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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  1059 /๒๕๖๓ 

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

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ ๒ โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือให้การดำเนินงาน
คัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 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.  ปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธที่ 8 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 (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)  ผ่านสื่อออนไลน์      

 

 
 ๔.  คณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 
  ๔.๑ กลุ่มสาขาวิชาที่พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  
    ๔.๑.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  อ.ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ กรรมการ ๒)  ผศ.ภาวิณี  บุนนาค กรรมการ 

    ๔.๑.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  ผศ.ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์ กรรมการ ๒)  ผศ.รัตนสุดา  สุภดนัยสร กรรมการ 

    ๔.๑.3 คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  อ.สมาพร  ปัญญาวรายุทธ กรรมการ ๒)  ผศ.ภัทิรา  มาศมาลัย กรรมการ 



๓ 
 

  หน้าที่   ๑.  ให้ปฏิบัติงานในวันพุธที่ 8  เมษายน  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
   ๒.  ปฏิบัติการคัดเลือกตามคำช้ีแจงในคู่มือสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก รอบท่ี 2 โควตา 
   3.  ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน 
แ ล ะคุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ ร าย ล ะ เอี ย ด ต าม ที่ ส า ข า วิ ช าก ำห น ด ไ ว้ ใน ป ระ ก าศ รั บ ส มั ค ร  ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  
https://www.bsrutoday.tk โดยใช้  Username และ Password ที่ สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน
กำหนดให้ พิจารณาคัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือกออนไลน์ พร้อมนำส่งหลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมล 
admission@o365.bsru.ac.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตาม
ตารางบัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 
  ๔.๒ กลุ่มสาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ตามข้อมูลทีผู่้สมัครบันทึกไว้ใน            
ระบบรับสมัคร 

    ๔.๒.๑ คณะครศุาสตร์ 
1)  ผศ.สุเมธ  พัดเอ่ียม กรรมการ 2)  ผศ.พีรนันท์  จันทมาศ กรรมการ 
3)  อ.ดร.สุริวัลย์  สุธรรม กรรมการ 4)  อ.เนธิมา  สุวรรณวงศ์ กรรมการ 
5)  อ.อนิวัฒน์  ทองสีดา กรรมการ 6) อ.ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ กรรมการ 
7) อ.ดร.วิกรม  ศุขธณี กรรมการ 8) อ.กอบกุล  ชินชัยภูมิ กรรมการ 
9) อ.อรพิมล  กิตติธีรโสภณ กรรมการ 10) อ.วิเชียร  ทุวิลา กรรมการ 
11) อ.การะเกด  หัตถกิจวิไล กรรมการ 12) อ.นงค์ณภัส   ปาแก้ว กรรมการ 

    ๔.๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา กรรมการ ๒)  อ.เตชสิทธ์ิ  รัศมีวงศ์พร กรรมการ 
3) อ.ยุทธนา   อัมระรงค์ กรรมการ 

    ๔.๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  อ.ชนพร  พลดงนอก กรรมการ ๒)  อ.ณัฐจิต  อ้นเมฆ กรรมการ 
๓)  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร กรรมการ  

    ๔.๒.๔ คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  ผศ.นิตยา  มณีวงค์ กรรมการ ๒)  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 
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 



๔ 
 

17)  ผศ.ดร.พนัง  ปานช่วย กรรมการ 18)  ผศ.ดร.สรีวันท ์ วาทะวัฒนะ กรรมการ 
19)  ผศ.ธีรวัฒน์  รัตนประภาเมธีรัฐ กรรมการ 20)  ผศ.พนัส  ต้องการพานิช กรรมการ 

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

  หน้าที่   ๑.  ให้ปฏิบัติงานในวันพุธที่ 8  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 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563   
ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตามตารางบัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่    2   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

      20      43
1 21740101702501A ค.บ. ศิลปศึกษา             5             3 -  ผศ.สุเมธ พัดเอี่ยม ผศ.พีรนันท์ จันทมาศ อ.ดร.สุริวัลย์ สุธรรม อ.เนธิมา สุวรรณวงศ์

อ.อนิวัฒน์ ทองสีดา
2 21740101702801A ค.บ. พลศึกษา           15          40 -             อ.ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ อ.ดร.วิกรม ศุขธณี อ.กอบกุล ชินชัยภูมิ อ.อรพิมล กิตติธีรโสภณ

อ.วิเชียร ทุวิลา อ.การะเกด หัตถกิจวิไล อ.นงค์ณภัส  ปาแก้ว

     30        8
3 21740102702501A ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา 15          3            -  ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร
4 21740102800401A ศป.บ. นาฏยศิลป์ 5            4            -  อ.ยุทธนา  อัมระรงค์
5 21740102903501A ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 10          1             -           ผศ.ภาวิณี  บุนนาค

      20        6
6 21740103610501A บช.บ. การบัญชี 5            3             -           อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย
7 21740103611001A บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 5            1            -  ผศ.นิตยา มณีวงค์
8 21740103903801A นศ.บ. การสื่อสารมวลชน 10          2            -  ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์

      40        4
9 21740104112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20          1            -  อ.ชนพร พลดงนอก อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ

10 21740104210401A วท.บ. เคมี 5            1             -           ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
11 21740104210501A วท.บ. จุลชีววิทยา 5            1            -  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
12 21740104212001A วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 10          1             -           ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร

5       2       
13 21740105212201A อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 5            2            -  ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ อ.ชุมพล อินทร์มณี อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

50     44     
14 21740106702501A ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 20          21          -  ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา อ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม

อ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์
15 21740106702502A ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 10          4            -  รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์ ผศ.ตั้งปณิธาน อารีย์

ผศ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
16 21740106800201A ดศ.บ. ดนตรีตะวันตก 20          19          -  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

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวนผู้
มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก

   วิทยาลัยการดนตรี

กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

   คณะครุศาสตร์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   คณะวิทยาการจัดการ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่  1059/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2563  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวนผู้
มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่  1059/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2563  

165   107   

หมายเหตุ 1. GPAX/คุณสมบัติอื่น ๆ หมายถึง ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน คุณสมบัติหรือรายละเอียดตามที่สาขาวิชากําหน
             2. Voice call หมายถึง ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วันที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 9.00-15.00 น.
             3. สําหรับการพิจารณาทุนการศึกษาของประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ จะแจ้งกําหนดการพิจารณาทุนในภายหลัง

รวมทั้งหมด

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.


