
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 
รอบท่ี 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา  2563 (ฉบับปรบัปรุง) 

          
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา  2563 
ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ไปแล้วน้ัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์                  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา  2563 
ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ  และแจ้งรูปแบบการสัมภาษณ์จากสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ดังน้ี 
 1.  การพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือรายละเอียด
ตามท่ีสาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย โดยให้
ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปน้ี 
 
ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา 
1 21740102903501A ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
2 21740103610501A บช.บ. การบัญชี
3 21740104210401A วท.บ. เคมี 
4 21740104212001A วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

 
 

 2.  การสอบสัมภาษณ์ ผ่ านทางโทรศัพท์  (Voice Call) ตามข้อมูลที่ ผู้ สมัครบันทึกไว้ใน            
ระบบรับสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย โดยให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อม              
สำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 9.00 – 
15.00 น. ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปน้ี 
 
ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม 
1 21740101702501A ค.บ. ศิลปศึกษา 

 จัดส่งข้อมูลและภาพการทดสอบปฏิบัติทักษะทางศิลปะ ในวันสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง
ช่องทาง   e-mail : sumeth88studio@gmail.com ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ภาพผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบท่ีกำหนด(จะประสานงานส่งภาพ
ต้นแบบเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์)  
 2. คลิปวีดีโอ บันทึกช่วงเวลาปฏิบัติงานวาดเส้น โดยให้ปรากฏท้ังผู้สมัครคัดเลือกและ
ภาพผลงาน ความยาวอย่างน้อย 15 นาที  
(ท้ังนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจากการทดสอบ และผลงานวาดเส้น
ใน portfolio) 
 3.  Portfolio (ไฟล์ pdf) ท่ีรวบรวมเกียรติประวัติ รางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงาน
ศิลปะของผู้สมัคร



ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม 
2 21740101702801A ค.บ. พลศึกษา 

ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ให้ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ “BSRU.PE. TCAS63 (โควตา
ความสามารถพิเศษ)” เพ่ือรับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันอาทิตย์
ท่ี 5 เมษายน 2563 
 2. ให้ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทุกคน ต้องนาส่งหลักฐานทุกอย่างทางอีเมล์ 
pe.bsru1@gmail.com โดยตั้งชื่อเร่ืองท่ีต้องส่งตามนี้ “นำส่งหลักฐานของ ชื่อ-นามสกุล 
และรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง” ภายในวนัพุธท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 สแกนเอกสารหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG โดยระบุ
ชื่อไฟล์หรืออัลบั้มเป็น “ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง” 
  2.2 ให้ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทุกคนอัดคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะนำ
ตนเอง สั้น ๆ และตอบคำถามตามท่ีสาขากำหนด คลิปท่ีถ่ายต้องให้เห็นหน้าชัดเจน 
รายละเอียดของการอัดคลปิวีดีโอ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
รายละเอียดของการอัดคลิปวีดีโอ 
ส่วนท่ี 1 
  1.1 แนะนำตัวเองสั้น ๆ 
  1.2 บอกผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่น หรือได้รับรางวัลสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
  1.3 อธิบายกีฬาท่ีตนเองชื่นชอบเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 5 ประโยค 
ส่วนท่ี 2 ตอบคำถาม 
  2.1 ทำไมถึงอยากเรียนสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
  2.2 คิดอย่างไรกับการเรียนพลศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
  2.3 ครูพลศึกษาในทัศนคติควรมีบุคลิกภาพ และความสามารถอะไรบ้าง 
  2.4 ถ้าได้เข้ามาศึกษาเเล้วมีปัญหาเรื่องการเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้จะมี
วิธีการ เเก้ปัญหาเรื่องการเงินอย่างไร 
  2.5 หากไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ นักเรียนมีการวางแผนอย่างไรต่อไป 
 2.6 เม่ือเรียนจบเเล้ว แต่ไม่สามารถเป็นครูพลศึกษาได้นักเรียนจะไปประกอบอาชีพอะไร 
  2.7 คิดสโลแกนท่ีบ่งบอกความเป็นตัวเอง 
 3. หากมีข้อสงสัยติดต่อ 
  อาจารย์อรพิมล กิตติธีรโสภณ (ผู้ประสานงาน) เบอร์ติดต่อ 089-0102286 
 อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ (ประธานสาขาฯ) เบอร์ติดต่อ 062-5164599 
 4. QR CODE กลุ่มไลน์ “BSRU.PE. TCAS63 (โควตาความสามารถพิเศษ)” สำหรับผู้
ท่ีมีสิทธ์ิ สอบสัมภาษณ์ เท่านั้น!! เพ่ือรับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ กรุณา
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ภายในวันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 

3 21740102800401A ศป.บ. นาฏยศิลป ์
4 21740102702501A ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา
5 21740103611001A บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์



ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม 
6 21740103903801A นศ.บ. การสื่อสารมวลชน 
7 21740104112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8 21740104210501A วท.บ. จุลชีววิทยา
9 21740104211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10 21740105212201A อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
11 
12 

21740106702501A 
21740106800201A 

ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 
ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก 
 1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพ่ือทราบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบ
สัมภาษณ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 
 2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG พร้อมทั้งนำส่งคลิป
วีดิโอแสดงทักษะการปฏิบัติตามเคร่ืองมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน แล้ว
นำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเคร่ืองดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ 
westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. โดยรายละเอียด
ของคลิปวีดิโอมีดังนี้ 
  - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ 
และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
  - บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 
(Trinity) 
 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบอ่านโน้ตผ่านทางโปรแกรม Zoom 
โดยจะใช้เวลาคนละไม่เกิน 10 นาที ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเก่ียวกับการสอบสัมภาษณ์ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898 
 

 
13 21740106702502A ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 

 1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพ่ือทราบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบสัมภาษณ์ 
ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563  
 2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทาง
อีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเคร่ืองดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาท่ี 
thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น.  
 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ใน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.  
 ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียด ในการ
สอบปฏิบัติดังนี้  
  - เพลงบังคับ 1 เพลง (เคร่ืองสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)  
  - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพ่ือแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)  
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเคร่ืองดนตรีไทยเพ่ือสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้
เห็นหน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับเอกสาร ในข้อ 2. 
 
 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ผศ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307 

 
 



 
 รูปแบบสอบสัมภาษณ์ข้างต้นเป็นการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน                  
สำหรับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน เวลา การทดสอบความสามารถตามท่ีผู้สมัครเลือก
ในโอกาสต่อไป ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   3  เมษายน พ.ศ. 2563 

            
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 
   

ประจำปีการศึกษา  2563 
 

คณะครุศาสตร์ 
 
 

 

  

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740101702501A : ค.บ. ศลิปศกึษา

63220038  นายอะหห์มัด ทศิา 1  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220042  นางสาวสันนิภา อนุกูล 2  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220076  นายพรีพงษ ์พทุธวงศษ์า 3  30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน
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จัดสงขอมูลและภาพการทดสอบปฏิบัติทักษะทางศิลปะ ในวันสอบสัมภาษณผานทางชองทาง e-mail : 

sumeth88studio@gmail.com ตามรายละเอียดดังนี้

1.. ภาพผลงาน “วาดเสน” ขนาด A2 ตามตนแบบที่กําหนด(จะประสานงานสงภาพตนแบบเปนรายบุคคลผานทาง

โทรศัพท)

2.. คลิปวีดีโอ บันทึก วงเวลาปฏิบัติงานวาดเสน โดยใหปรากฏทั้งผูสมัครคัดเลือกและภาพผลงาน ความยาวอยาง

นอย 15 นาที

(ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจากการทดสอบ และผลงานวาดเสนใน portfolio)

3.. Portfolio (ไฟล pdf) ที่รวบรวมเกียรติประวัติ รางวัล านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะของผูสมัคร
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วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
รอบท่ี 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2563  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563  
   

ผูท่ี้มสีิทธิส์อบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี ้
 

 1. ให้ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ “BSRU.PE. TCAS63 (โควตาความสามารถ
พิเศษ)” เพื่อรับทราบข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 
 2. ให้ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ต้องน าส่งหลักฐานทุกอย่างทางอีเมล์ pe.bsru1@gmail.com 
โดยตั้งชื่อเรื่องท่ีต้องส่งตามนี้ “น าส่งหลักฐานของ ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบของตนเอง” 
ภายในวันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  2.1 สแกนเอกสารหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG โดยระบุชื่อ
ไฟล์หรืออัลบั้มเป็น “ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบของตนเอง”  
  2.2 ให้ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนอัดคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะน าตนเอง 
สั้น ๆ และตอบค าถามตามท่ีสาขาก าหนด คลิปท่ีถ่ายต้องให้เห็นหน้าชัดเจน รายละเอียดของการอัดคลิป
วีดีโอ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  

รายละเอียดของการอัดคลิปวีดีโอ 
ส่วนท่ี 1 
   1.1 แนะน าตัวเองสั้น ๆ  
   1.2 บอกผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่น หรือได้รับรางวัลสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
   1.3 อธิบายกีฬาท่ีตนเองชื่นชอบเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 5 ประโยค 
ส่วนท่ี 2 ตอบค าถาม 
   2.1 ท าไมถึงอยากเรียนสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
   2.2 คิดอย่างไรกับการเรียนพลศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   2.3 ครูพลศึกษาในทัศนคติควรมีบุคลิกภาพ และความสามารถอะไรบ้าง 
   2.4 ถ้าได้เข้ามาศึกษาเเล้วมีปัญหาเร่ืองการเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้จะมีวิธีการ 
เเก้ปัญหาเรื่องการเงินอย่างไร 
   2.5 หากไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ นักเรียนมีการวางแผนอย่างไรต่อไป 
   2.6 เมื่อเรียนจบเเล้ว แต่ไม่สามารถเป็นครูพลศึกษาได้นักเรียนจะไปประกอบอาชีพอะไร 
   2.7 คิดสโลแกนท่ีบ่งบอกความเป็นตัวเอง 
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 3. หากมีข้อสงสัยติดต่อ  
  อาจารย์อรพิมล กิตติธีรโสภณ (ผู้ประสานงาน) เบอร์ติดต่อ 089-0102286 
  อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูม ิ(ประธานสาขาฯ) เบอร์ติดต่อ 062-5164599 
 4. QR CODE กลุ่มไลน์ “BSRU.PE. TCAS63 (โควตาความสามารถพิเศษ)” ส าหรับผู้ท่ีมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ เท่านั้น!! เพื่อรับทราบข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการสอบสัมภาษณ์ กรุณาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ภายใน 
วันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Line ID: BSRU.PE.TCAS63 (โควตาความสามารถพิเศษ) 
 

 
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3 เมษายน 2563 
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บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740101702801A : ค.บ. พลศกึษา

63220004   นายธนภัทร ศรีสุธรรม 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220007   นายภาคภูมิ มิง่โสภา 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220008   นายอาทติย์ เสาร์วนั 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220010   นายสิทธชิัย แสงตะวนั 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220013   นายสิทธโิชค เงาศรี 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220016   นายจริภัทร ชินกลาง 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220020   นายอภิสิทธิ ์อุสายพนัธ์ 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220023   นายชนชน จนัทร 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220024   นายธนภัทร แย้มสุนทร 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220027   นางสาวจฬุารัตน์ จ าปี 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220032   นายศกัรินทร์ ชมภูทปี 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220035   นายอิทธกิร พุ่มเกษ 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220036   นายวฒันพล อินทรสิริ 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220039   นายคมชาญ ค าแหง 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220040   นายอรรถพล บรูณพรสิริกุล 15   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220041   นางสาวพรพรรณ ทุม้นุ่น 16   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220043   นายอิศรากร บวับรรจง 17   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220045   นายนพดล ขันอาษา 18   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220049   นายทองค า สินสาศษิย์ 19   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220051   นายพงศภัค สภากรณ์ 20   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220052   นางสาวพรธดิา เสนค า 21   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220056   นายนพดล น้อยฉิน 22   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220057   นายปวริศร์ ใยฤทธิ์ 23   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220059   นายวชัรพงศ ์โพธิก์าญจนกุล 24   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220060   นายถนัฐกิจ ขุนหมืน่ 25   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220061   นายปยิะชาติ อนันต์สถิตย์สิน 26   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220062   นางสาวเนตรนภา วชิาธรรม 27   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220065   นางสาวพมิพริา ชาดา 28   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220069   นางสาวกัญญารัตน์ เวสูงเนิน 29   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220070   นางสาวนัยน์ปพร พุ่มเงิน 30   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220082   นายศกัด์ิสิทธิ ์สุขขี 31   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220084   นายธวชัชัย ศรีแก้วอินทร์ 32   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220085   นายศวิกร กุลโพนเมือง 33   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220091   นายณฐัพนต์ ช้อนพมิาย 34   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220093   นายวชิระ  โพธแิสนสุข 35   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740101702801A : ค.บ. พลศกึษา

63220099   นายธรีวสัส์ งามแฉล้ม 36   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220100   นายธนัท เลิศล ายอง 37   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220101   นายธนวตัน์ กิ่งแก้ว 38   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220105   นายธรีภัทร เสโนฤทธิ์ 39   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220107   นายชัยพร มาวเิชียร 40   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 40 คน
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 

   
ประจำปีการศึกษา  2563 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102702501A : ค.บ. นาฏยศลิปศ์กึษา

63220055   นางสาวปยิะพร บ ารุงตา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220075   นางสาวชนัญญา สังฆมานนท์ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220092   นางสาวกาญจนา แก้วมณี 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน
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ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102800401A : ศป.บ. นาฏยศลิป์

63220006   นายจงสห แขกเพง็ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220046   นายสุธริาช สีชมภู 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220067   นางสาวชลธชิา วชิาราช 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220072   นายพรชัย สิงหท์อง 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:28  หน้า 5/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102903501A : ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา

63220095   นายจริายุ รัตนประทปี 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:28  หน้า 6/ 17



 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 

   
ประจำปีการศึกษา  2563 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103610501A : บช.บ. การบญัชี

63220048   นายวชัรากร สมุทวงศว์ริิยะ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220079   นายกนต์ธร พลรักษ์ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220103   นางสาวลลิลทพิย์ ภู่แก้ว 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:28  หน้า 7/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสตกิส์

63220001   นางสาวขวญันภา ประมาถา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:28  หน้า 8/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสือ่สารมวลชน

63220015   นางสาวภัททยิา โมรา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220044   นายภีมรัฐ เนื้ออ่อน 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:28  หน้า 9/ 17



 

 

 

 

 

 

 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 
   

ประจำปีการศึกษา  2563 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 

 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104112701A : วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63220066   นายรติพงษ ์น้ าค า 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 10/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210401A : วท.บ. เคมี

63220022   นายชินวตัร นาถมทอง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 11/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

63220096   นางสาวสุจารีย์ สีเหลือง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 12/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104212001A : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์

63220063   นายจกัรกริช สุวรรณเสถียร 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 13/ 17



 

 

 

 

 

 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 
   

ประจำปีการศึกษา  2563 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส์

63220029   นางสาวสุกัญญา ม่วงสีสรรค์ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220031   นางสาวรัศมี ปาทาน 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 14/ 17



 

 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 

   
ประจำปีการศึกษา  2563 

 
วิทยาลัยการดนตรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) 
รอบท่ี 2 โควตา ประเภทความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 8 เมษายน 2563  และ  

ประเภทโควตาทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

1. ให้ผู ้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ
สัมภาษณ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 

2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG พร้อมทั้งนำส่งคลิป
วีดิโอแสดงทักษะการปฏิบัติตามเครื่องมือเอกท่ีผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน แล้วนำส่ง
มาทางอีเมล์ โดยระบุชื ่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู ้สมัคร และเครื ่องดนตรีที ่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ 
westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. โดยรายละเอียดของ
คลิปวีดิโอมีดังนี้ 
 - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio  ไม่เกิน  4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
 - บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity)  

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบอ่านโน้ตผ่านทางโปรแกรม Zoom 
โดยจะใช้เวลาคนละไม่เกิน 10 นาที ดังนี้ 

3.1 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. สำหรับผู้สอบประเภทพิจารณาจาก
ความสามารถพิเศษ 

3.2 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. สำหรับผู้สอบประเภทโควตา
ทั่วไป  

 QR CODE ภาควิชาดนตรีตะวันตก 

 
หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106702501A : ค.บ. ดนตรตีะวันตกศกึษา

63220002   นายเอกชัย แสงอรุณ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220003   นายธธีชั กังวานวฒันกุล 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220005   นางสาวภคญาดา ฉัตรบรรยงค์ 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220011   นางสาวปาริตา ไววอ่ง 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220014   นางสาวธญัวรัตม์ จอ้ยจติต์ 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220018   นายอนุวฒัน์ หงสาวดี 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220028   นางสาวสรัลพร ดีเฉลา 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220030   นายปวรีพล อ่อนทอง 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220034   นายกฤตภัค วงัราช 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220053   นายอัษฎาวธุ ทว้มเสง่ียม 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220058   นางสาวปริญญา บตุรสีน้อย 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220064   นางสาวอัยเรศ ครอบสุข 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220071   นางสาวญาณศิา ค าพรม 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220073   นายกฤติเดช จารุพนัธ์ 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220078   นายศลิปศ์รุต ด าเนียม 15   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220083   นายชัยรินทร์ กังวาลตันติวงศ์ 16   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220087   นายเรืองฤทธิ ์จติต์อ านวย 17   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220088   นายณฐกร จนัลา 18   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220094   นายฉัตรพล กังวล 19   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220097   นายอัฐวร์ี ภูชิตวสุอังกูร 20   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220098   นายอนุชา ฉายแสง 21   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 21 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 15/ 17



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106800201A : ดศ.บ. ดนตรตีะวันตก

63220012   นายเตวชิ อิทธอิัมพร 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220017   นายชานนท ์แคนศรี 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220019   นายปฏิพล คงเงิน 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220021   นายจกัรพนัธ ์ศรีขวญั 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220026   นายชาญธาดา ศกัดีเมือง 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220033   นายณฐักิตต์ิ ยะภักดี 6   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220037   นายสงกรานต์ แก้วน้ าคา้ง 7   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220047   นางสาวณชิาภัทร รักษว์งศ์ 8   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220050   นายเมธ ีวงสามาตย์ 9   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220054   นายรัตนศกัด์ิ ติปยานนท์ 10   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220068   นายสหรัฐ ฉิมะสังคนันท์ 11   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220077   นายจริพฒัน์ เตชะนันท์ 12   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220080   นายภานุพงศ ์แซล้ิ่ม 13   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220086   นายธชัพงศพ์ชัร์ กฤดิพรรธน์ 14   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220089   นายธนัท สันฟวูนั 15   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220090   นายเปรมชัย สาระวนั 16   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220102   นายกษดิิส สงคร์อด 17   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220104   นายกันดิศ สงคร์อด 18   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220106   นายธมัมานุ สมบรูณ์ 19   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 19 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 17/ 17



วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) 
รอบท่ี 2 โควตา  

ประเภทความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 8 เมษายน 2563  และ  
ประเภทโควตาทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทาง

อ ี เมล ์  โดยระบ ุช ื ่อ นามสก ุล รห ัสประจำตัวผ ู ้สม ัคร และเคร ื ่องดนตร ีท ี ่สม ัครให ้ครบถ ้วน มาที่  
thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. 

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom 
ดังนี้ 

3.1 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. สำหรับผู้สอบประเภทพิจารณาจาก
ความสามารถพิเศษ 

3.2 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. สำหรับผู้สอบประเภทโควตา
ทั่วไป  

ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียด 
ในการสอบปฏิบัติดังนี้ 
  - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
  - เพลงถนัด 1 เพลง(เลือกได้อิสระเพ่ือแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
 * กรณีท่ีไมส่ามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพ่ือสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิป
ที่ถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับเอกสาร 
ในข้อ 2.  

 QR CODE ภาควิชาดนตรีไทย 
 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง  
หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740106702502A : ค.บ. ดนตรไีทยศกึษา

63220009   นางสาวสุภณดิา ขุนภักนา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220025   นางสาวปยิะรัตน์ ดียืน 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220074   นางสาวสุภัสสร สมศรีโชควฒันา 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63220081   นายภูดิน ประอินทร์ 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:29  หน้า 16/ 17




