์วาน กรรมการ 
    43) ผศ.ณัฏฐธ์มน  หีบจันทร์กร ี กรรมการและเลขานุการ   
 

 หน้าที่   ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
  ๒.  อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์และการให้ข้อมูลเก่ียวกับการคัดเลือกแก่
คณะกรรมการคัดเลือกของสาขาวิชา 
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้สมัครและผู้ที่ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด 
  4.  ปฏิบัติหน้าที่ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓   
 
 ๓. คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๓.๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

       ๑) อ.ดร.พรรณนา         พูนพิน       ประธานกรรมการ 

๒)  นางสาวบุษบง  ชูเพียร กรรมการ   ๓)  นางสาวกันต์ฤทัย   อิทธิสถิตยกุลชัย   กรรมการ 
   

          หน้าที่  ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๒ 
โควตา (ทั่วไป) ผ่านสื่อออนไลน์      

 

 
 ๔.  คณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 
  ๔.๑ กลุ่มสาขาวิชาที่พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  
    ๔.๑.๑ คณะครศุาสตร์ 
๑)  รศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ กรรมการ ๒)  ผศ.ยุวรัตน์  จงใจรักษ ์ กรรมการ 
๓)  รศ.ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย กรรมการ ๔)  รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์ กรรมการ 
5)  ผศ.จริยา   วิชัยดิษฐ กรรมการ 6)  ผศ.ดิเรก   อัคฮาด กรรมการ 
7)  อ.ดร.อังทินี  กิตติรวีโชติ  กรรมการ 8)  อ.ดร.ธนิดา  สุจริตธรรม กรรมการ 
9)  อ.ดร.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ กรรมการ  
 



๓ 
 

    ๔.๑.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  ผศ.สุพิชฌาย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ ๒)  อ.สุภัทรา  จันทะคัด กรรมการ 
๓)  ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ กรรมการ ๔)  ผศ.ดร.พรทิพย์   นิธิธนวิวัฒน์ กรรมการ 
5) ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธ์ุ กรรมการ 6) ผศ.อารีย์  รุ่งแสง กรรมการ 

    ๔.๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน กรรมการ ๒)  ผศ.ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์ กรรมการ 
๓)  ผศ.ดร.พจมาน  ผู้มีสัตย์ กรรมการ ๔)  ผศ.ดร.นันทวดี  เนียมนุ้ย กรรมการ 
5)  อ.ดร.อฑิตยา  โรจนสโรช กรรมการ 6)  อ.ชญาภา  พรหมเดชวัฒนา กรรมการ 
7)  อ.ดร.ภัสราวดี  เผ่าจินดา กรรมการ 8)  ผศ.นันท์นภัส  เติมวงศ์ กรรมการ 
9)  ผศ.ดร.ธนภัทร  เตชาภิรมณ์ กรรมการ 10)  ผศ.เกษม  กมลชัยพิสิฐ กรรมการ 
11)  ผศ.ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ กรรมการ 12)  อ.ปนัดดา  ใจบุญลือ กรรมการ 
13)  อ.ดร.สรายุทธ  คาน กรรมการ 14)  ผศ.ดร.มาลี  ลิขิตชัยกุล กรรมการ 
15)  ผศ.ดร.อมรรัตน์  คำบุญ กรรมการ 16)  ผศ.รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ กรรมการ 
17)  อ.ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ กรรมการ 18)  ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ กรรมการ 
19)  ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟ่ืองฟู กรรมการ 20)  อ.สมภพ  แซ่ลี ้ กรรมการ 

    ๔.๑.๔ คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  อ.สมาพร  ปัญญาวรายุทธ กรรมการ ๒)  ผศ.ภัทิรา  มาศมาลัย กรรมการ 
๓)  อ.ดร.พิศิษฐ์  ชำนาญนา กรรมการ ๔)  ผศ.พิมพ์พิไล  ไทพิทักษ ์ กรรมการ 
5)  ผศ.วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร ์ กรรมการ 6)  อ.พัชนี  แสนไชย กรรมการ 

    ๔.๑.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑)  อ.ดร.ฉมาธร  กุยศรีกุล กรรมการ ๒)  ผศ.ปัญญา  สำราญหันต์ กรรมการ 
๓)  ผศ.วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ กรรมการ ๔)  อ.พีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์ กรรมการ 
๕)  อ.สุรพงษ์  รามัญจิตต์ กรรมการ 6) ผศ.ณัฏฐกิตต์  เหมทานนท ์ กรรมการ 
7)  อ.สุพัตรา  ทรัพย์สินโอฬาร กรรมการ 

  หน้าที่   ๑.  ให้ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 9  เมษายน  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
   ๒.  ปฏิบัติการคัดเลือกตามคำช้ีแจงในคู่มือสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก รอบท่ี 2 โควตา 
   3.  ดำเนินการคั ด เลื อกผู้ สมั ครโดย พิ จารณ าจากผลการเรียน เฉลี่ ยสะสม  (GPAX)                
๕  ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือรายละเอียดตามท่ีสาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.bsrutoday.tk โดยใช้  Username และ Password ที่ สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน
กำหนดให้ พิจารณาคัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือกออนไลน์ พร้อมนำส่งหลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมล 
admission@o365.bsru.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตามตาราง
บัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 
  ๔.๒ กลุ่มสาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ตามข้อมูลทีผู่้สมัครบันทึกไว้ใน            
ระบบรับสมัคร 
    ๔.๒.๑ คณะครศุาสตร์ 
๑)  อ.ดร.เกษมสันต์ิ  รจพจน์ กรรมการ ๒)  อ.ดร.สิริกร  โตสติ กรรมการ 



๔ 
 

๓)  ผศ.สุเมธ  พัดเอ่ียม กรรมการ ๔)  ผศ.พีรนันท์  จันทมาศ กรรมการ 
5)  อ.ดร.สุริวัลย์  สุธรรม กรรมการ 6)  อ.เนธิมา  สุวรรณวงศ์ กรรมการ 
7)  อ.อนิวัฒน์  ทองสีดา กรรมการ  

    ๔.๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา กรรมการ ๒)  อ.เตชสิทธ์ิ  รัศมีวงศ์พร กรรมการ 
๓)  อ.อาทิตย์  อินธาระ กรรมการ ๔)  อ.ตุลย์  จิรโชคโสภณ กรรมการ 
5) อ.ปวินท์  มินทอง กรรมการ 6) อ.นราธร  สายเส็ง กรรมการ 
7)  อ.กุลชาติ  ทักษไพบูลย์ กรรมการ 8)  ผศ.ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์ กรรมการ 
9)  อ.พชรมน  เกิดสุวรรณ กรรมการ 10)  ผศ.จิรธัช  เอ้ือศิริวัฒนชัย กรรมการ 
11) อ.จตุพล  เจริญรื่น กรรมการ 12) อ.เสสินา  น่ิมสุวรรณ์ กรรมการ 
13) อ.ศุภชัย  ศรีอักษร กรรมการ 14)  อ.เพชรรัตน์  อ้วนโฮม กรรมการ 
15)  อ.อนุสรา  สุขบำเพิง กรรมการ 16)  อ.สุธิดา  แม้นมินทร ์ กรรมการ 
17)  อ.ชุลีวรรณ  ไหลเจริญ กรรมการ 18)  อ.ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ กรรมการ 
19)  ผศ.ภาวิณี   บุนนาค กรรมการ 20) อ.ยุทธนา   อัมระรงค์ กรรมการ 

    ๔.๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  อ.อาวุธ  หงษ์ศิริ กรรมการ ๒)  อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ ่ กรรมการ 
๓)  ผศ.โยธิน  พลประถม กรรมการ ๔)  รศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ กรรมการ 
5)  อ.ดร.พรธิภา  ไกรเทพ กรรมการ 6)  อ.วิทวัส  กมุทศร ี กรรมการ 
7)  อ.ณฐมน  สืบซุย กรรมการ 8)  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร กรรมการ 
9)  อ.กุหลาบ  สิทธิสวนจิก กรรมการ 10) อ.นวพร  หงส์พันธ์ุ กรรมการ 
11)  ผศ.ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ กรรมการ 12)  รศ.ดร.สาธิต  โกวิทวที กรรมการ 
13)  ผศ.ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ กรรมการ 14)  อ.อังสุมา  แก้วคต กรรมการ 
15)  ผศ.ดร.กาญจนา  เหลืองสุวาลัย กรรมการ 16)  ผศ.วรุตม์  พลอยสวยงาม กรรมการ 
17)  ผศ.หทัยรัก   ตุงคะเสน กรรมการ 18) ผศ.ดร.ภาวนา  กังเตีย กรรมการ 
19)  ผศ.ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ กรรมการ  

    ๔.๒.๔ คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  อ.เดชา  พนาวรกุล กรรมการ ๒)  อ.ดร.พรรณา  พูนพิน กรรมการ 
๓)  อ.รัชนก  ปัญญาสุพัฒน์ กรรมการ ๔)  อ.ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี กรรมการ 
5)  อ.ขวัญชัย  ช้างเกิด กรรมการ 6)  อ.ธีร์วรา  บวชชัยภูมิ กรรมการ 
7)  ผศ.อรรถวิทย์   เฉลียวเกรียงไกร กรรมการ 8)  ผศ.สุพรรณิการ์  ชาคำรุณ กรรมการ 
9)  ผศ.อภิญญา  นุชนารถ กรรมการ 10)  อ.พรรณพิชญา  อัญชันภาติ กรรมการ 
11)  อ.มนชนก  จุลสิกข ี กรรมการ 12)  อ.รัตนา  บุญอ่วม กรรมการ 
13)  ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสด์ิ กรรมการ   

    ๔.๒.๕ วิทยาลัยการดนตร ี
๑)  ผศ.ถาวร  วัฒนบุญญา กรรมการ ๒)  ผศ.ภัทรวีร์  เทียนชัยอนันต์ กรรมการ 
๓)  ผศ.ชาญฤทธ์ิ  เริงรณอาษา กรรมการ ๔)  อ.ดร.วรินธร  สีเสียดงาม กรรมการ 
5)  อ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ กรรมการ 6)  รศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์ กรรมการ 



๕ 
 

7)  ผศ.ดร.สุรพงษ์  บ้านไกรทอง กรรมการ 8)  ผศ.ธนาธิป  เผ่าพันธ์ุ กรรมการ 
9)  ผศ.ต้ังปณิธาน  อารีย์ กรรมการ 10)  ผศ.วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ กรรมการ 
11)  ผศ.สุขนิษฐ์  สะสมสิน กรรมการ 12)  อ.ภาคภูมิ  เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ กรรมการ 
13)  ผศ.ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช กรรมการ 14)  ผศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ กรรมการ 
15)  ผศ.จีระพันธ์  อ่อนเถื่อน กรรมการ 16)  ผศ.ณัฐพล  เฟ่ืองอักษร กรรมการ 
17)  ผศ.ดร.พนัง  ปานช่วย กรรมการ 18)  ผศ.ดร.สรีวันท ์ วาทะวัฒนะ กรรมการ 
19)  ผศ.ธีรวัฒน์  รัตนประภาเมธีรัฐ กรรมการ 20)  ผศ.พนัส  ต้องการพานิช กรรมการ 
21)  ผศ.เชาวน์มนัส  ประภักดี กรรมการ 22) ผศ.ดร.ธิติ  ทัศนกุลวงษ ์ กรรมการ 
23)  ผศ.สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย กรรมการ 24) ผศ.พิชชาณัฐ  ตู้จินดา กรรมการ 

    ๔.๒.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑)  ผศ.ดร.นุกูล  สาระวงศ์ กรรมการ ๒)  อ.ชุมพล  อินทร์มณ ี กรรมการ 
๓)  อ.ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ กรรมการ ๔)  ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ กรรมการ 

  หน้าที่   ๑.  ให้ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 9  เมษายน  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
   ๒.  ปฏิบัติการคัดเลือกตามคำช้ีแจงในคู่มือสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก รอบท่ี 2 โควตา 
   3.  ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ตามข้อมูล
ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://www.bsrutoday.tk โดยใช้ Username และ Password 
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดให้ พิจารณาคัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือกออนไลน์ พร้อมนำส่ง
หลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมล admission@o365.bsru.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563   
ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตามตารางบัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่    2   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

      60      77
1 21740101700401A ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา            10            1 -  อ.ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์ อ.ดร.สิริกร โตสติ
2 21740101700601A ค.บ. การศึกษาปฐมวัย            10          35  - รศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์
3 21740101701201A ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว            15          19  - รศ.ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
4 21740101701501A ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 15                      2  - ผศ.จริยา  วิชัยดิษฐ ผศ.ดิเรก  อัคฮาด
5 21740101702401A ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5                        6  - อ.ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ อ.ดร.ธนิดา สุจริตธรรม อ.ดร.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
6 21740101702501A ค.บ. ศิลปศึกษา 5                      14 -  ผศ.สุเมธ พัดเอี่ยม ผศ.พีรนันท์ จันทมาศ อ.ดร.สุริวัลย์ สุธรรม อ.เนธิมา สุวรรณวงศ์

อ.อนิวัฒน์ ทองสีดา

    205    204
7 21740102702501A ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา 15           10         -  ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร
8 21740102702701A ค.บ. สังคมศึกษา 30           48         -  อ.อาทิตย์ อินธาระ อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ อ.ปวินท์ มินทอง อ.นราธร สายเส็ง

อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์
9 21740102800101A ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 15           10         -  ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ อ.พชรมน เกิดสุวรรณ

10 21740102800401A ศป.บ. นาฏยศิลป์ 5             3           -  อ.ยุทธนา  อัมระรงค์
11 21740102901001A น.บ. นิติศาสตร์ 30           26         -  ผศ.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย อ.จตุพล เจริญรื่น อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์
12 21740102901801A ศศ.บ. ภาษาจีน 25           15         -  อ.ศุภชัย ศรีอักษร อ.เพชรรัตน์ อ้วนโฮม
13 21740102902001A ศศ.บ. ภาษาไทย 10           11          -           ผศ.สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อ.สุภัทรา จันทะคัด
14 21740102902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 10           30          -           ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจํารัสรัตน์ ผศ.ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์
15 21740102902801A ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 20           21         -  อ.อนุสรา สุขบําเพิง อ.สุธิดา แม้นมินทร์ อ.ชุลีวรรณ ไหลเจริญ
16 21740102903101A รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 25           24          -           ผศ.กันยาวรรนธ์ กําเนิดสินธุ์ ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
17 21740102903501A ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 20           6           -  ผศ.ภาวิณี  บุนนาค

    335    149
18 21740103610401A บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30           6           -  อ.เดชา พนาวรกุล
19 21740103610501A บช.บ. การบัญชี 30           29          -           อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย
20 21740103610601A บธ.บ. การตลาด 30           19          -           อ.ดร.พิศิษฐ์  ชํานาญนา
21 21740103610701A บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30           5           -  อ.ดร.พรรณา พูนพิน
22 21740103610801A บธ.บ. การประกอบการธุรกิจ 10           4           -  อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ อ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
23 21740103611001A บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 15           26         -  อ.ขวัญชัย ช้างเกิด อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
24 21740103611101A ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 50           3           -  ผศ.อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

   คณะครุศาสตร์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่ 1060/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่ 1060/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563  

25 21740103620101A ศศ.บ. การท่องเที่ยว 40           8           -  ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคํารุณ ผศ.อภิญญา นุชนารถ อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ อ.มนชนก จุลสิกขี
26 21740103900401A นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 30           4           -  อ.รัตนา บุญอ่วม
27 21740103901101A นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 30           23          -           ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์
28 21740103901601A นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 10           11          -           ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ อ.พัชนี แสนไชย
29 21740103903801A นศ.บ. การสื่อสารมวลชน 30           11         -  ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์

    359    123
30 21740104110701A พท.บ. การแพทย์แผนไทย 10           5           -  อ.อาวุธ หงษ์ศิริ อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
31 21740104111301A วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 10           35          -           ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ ผศ.ดร.พจมาน ผู้มีสัตย์ ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย

อ.ดร.อฑิตยา โรจนสโรช อ.ชญาภา พรหมเดชวัฒนา อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์
32 21740104112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30           10         -  ผศ.โยธิน พลประถม รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์
33 21740104112702A ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 50           16         -  อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ อ.วิทวัส กมุทศรี อ.ณฐมน สืบซุย
34 21740104210301A วท.บ. คณิตศาสตร์ 40           6            -           ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์
35 21740104210501A วท.บ. จุลชีววิทยา 20           1           -  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
36 21740104211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10           3           -  อ.กุหลาบ สิทธิสวนจิก อ.นวพร หงส์พันธุ์
37 21740104211601A วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 30           13          -           ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ อ.ปนัดดา ใจบุญลือ
38 21740104211901A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10           2            -           อ.ดร.สรายุทธ คาน ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล
39 21740104212701A วท.บ. ฟิสิกส์ 30           1            -           ผศ.ดร.อมรรัตน์ คําบุญ
40 21740104220101A วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25           4            -           ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
41 21740104220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30           2           -  ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์
42 21740104500201A วท.บ. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 15           1           -  รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อ.อังสุมา แก้วคต ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย
43 21740104700801A ค.บ. คณิตศาสตร์ 15           17          -           ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อ.สมภพ แซ่ลี้
44 21740104700901A ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 10           2           -  ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
45 21740104701301A ค.บ. ชีววิทยา 4             3           -  ผศ.หทัยรัก  ตุงคะเสน ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย
46 21740104701801A ค.บ. ฟิสิกส์ 20           2           -  ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ

250    53     
47 21740105210201A วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 40           20          -           อ.ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล ผศ.ปัญญา สําราญหันต์

48 21740105212101A วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30           4            -           ผศ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์
49 21740105212102A ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40           1            -           อ.พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์
50 21740105212201A อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 30           13         -  ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ อ.ชุมพล อินทร์มณี อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่ 1060/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563  

51 21740105300701A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 30           2            -           อ.สุรพงษ์ รามัญจิตต์
52 21740105301501A วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 40           1           -  ผศ.ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ
53 21740105610801A บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร 40           12          -           ผศ.ณัฏฐกิตต์ เหมทานนท์ อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร

22      61     
54 21740106702501A ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 10           27         -  ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา อ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

อ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์
55 21740106702502A ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 5             5           -  รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์ ผศ.ตั้งปณิธาน อารีย์

ผศ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
56 21740106800201A ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก 5             27         -  ผศ.สุขนิษฐ์ สะสมสิน อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ผศ.ณัฐพล เฟื่องอักษร ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย ผศ.ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ
ผศ.ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ ผศ.พนัส ต้องการพานิช

57 21740106800202A ดศ.บ. ดนตรีไทย 2             2           -  ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี ผศ.ดร.ธิติ ทัศนกุลวงษ์ ผศ.สุวิวรรธ์น ลิมปชัย ผศ.พิชชาณัฐ ตู้จินดา

1,231 667   

หมายเหตุ 1. GPAX/คุณสมบัติอื่น ๆ หมายถึง ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน คุณสมบัติหรือรายละเอียดตามที่สาขาวิชากําหนด
             2. Voice call หมายถึง ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วันที ่9 เม.ย. 63 เวลา 9.00-15.00 น.

   วิทยาลัยการดนตรี

รวมทั้งหมด

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.


