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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  1058 /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ ๒ โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่การให้บริการ 

ทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ ๒ โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัด
ที่เป็นพ้ืนที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๖๓  
ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือให้การดำเนินงานคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  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 



๒ 
 

๑๗)  นางสาวอารีวรรณ  รวยดี กรรมการ ๑๗)  นางภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์ กรรมการ 
๑๘)  นางสาวพ่ึงพิศ  ศรีนา กรรมการ ๑๙)  นางสาวกาญจน์หทัย   วันใส กรรมการ 
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)  นางสาวศิริพัชรา  นารี กรรมการ     ๓๓)  นายปรัชญา  จิตตรีสินธ์ุ กรรมการ     
๓๔)  นายบุญคง โพธ์ิกระสัง กรรมการ    ๓๕) นายชิตพล  พงศ์พชรสกุล กรรมการ 
๓6)  นายอนุชา  หมั่นเดช กรรมการ     ๓7)  นางสาวกติกา  เปรมเดช กรรมการ 
๓8)  นางสาวอารีรัตน์  ขอเช่ือมกลาง กรรมการ     ๓9)  นางสาวภิรษา  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 รอบที่ ๒ โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่การให้บรกิารทางวิชาการตามแผน
ยุทธศาสตร์) ผา่นสื่อออนไลน์      

 

 
 ๔.  คณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 
  ๔.๑ กลุ่มสาขาวิชาที่พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน และคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  
    ๔.๑.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ กรรมการ ๒)  ผศ.ดร.พรทิพย์   นิธิธนวิวัฒน์ กรรมการ 
3) ผศ.กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธ์ุ กรรมการ 4) ผศ.อารีย์  รุ่งแสง กรรมการ 
 



๓ 
 

    ๔.๑.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  ผศ.กานต์  คุ้มภัย กรรมการ ๒)  ผศ.อารยา  วาตะ กรรมการ 
๓)  อ.วิธวัฒน์  สุขสาเกษ กรรมการ ๔)  ผศ.รัตนสุดา  สุภดนัยสร กรรมการ 

    ๔.๑.3 คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  ผศ.พิมพ์พิไล  ไทพิทักษ ์ กรรมการ ๒)  ผศ.วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร ์ กรรมการ 
3) อ.พัชนี  แสนไชย กรรมการ 

    ๔.๑.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1)  อ.สุรพงษ์  รามัญจิตต์ กรรมการ 2)  ผศ.ณัฏฐกิตต์  เหมทานนท ์ กรรมการ 
3)  อ.สุพัตรา  ทรัพย์สินโอฬาร กรรมการ 

  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 ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตามตาราง
บัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 
  ๔.๒ กลุ่มสาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ตามข้อมูลทีผู่้สมัครบันทึกไว้ใน            
ระบบรับสมัคร 
    ๔.๒.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑)  ผศ.ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์ กรรมการ ๒)  อ.พชรมน  เกิดสุวรรณ กรรมการ 

    ๔.๒.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร กรรมการ ๒)  อ.ดร.วรรณกร  กิจจะ กรรมการ 

    ๔.๒.3 คณะวิทยาการจัดการ 
๑)  ผศ.กรองทอง  หีบโคกสูง กรรมการ ๒)  อ.รัตนา  บุญอ่วม กรรมการ 

    ๔.๒.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑)  ผศ.ดร.นุกูล  สาระวงศ์ กรรมการ ๒)  อ.ชุมพล  อินทร์มณ ี กรรมการ 
๓)  อ.ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ กรรมการ 4) ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ 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



๔ 
 

หลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมล admission@o365.bsru.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563   
ทั้งน้ีให้ตรวจสอบวิธีการคัดเลือกตามตารางบัญชีแนบท้ายคำสั่งฉบับน้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่    2   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



GPAX/
คุณสมบัติอื่นๆ

Voice 
call

      20        8
1 21740102800101A ศป.บ. ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5            2           -  ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ อ.พชรมน เกิดสุวรรณ

2 21740102902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 5            1            -           ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจํารัสรัตน์ ผศ.ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์

3 21740102903101A รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 10          5            -           ผศ.กันยาวรรนธ์ กําเนิดสินธุ์ ผศ.อารีย์ รุ่งแสง

      80        8
4 21740103611001A บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 10          3           -  ผศ.กรองทอง หีบโคกสูง

5 21740103900401A นศ.บ. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 30          1           -  อ.รัตนา บุญอ่วม

6 21740103901101A นศ.บ. การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 30          1            -           ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์

7 21740103901601A นศ.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 10          3            -           ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ อ.พัชนี แสนไชย

      41        6
8 21740104210501A วท.บ. จุลชีววิทยา 20          1           -  ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

9 21740104210701A วท.บ. ชีววิทยา 1            1           -  อ.ดร.วรรณกร กิจจะ

10 21740104211601A วท.บ. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 10          2            -           ผศ.กานต์ คุ้มภัย ผศ.อารยา วาตะ อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ

11 21740104212001A วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 10          2            -           ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร

95     5       
12 21740105212201A อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 15          2           -  ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ อ.ชุมพล อินทร์มณี อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

13 21740105300701A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 20          1            -           อ.สุรพงษ์ รามัญจิตต์

14 21740105301501A วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 20          1           -  ผศ.ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ

15 21740105610801A บธ.บ. ผู้ประกอบการอาหาร 40          1            -           ผศ.ณัฏฐกิตต์ เหมทานนท์ อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร

236   27     

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

รวมทั้งหมด

ลําดับ รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ
จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
สอบ

วิธีคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก/กรรมการสอบสัมภาษณ์

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   คณะวิทยาการจัดการ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บัญชีแนบท้ายคําสั่งที่  1058 /2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บรกิารทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ปีการศึกษา 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.


