
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

ประจ าปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

1. บัตรประจ ำตัวผู้สอบ

2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)

3. แฟ้มสะสมผลงำน (ถ้ำมี)

4. เอกสำร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตำมที่สำขำวิชำได้ก ำหนดไว้ใน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์

หมายเหตุ  ตรวจสอบห้องสอบและสถำนะกำรสมัครได้ที่ reg.chandra.ac.th/registrar/apphome.asp  เข้ำสู่ระบบ  ผลกำรสมัคร

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องน ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์

http://reg.chandra.ac.th/registrar/apphome.asp


ขั้นตอนการตรวจสอบผลการสมัคร วิชาสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ ผ่านเว็บไซต์  

  http://reg.chandra.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

 

 

 

1. คลิกเข้าสู่ระบบ 

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชน 

และรหสัผา่น จากนั้น คลิก 

“เข้าสูร่ะบบ” 

3. คลิก “ผลการสมัคร” 

http://reg.chandra.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 

 

1. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา  

2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน 8.30 เนื่องจากบางสาขามีสอบข้อเขียนในช่วงเช้า 

 

4. ตรวจสอบสาขาวิชาสมัคร วิชาสอบ วันสอบ 

เวลาสอบ ห้องสอบ ได้จากหน้าจอนี้ 

5. พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 



หองสอบสัมภาษณและเอกสารที่ตองใชในวันสอบสัมภาษณ 
 รอบ 5 รับตรงอิสระครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา หองสอบ สิ่งที่ตองเตรียมในวันสัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบประยุกตศิลป) 

อาคาร ๓๒ ช้ัน ๕ 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. เตรียมอุปกรณสําหรับการสอบปฏบัิติวาดภาพ 

และสเก็ตภาพ,ดินสอ,ยางลบ 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบนิเทศศิลป) 

ดนตรีศึกษา (ดนตรไีทย) 
(ค.บ.) 

อาคาร ๓๒ ช้ัน ๒  
สอบขอเขียน เวลา 09.00 - 10.00 น. 
สอบสัมภาษณเวลา 10.10 น. เปนตนไป 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. อุปกรณสําหรับสอบขอเขียน 
4. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

นาฏศิลปและศิลปการแสดง อาคารมานิจชุมสาย 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. เพลงสําหรับทําการแสดง 
5. ผาแดง ชุดพละหรือชุดสําหรับแสดง 

ภาษาไทย (คบ.) 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๑ 
หอง ๒๘๑๑ 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

ภาษาจีน (ค.บ.) 

สังคมศึกษา (ค.บ.) 

บริหารและการพัฒนาชุมชน 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๑ 
หอง ๒๘๑๑ 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

 

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 
เชิงทองเท่ียว 
นิติศาสตร 

ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ 

รัฐประศาสนศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

อาคาร ๒๘ ช้ัน 3 
หอง ๒๘31 

สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.30 น. 
สอบสัมภาษณ เวลา ๑๐.30 น.  

เปนตนไป 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. ดินสอ 2 บี 
5. คะแนน PAT5 (ถามี) 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๔ 
หอง ๒๘41 

สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.30 น. 
สอบสัมภาษณเวลา ๑๐.30 น.  

เปนตนไป 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. ดินสอ 2 บี 



สาขาวิชา หองสอบ สิ่งที่ตองเตรียมในวันสัมภาษณ 

คณะวิทยาการจัดการ 
แขนงวิชาการจัดการ 

อาคาร 9  
หอง 915/1 

 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
แขนงวิชาการตลาด 

บัญชีบัณฑิต 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

แขนงวิชาวิทยุการกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศนและส่ือใหม 

แขนงวิชาวารสารศาสตรดิจิทัล 
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 

และการโฆษณา 
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร 

ฟสิกส (ค.บ.) 
 

หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน ๓  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

คณิตศาสตร (ค.บ.) 
วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 

เคมี (ค.บ.) 
ชีววิทยา (ค.บ.) 

อุตสาหกรรมศิลป (ค.บ.) หองประชุมจันทรประภสัสร ช้ัน ๕ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี คอมพิวเตอร (ค.บ.) 

เทคโนโลยีการผลิต 
หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน ๓  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วิทยาการเครื่องสําอาง 
และนวัตกรรมสมุนไพร 

อาหารและโภชนาการ 
อาคารคณะวิทยาศาสตร  
ช้ัน 8 ศูนยวิทยาศาสตร 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

วิทยาศาสตรการกีฬา 

อิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

หองประชุมจันทรประภสัสร ช้ัน ๕ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

1. บัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 
อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

วิทยาศาสตรเกษตร 
และการประกอบการ 

หองประชุมสํานักงานคณบดี 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

คณะศึกษาศาสตร 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
อาคาร ๔ 

หองประชุม ครุสัมมนา 1 ช้ัน 1 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

คะแนน PAT5 (ถามี) 



สาขาวิชา หองสอบ สิ่งที่ตองเตรียมในวันสัมภาษณ 

จิตวิทยา 
อาคาร ๔ 

หองประชุม  ครุสัมมนา 2 ช้ัน 2 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

การศึกษาปฐมวัย  
อาคาร ๔ 

หองประชุม  ครุสัมมนา 3 ช้ัน 3 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

พลศึกษา 
โรงยิม 

อาคารพลศึกษา 
และอาคาร 34 หอง 34-203 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 
5. เตรียมชุดพละสําหรับการสอบปฏบัิติ 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

การแพทยแผนจีนบัณฑิต (5 ป) 
หอง ๓๓–๗๐๔ ช้ัน ๗ 

อาคาร ๓๓ 

1. บัตรประจําตัวผูสอบ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

 




























































































































































