
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 
รอบท่ี 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เปน็พืน้ที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) 

ประจำปีการศกึษา  2563 
          
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่การ
ให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ประจำปีการศึกษา  2563 ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 
2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ไปแล้วน้ัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์                  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบท่ี 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่การให้บริการ
ทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ประจำปีการศึกษา  2563 ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ   และแจ้ง
รูปแบบการสัมภาษณ์   ดังน้ี 
 

 1.  การพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือรายละเอียด
ตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย โดยให้
ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปน้ี 
 

ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม 
1 21740102902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2 21740102903101A รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
3 21740103901101A นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
4 21740103901601A นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมเีดีย
5 21740104211601A วท.บ. แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย 
6 21740104212001A วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
7 21740105300701A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
8 21740105610801A บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร 

 
 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 21740102800101A ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
2 21740103611001A บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
3 21740103900401A นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 



ที่ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม 
4 21740104210501A วท.บ. จุลชีววิทยา
5 21740104210701A วท.บ. ชีววิทยา
6 21740105212201A อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์
7 21740105301501A วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

          ประกาศ  ณ  วันที่   26  มนีาคม พ.ศ. 2563 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล และจังหวัดที่
เป็นพื้นที่การให้บรกิารทางวชิาการตามแผนยุทธศาสตร์) 

   
ประจำปีการศึกษา  2563 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

 

 

 



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102800101A : ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

63230023   นางสาวปณุยาพร บญุยังทองอินทร์ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230026   นางสาวนุชศรา เพื่อประดิษฐ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:30  หน้า 1/ 15



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102902501A : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

63230005   นายดุลยพล ช่องกิ่ง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 2/ 15



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740102903101A : รป.บ. รฐัประศาสนศาสตร์

63230008   นายสุชานนท ์คนบ ารุง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230011   นายเสกสรร ทวบีญุ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230012   นายบญุอนันท ์แจม่คล้าย 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230017   นายประเสริฐ จนัทร์ทองสุข 4   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230018   นางสาวเทวกิา สีหนาท 5   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 3/ 15



 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล และจังหวัดที่
เป็นพื้นที่การให้บรกิารทางวชิาการตามแผนยุทธศาสตร์) 

   
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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103611001A : บธ.บ. การจัดการโลจิสตกิส์

63230007   นายกษติิ เยี้ยเทศ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230015   นายอมรินทร์ หาญประดิษฐ์ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230020   นายสุทธพิงษ ์ควาซ ีโอที 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 4/ 15



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103900401A : นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารองคก์าร

63230003   นางสาวจฬุาจภิา เนินสุวรรณ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 5/ 15



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103901101A : นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบนัเทงิ

63230027   นายนัฐวฒุ ิใจดี 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 6/ 15



ปกีารศกึษา  1/2563

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบรบันักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

รหสัประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุลล าดบัที่

 ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ป)ี ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

หมายเหตุ

ภาคปกต ิรอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740103901601A : นศ.บ. ภาพยนตรแ์ละดจิิทลัมีเดยี

63230006   นางสาวอนรรฆพร ชื่นอู่ทรัพย์ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230019   นางสาวสหรัตน์ กลางแก้วกิจ 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230022   นางสาวพรสุภัค สุทธสิงห์ 3   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 3 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 7/ 15



 

 

 

 

 

 

 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

รอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล และจังหวัดที่
เป็นพื้นที่การให้บรกิารทางวชิาการตามแผนยุทธศาสตร์) 

   
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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210501A : วท.บ. จุลชีววิทยา

63230025   นางสาวกัลยกร คงศริิปญัญา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 8/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104210701A : วท.บ. ชีววิทยา

63230021   นายพรีพฒัน์ ส้มดี 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 9/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104211601A : วท.บ. แอนิเมชั่นและดจิิทลัมีเดยี

63230009   นางสาววรดา สิทธจินิดา 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230010   นางสาวรุ่งรัตน์ โกศลอาคมวทิยา 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 10/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740104212001A : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์

63230001   นายพงศกร คอยตะคุ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230004   นายดุลยวตั ช่องกิ่ง 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 11/ 15



 

 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
รอบที่ 2 โควตา (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล และจังหวัดที่
เป็นพื้นที่การให้บรกิารทางวชิาการตามแผนยุทธศาสตร์) 
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วิทยาลัยการดนตรี 
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105212201A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส์

63230013   นายวรันธร เชื้อชื่น 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1
63230014   นางสาวรุ่งกานต์ หลอมทอง 2   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 12/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105300701A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

63230016   นายธนุส สอทอง 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 13/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105301501A : วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

63230002   นายพงศธร คอยตะคุ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช:้ SOMKHOUN.YO   26/03/63 11:31  หน้า 14/ 15
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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 (กรงุเทพมหานคร-ปรมิณฑล จังหวัดตามแผนยุทธศาสตร)์

สถานะผู้สมัครล าดบั
ที่เลือก

21740105610801A : บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร

63230024   นางสาวศริลักษณ ์ตรีภิญโญยศ 1   30 : ผู้สมัครทีม่ีสิทธิสั์มภาษณ์1

จ านวนทั้งสิน้ 1 คน
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