
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง   กำหนดการสอบ ห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบท่ี 1 โควตา Portfolio 

------------------------------------ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ 1 โควตา Portfolio     
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การดำเนินการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่  1 โควตา Portfolio ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ               
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในช่วงเวลาที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus 
Disease 2019 COVID – 19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้กำหนดให้มี
การสอบ ดังนี้ 
 1. เปลี่ยนแปลงการสอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและวัดแววความเป็นครู ในวันที่ 15 ธันวาคม 
2564 โดยให้เลื่อนการสอบไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus 
Disease 2019 COVID – 19) จะดีขึ้น 
 2. กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ดังนี้ 
 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 วิทยาศาสตร์ 

แขนงวิชาฟิสิกส์ 
(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. อ.อรอนงค์ เสนาะจิต 

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

092-5370003 

 
 
- 

https://meet.google.com/wrq-caqg-cby 
2 วิทยาศาสตร์ 

แขนงวิชาเคมี 
(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. อ.ดร.อรนวล หาญเม่ง 

Zoom 
 

248 406 7953 

 
 

123456 

 
 

091-7914915 

 
 
- 

https://us04web.zoom.us/j/2484067953?pwd=aWhXYW5yb2crejFOcFZSZS8xMzBlQT09 
 

https://meet.google.com/wrq-caqg-cby
https://us04web.zoom.us/j/2484067953?pwd=aWhXYW5yb2crejFOcFZSZS8xMzBlQT09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหตุ 
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

3 วิทยาศาสตร์ 
แขนงวิชาชีววิทยา  
(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. อ.เจนจิรา เดชรักษา 

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

081-6304902 

 
 
- 

https://meet.google.com/req-dqws-pwx 
4 เกษตรศาสตร์และ

นวัตกรรม 
(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.ประมวล แซ่โค้ว 

Zoom 
 

589 385 1159 

 
 

991806 

 
 

089-8223015 

 
 
- 

https://zoom.us/j/5893851159?pwd=OGViQm9sZWdLWG5US0FucUhRQlNjdz09 

5 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร  
(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.ดร.ภาราดร งามดี 

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

094-6010222 

 
 
- 

https://meet.google.com/mqq-hvsr-oxw  

6 คณิตศาสตร์  
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสุดทา้ย 
1. ผศ.ดร.บงกช นิ่มตระกูล 
2. ผศ.สุธน ตาดี  
3. อ.ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุล  
4. อ.สามารถ พยอมหอม 
5. อ.ดร.ปิยดา โพธิ์ศรี  
6. อ.นภาลัย เหล่ามะลอ  
7. อ.เขมจิรา เฑี่ยงอยู่  
8. อ.สุดาภรณ์ ภู่แพร  
9. อ.จันทนา วรรณพันธุ์ 
10. อ.นวลชื่น ธานีพนู 

Zoom 
 

5392429675 

 
 

scitru 

 
 

097-9511565 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/5392429675?pwd=MElZVkVzWG9SNzUwNHY5T1J1UDNaUT09 

7 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
(ค.บ.4ป)ี 
 
 
 
 

Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค ์

2. ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน 
3. อ.ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน 

4. อ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม 

Zoom 
 

993 134 7157 

 
 

gensci 

 
 

080-8314726 

 
 
- 

https://zoom.us/j/9931347157?pwd=cEFzYzBhMG1yaktzNzFENktZY1ZLdz09 

https://meet.google.com/req-dqws-pwx
https://zoom.us/j/5893851159?pwd=OGViQm9sZWdLWG5US0FucUhRQlNjdz09
https://meet.google.com/mqq-hvsr-oxw
https://us02web.zoom.us/j/5392429675?pwd=MElZVkVzWG9SNzUwNHY5T1J1UDNaUT09
https://zoom.us/j/9931347157?pwd=cEFzYzBhMG1yaktzNzFENktZY1ZLdz09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

8 เคมี (ค.บ.4ป)ี Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.ประชาติ วัชรบัณฑิต  

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

081-7035023 

 
 
- 

https://meet.google.com/tqh-yhfh-hma?authuser=1 
9 นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
นายชนาธิป อาจสันเที๊ยะ - - 096-2264519 - 

คณะครุศาสตร ์
1 การศึกษาปฐมวัย 

(ค.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับที่ 18 
1. อ.ขจิตพรรณ ทองคำ 
2. อ.ณฐัฑิญาภรณ์ การะเกต  

Zoom 
 

239 344 8747 

 
 

271824 

 
 

084-1469944 

 
 
- 
 

- 
Meeting Room 02 
ลำดับท่ี 19 – ลำดับที่ 36 
1. ผศ.ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม 
2. อ.ตะวัน แถวไธสง 

Google Meet 
 

wbw-gkad-qxh 

 
 

wbw-gkad-qxh 

 
 
- 

 
 
- 
- 

https://meet.google.com/wbw-gkad-qxh 
Meeting Room 03 
ลำดับท่ี 37 – ลำดับที่ 54 
1. อ.พัชรี ชีวะคำนวณ 

Zoom 
 

283 939 0501 

 
 

W6uqpb 

 
 
- 

 
 
- 

- 
2 พลศึกษา 

(ค.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น  
2. ผศ.คธาวุธ ศรียา  
3. อ.ดร.พงศธร ไพจิตร  
4. อ.เอนก อ่อนไสว  
5. อ.วัชราช ศรไชย  

Google Meet 
 

ovq-usjh-sup 

 
 

ovq-usjh-sup 

 
 

090-9730017 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

https://meet.google.com/ovq-usjh-sup 
 
 

https://meet.google.com/tqh-yhfh-hma?authuser=1
https://meet.google.com/wbw-gkad-qxh
https://meet.google.com/ovq-usjh-sup
https://meet.google.com/ovq-usjh-sup
https://meet.google.com/ovq-usjh-sup
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

3 จิตวิทยา 
และการแนะแนว 
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.ธัชวรรณ หงษ์นาค 
2. อ.ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา 
3. อ.ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี 
4. อ.ดร.สิริพร ดาวัน  

Google Meet 
 
- 

 
 

mej-ijmc-gpr 

 
 

096-3614535 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

https://meet.google.com/mej-ijmc-gpr 
4 การประถมศึกษา 

(ค.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับที่ 29 
1. อ.สุประภา วิวัฒนิวงศ ์
2. อ.ชลธิชา นำนา 

Zoom 
 

256 412 4969 

 
 

suprapa01 

 
 

086-1292336 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/2564124969? 
Meeting Room 02 
ลำดับท่ี 30 – ลำดับที่ 58 
1. รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 

2. อ.ณัชณิชาช์ เสารักษา 

Zoom 
 

663 191 7990 
 

 
 

123456 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

- 
Meeting Room 03 
ลำดับท่ี 59 – ลำดับที่ 88 
1. อ.เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา 
2. อ.ธิติมา จันทะคีรี 

Google Meet 
 

bii-fkjg-ggk 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

https://meet.google.com/bii-fkjg-ggk 
5 ช่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
นายปภัส ชื่นใจ - - 064-2399111 - 

6 นักวิชาการศึกษา นางสาวพจมาลย์  เศษน้อย - - 084-3602397 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 ภาษาจีน  

(ศศ.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับที ่12 
1. อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบลูย ์

Zoom 
 

273 747 1148 

 
 

truhuso 

 
 

081-5365951  

 
 
- 

https://zoom.us/j/2737471148?pwd=TW05N0s0VEtZbWNOejVPRU8zanlIUT09 
 

https://meet.google.com/mej-ijmc-gpr
https://zoom.us/j/2564124969?pwd=RExhKzVQNkpORzdkeXN6T0RXQjIzQT09
https://meet.google.com/bii-fkjg-ggk
https://zoom.us/j/2737471148?pwd=TW05N0s0VEtZbWNOejVPRU8zanlIUT09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสมัภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

  Meeting Room 02 
ลำดับที่ 13 – ลำดับที่ 24 
1. อ.สุกัญญา ทองแห้ว  

Zoom 
 

239 097 1695 

 
 

chinese12 

 
 

090-9924913  

 
 
- 

https://zoom.us/j/2390971695?pwd=TjFhcGdQcUdZR0NlMTU3U2RwMVNLZz09 
2 ภาษาญี่ปุ่น  

(ศศ.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี 

Zoom 
 

492 158 5772 

 
 

winess 

 
 

063-1979664  

 
 
- 

- 
3 ภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 - ลำดับสุดท้าย 
1. อ.จิตราพร งามเนตร 
2. อ.ชิณ เฟืองฟุ้งสุข 
3. อ.สาธิตา สังข์พงษ์  
4. อ.กุสุมา เรืองพัฒนกูล 
5. อ.ชนากานต์ บุญแก้ว 
6. ผศ.ดร.รัชดา พงษไ์พรรัตน ์

Zoom 
 

506 525 9955 

 
 

jezzy 

 
 

086-1262845  
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/5065259955?pwd=a1lnaTV5SWk1eVJuNno5UmFRVHhWQT09 
4 ศิลปกรรม  

(ศป.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.นิลรัตน์ ปัททุม 
2. อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง 
3. อ.นิเวศ เผื่อนทิม 

Zoom 
 

590 282 3677 

 
 

wMXz50 

 
 

064-2693969 

 
 
- 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/5902823677?pwd=THB0b2w3MmRqY1FHenpTTHlMT3dXZz09 

5 รัฐประศาสนศาสตร ์
(รป.บ.4ปี) 

Meeting Room 01 
ลำดับที ่1 – ลำดับที่ 25 
1. ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ 
2. อ.กัณญพัตส บุญล่ำ 

Zoom 
 

709 291 8457 
 

 
 

5RBdD2 

 
 

061-6515145 
 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/7092918457?pwd=OUl4STYwamlpT0xJcjFoZ3hwOVNHdz09 
 
 
 

https://zoom.us/j/2390971695?pwd=TjFhcGdQcUdZR0NlMTU3U2RwMVNLZz09
https://zoom.us/j/5065259955?pwd=a1lnaTV5SWk1eVJuNno5UmFRVHhWQT09
https://us04web.zoom.us/j/5902823677?pwd=THB0b2w3MmRqY1FHenpTTHlMT3dXZz09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F7092918457%3Fpwd%3DOUl4STYwamlpT0xJcjFoZ3hwOVNHdz09%26fbclid%3DIwAR1GZpBTB7tynGzebeXTnsS6dSfOC_-VVkx8mz_iYgT2Do7kjZ4evIDpH3g&h=AT0QaKCvuD1ddMpQ_ySUR0j7s9ebjkvkb4T9R8bJHM8PfJkm8CsBiwxEvqTMBpP23ZpX_80y-ouWQIIoVofsV8LAqtJPuIxoJYJ87HnyrF6n-eOBOIJ3x-wy-JMycNBv6dsb92Uxgbsj5bu33-0h5Q
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

  Meeting Room 02 
ลำดับที ่26 – ลำดับที่ 50 
1. ผศ.ธัชพล ทีด ี
2. อ.จุฑามาศ พรรณสมัย 

Zoom 
 

756-660-3853 

 
 

12345 

 
 

088-7455966 
 

 
 
- 

https://zoom.us/j/7566603853?pwd=MEIrcm9YQ0RnZ0R3bmJWeXdqWHVPQT09 

Meeting Room 03 
ลำดับที ่51 – ลำดับที่ 74 
1. อ.วนัวิสา แย้มกระจ่าง 
2. อ.ดร.อังคณา อุดมพันธ์ 

Zoom 
 

754-600-0278 
 

 
 

9999 
 

 
 

089-9022583 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/7546000278?pwd=QzNFVUVhWjRqaEhZSk0ybWIyVFB1dz09 

6 นิติศาสตร์  
(น.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. ผศ.อภิชาติ อาวจำปา 
2. อ.บุญสนอง เภาคำ 
3. อ.เบญจพร บุญสยุมภ ู

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

081-8525139 

 
 
- 
 
 

https://meet.google.com/yzo-iaim-hbg 

7 ดนตรีศึกษา  
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.อภิวัฒน์ สุริยศ 

Zoom 
 

552 847 3391 

 
 

0000 

 
 

084-2228697 

 
 
- 

https://zoom.us/j/5528473391?pwd=dVBXdDdNRnpkWlhNU0RzdDlDajNRZz09 

8 ภาษาอังกฤษ  
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร  
2. อ.ดร.สมชาย วัชรปญัญาวงศ์  

3. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท ์
4. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี  
5. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ  
6. อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม  
7. อ.พรเทพ คัชมาตย์  
8. อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง  
9. ผศ.สุวรรณา พันแสง  
10. อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง  

Zoom 
 

378 512 6472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

woqben 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

089-0907616 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/3785126472?pwd=UFIwZUR3Tk9Rb2lDT2V6T3ZBcHFWUT09 

https://zoom.us/j/7566603853?pwd=MEIrcm9YQ0RnZ0R3bmJWeXdqWHVPQT09
https://zoom.us/j/7546000278?pwd=QzNFVUVhWjRqaEhZSk0ybWIyVFB1dz09
https://meet.google.com/yzo-iaim-hbg
https://zoom.us/j/5528473391?pwd=dVBXdDdNRnpkWlhNU0RzdDlDajNRZz09
https://zoom.us/j/3785126472?pwd=UFIwZUR3Tk9Rb2lDT2V6T3ZBcHFWUT09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

9 ภาษาไทย  
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ปริญญา เงินพลอย 
2. อ.ดร.นิธิชญา ใจเย็น 
3. อ.กัลยา ภูผา 
4. อ. ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ 
5. อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี 
6. อ. สนธยา สุขอ่ิม 
7. อ. ชนิตตา โชติชว่ง 

Zoom 
 

339-119-2343 

 
 
- 
 

 
 

081-9485780 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
10 สังคมศึกษา 

(ค.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  

Google Meet 
 
- 

 
 
- 

 
 

086-6540030 

 
 
- 

meet.google.com/xjz-dyzx-qdo 
11 นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
นายธนดล ใยน้อย - - 095-9196889 - 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย  

(วท.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ  
2. อ.ณาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล 

Zoom 
 

773 615 7898 

 
 

319832 

 
 

095-5901769 
 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/7736157898?pwd=RlN1SHMzTHk4RGhRcitvbk0zNlZMQT09 
2 
 
 
 
3 

เทคโนโลยดีิจิทัล 
วิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 
(วท.บ.4ปี) 
เทคโนโลยดีิจิทัล 
วิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ธนชัย ปฐมรัตน ์
2. อ.ปิยมาส คุณพิทักษ์ 

Zoom 
 

817-358-7281 

 
 

602896 

 
 

089-8285650 
 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/8173587281?pwd=aHgwYUFISjVZWGlCZUQzNUlzMDN3QT09 

 
 

http://meet.google.com/xjz-dyzx-qdo
https://zoom.us/j/7736157898?pwd=RlN1SHMzTHk4RGhRcitvbk0zNlZMQT09
https://zoom.us/j/8173587281?pwd=aHgwYUFISjVZWGlCZUQzNUlzMDN3QT09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

4 
 
 
 
5 

เทคโนโลยดีิจิทัล 
วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(วท.บ.4ปี) 
เทคโนโลยดีิจิทัล 
วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุทา้ย 
1. อ.ปัญญฺ์ชลี เต่าทอง 
 

Zoom 
 

311-552-2986 

 
 

12345 

 
 

082-5491699 
 

 
 
- 
 

https://zoom.us/my/punchalee?pwd=UXdKRXdVRnRyVStpN2pjQ2RmRzE4QT09 

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(ค.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุทา้ย 
1. อ.ธเนศ เลิศจามีกร 
2. อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น 

Zoom 
 

449 946 9620 
 

 
 

123456 
 

 
 

063-1899398 
 

 
 
- 
 

https://zoom.us/j/4499469620?pwd=VXFTY3U4YzUwQkJ0YUczMDIyYzlXUT09 
7 นักวิชาการศึกษา นางสาวเดือนนภา อินทร์หอม - - 089-9052794 - 

8 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

นายณัฐวฒุิ แก้วคงด ี - - 064-5955992 - 

9 เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

นายพชัรพงศ์ บุตรอำภัย - - 092-8320542 - 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1 อุตสาหกรรมศิลป์ 

(คอ.บ.4ป)ี 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.พิชิต อ้วนไตร 

Zoom 
 

4996062345 

 
 

0jaaJS 

 
 

081-4159798 

 
 
- 

https://zoom.us/j/4996062345?pwd=dVNuK3JRYVVQeFJhUkl1ZWhtZCt4UT09 
2 
 
 
3 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม(อส.บ.4ปี) 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.พีรญา เต่าทอง 

Zoom 
 
- 

 
 
- 

 
 

080-9199744 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

  https://us02web.zoom.us/j/5401435427?pwd=ZjBlYUY3STFGY2wxTE1vTUNRd3JYZz09 
 
 

https://zoom.us/my/punchalee?pwd=UXdKRXdVRnRyVStpN2pjQ2RmRzE4QT09
https://zoom.us/j/4499469620?pwd=VXFTY3U4YzUwQkJ0YUczMDIyYzlXUT09
https://zoom.us/j/4996062345?pwd=dVNuK3JRYVVQeFJhUkl1ZWhtZCt4UT09
https://us02web.zoom.us/j/5401435427?pwd=ZjBlYUY3STFGY2wxTE1vTUNRd3JYZz09
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

4 
 
 
 
5 

เทคโนโลยีตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(อส.บ.4ป)ี 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอตุสาหกรรม 
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.สถิตย์พร เกตุสกลุ 
2. ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉำ่ชลิต 

Zoom 
 

7172670956 

 
 

20903 

 
 

081-4005018 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

  https://line.me/R/ti/g/iz6K2ab8wB 
6 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยี

เครื่องกล(อส.บ.4ป)ี 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 

Zoom 
 
- 

 
 
- 

 
 

083-7016580 

 
 
- 

https://zoom.us/j/6025734534?pwd=RWtpODA2RHpubWREbEF2LzhJQm9jUT09 
7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล 
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.โชติวุฒิ ประสพสขุ 

Zoom 
 

779 867 7723 

 
 

123456 

 
 

085-0287620 

 
 
- 

  https://zoom.us/j/7798677723?pwd=T3NpaC9UQW40MnhISHlYYUdac1pWQT09 

8 
 
 
 
9 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(อส.บ.4ปี) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์ 

Zoom 
 

7456253755 
 
 
 
 

 
 

181228 
 
 
 
 

 
 

091-8806703 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

  https://us02web.zoom.us/j/7456253755pwd=Z2xnekRmYjRXSXBzakdpN05PTFB3UT09 

10 
 
 

11 

วิศวกรรมสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
(วศ.บ.4ปี) 
 

วิศวกรรมสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ 

Google Meet 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 

089-0031265 
 
 

 
 
- 
 
 

 https://meet.google.com/oob-uuzc-gxr 

https://line.me/R/ti/g/iz6K2ab8wB
https://zoom.us/j/6025734534?pwd=RWtpODA2RHpubWREbEF2LzhJQm9jUT09
https://zoom.us/j/7798677723?pwd=T3NpaC9UQW40MnhISHlYYUdac1pWQT09
https://us02web.zoom.us/j/7456253755pwd=Z2xnekRmYjRXSXBzakdpN05PTFB3UT09
https://meet.google.com/oob-uuzc-gxr
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

12 นักวิชาการศึกษา นางนุชนาท  เที่ยงธรรม - - 086-5779552 - 
13 นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

นางสาวชญาณ์พิมพ์  จตุพรเนตรทอง 

 
- - 089-0002326 - 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 นิเทศศาสตร์ดิจิทลั 

(นศ.บ.4ปี) 
Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ดร.บุญญเลขา มาก
บุญ 

Zoom 
 

974 725 4964 

 
 

1234 

 
 

091-7351199 

 
 
- 

- 
2 การท่องเที่ยวและ

ธุรกิจบริการ 
(ศศ.บ.4ป)ี  

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุทา้ย 
1. อ.หงสกุล เมสนุกูล 

Zoom 
 

289 730 2487 

 
 

tourism64 

 
 

095-162-
6462 

 
 
- 

- 
3 
 
 
4 

การจดัการ 
โลจิสติกส์  
(บธ.บ.4ปี)  
การจดัการ 
โลจิสติกส์  
(ระบบเทยีบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ดร. จิราวรรณ สมหวัง 
2. อ.จารุมาศ รักทองหล่อ 
 
 

Zoom 
 

884 606 7503 

 
 

123456 

 
 

080-
0203325 

 
 
- 
 
 
 

- 

4 
 
 
 
 
 
 
5 

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการ 
(บธ.บ.4ปี)  
 
 
 
 
บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการ 
(ระบบเทยีบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับที่ 14 
1. อ.นุชจรา บุญถนอม 

Zoom 
 

818 105 4918 

 
 

1742 

 
 

089-9033283 

 
 
- 

- 
Meeting Room 02 
ลำดับที่ 15 – ลำดับที่ 27 

และ 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสุดท้าย 
1. อ.เขมิกา สงวนพวก 

Zoom 
 
 
 

408 812 6993 

 
 
 
 

078041 

 
 
 
 

064-1465541 

 
 
 
 
- 

- 
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ที ่ สาขาวิชา 
รายช่ือกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 

โปรแกรมท่ีใช้ 
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเหต ุ
Line ID / QR Code 

ใช้ในการตดิต่อ
ประสานงาน  

ในกรณีพบปัญหา 
Meeting ID Password 

6 บริหารธุรกิจ 
วิชาเอก 
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 
(บธ.บ.4ป)ี  

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. ผศ.ดร.สุรยุทธ ทองคำ 

Zoom 
 

301 700 1271 

 
 

937177 

 
 

089-1206578 

 
 
- 
 
 
 

  - 

7 
 
 
8 
 

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการตลาด  
(บธ.บ.4ป)ี 
บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการตลาด 
(ระบบเทยีบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.เสาวพร สุขเกิด 

2. อ.ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ 

Zoom 
 

558 914 1476 

 
 

5555 

 
 

089-8006559 
094-6632697 

 
 
- 

- 

9 บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล  
(บธ.บ.4ป)ี  

Meeting Room 01 
ลำดับท่ี 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม 

Zoom 
 

872 944 6386 

 
 

1122334455 

 
 

084-6441876 

 
 
- 

- 
10 บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล  
(ระบบเทยีบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุท้าย 
1. อ.ดร.สาวิตรี จูเจี่ย 

Zoom 
 

214 787 1691 

 
 

buscom01 

 
 

082-0481278 

 
 
- 

- 
11 
 

12 

การบัญชี  
(บช.บ.4ปี)  
การบัญชี  
(ระบบเทียบโอน) 

Meeting Room 01 
ลำดับที่ 1 – ลำดับสดุทา้ย 
1. ผศ.อัมราภรณ์ เพชรวาลี 

Zoom 
 

862 869 4404 

 
 

5555 

 
 

081-2742718 

 
 
- 

- 
 นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร ์ - 

 
- 
 

086-1319971 - 
 

 

 ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ
เตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือเตรียมนำเสนอประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์เมื่อคณะกรรมการขอให้นำเสนอ ดังนี้ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน 
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2)  ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา 
3)  ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ http://reg.tru.ac.th ติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว       
     จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานทางการศึกษา 
4)  Portfolio 

 

 3. กำหนดให้มีการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา และดนตรีศึกษา ในวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดังนี้ 
 

สอบปฏิบัติเฉพาะทาง วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
สาขาวิชา รายช่ือกรรมการสอบปฏิบัติ ห้องสอบ 

1.  พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น  
2. ผศ.คธาวุธ ศรียา  
3. อ.ดร.พงศธร ไพจิตร  
4. อ.เอนก อ่อนไสว  
5. อ.วัชราช ศรไชย 

โรงยิมส์ 1 

2.  ดนตรีศึกษา ค.บ. 4 ปี) 1. อ.อภิวัฒน์ สุริยศ 
2. อ.กียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ 
3. อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน ์
4. อ.เจษฎา สุขสนิท 
5. อ.กฤษฎางค ์ไวยนันท์ 
6. อ.ศราวุธ เสียงแจ่ม 
7. ผศ.วันดี เภาคำ 
8. อ.ศุภณัฐ นุตมากุล 

อาคารสังคีตาคาร (อาคาร 12) 

  

 ในวันสอบปฏิบัติเฉพาะทาง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเตรียมเอกสารต่างๆ  และเตรียมตัว ดังนี้ 
1)  บัตรประจำตัวประชาชน 
2)  ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา 
3)  ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ http://reg.tru.ac.th ติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว       
     จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานทางการศึกษา 
4)  Portfolio 
5)  เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา ให้แต่งกายชุดกีฬามาให้เรียบร้อย 
6)  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus  

Disease 2019 COVID – 19) อย่างเครง่ครัด 
- ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส เช่น หลักฐานใน

แอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 
 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
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- ซึ่งหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ใช้ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR   
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  

 
อนึ่ง มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี จะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทาง http://www.tru.ac.th และรายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนเรียน 
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
                          

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

 

1702/2564 

http://www.tru.ac.th/


ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650722 นางสาว ธนัญญา จันทรอุไร

2 9651092 นางสาว ชญานิน ยอดคํา

3 9651117 นาย นราธิป นิพรรัมย

4 9651927 นางสาว ณัฐธิดา ลครเกตุ

5 9651997 นางสาว ชลพรรษ มงคลสุข

6 9652257 นาย ธนภัทร เณรแขก

7 9652944 นางสาว ชลิตา สวนสุวรรณ

8 9653192 นาย พุฒิพงศ ลือแกว

9 9653438 นางสาว สุภาวดี สีไทย

10 9653734 นางสาว เบญจมาพร แกวประดิษฐ

11 9654617 นางสาว ศุภมาส จรพิษ

12 9655434 นางสาว พัชริตา นิลหา

13 9655497 นางสาว ชิดชนก ทับโต

14 9656065 นางสาว ระพีพัฒน สูนยี่ขัน

15 9656566 นางสาว ศศิธร พูลศิลป

16 9656947 นางสาว พลอยวรินทร ชัยณรงค

17 9657561 นาย ชญานนท ผาสุข

18 9657625 นางสาว พิยดา กลิ่นฉาง

19 9658183 นางสาว ณัฐณิชา สวางศรี

20 9658548 นาย ไตรทศ คลองธัญกรณ

21 9658597 นางสาว อรวรรณ เชื้อนิล

22 9658759 นาย ธนดล ทองคําเกิด

23 9659232 นางสาว กัญญาณัฐ สุขโต

24 9659252 นางสาว อมรทิพย มาทา

25 9659830 นางสาว ชลธิชา ปนสุข

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650410 นาย ภัทรพล จันทรลุน

2 9650569 นาย ศุภกิจ มุกดา

3 9652471 นาย จิระศักดิ์ รักบุตร

4 9656822 นางสาว ขวัญทิพย ขลุยดี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อส.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650702 นาย ทินภัทร ศรีศิริ

2 9651384 นางสาว สุทธิชา ศรีพันธุ

3 9652911 นางสาว กนกวรรณ เมงรักษ

4 9653113 นางสาว เนตรนภา เฟองจินดา

5 9653478 นางสาว พลอยชมพู สิงหเถื่อน

6 9653993 นางสาว อริสรา นิโยธา

7 9654082 นางสาว สุกัญญา สิงหบูรณ

8 9654167 นางสาว รักษิณา หงหษา

9 9655814 นางสาว ชลลดา จันทกล

10 9658348 นางสาว ภัทชา วัดเรือง

11 9658434 นางสาว สุธาทิพย ปานกลาง

12 9658946 นางสาว สิรภัทร วงษหมอ

13 9659042 นางสาว ธีรกานต ยงยุทธกุลสิริ

สาขาวิชาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650085 นางสาว ธนฐา ยิ้มฉุน

2 9651175 นางสาว ธันยาภรณ เครือกิจ

3 9651176 นางสาว พัชราภา สอนศรี

4 9651631 นางสาว กัญญาณัฐณิชา เอื้องคําประเสริฐ

5 9652392 นางสาว สุพรรษา สังเกตุ

6 9653529 นางสาว ภัทรวดี เลี่ยมเงิน

7 9654593 นางสาว เจนจิรา สารแสน

8 9654978 นางสาว สุรางคณา เทียมพันธุ

9 9655728 นางสาว กัญญาณัฐ อินสกุล

10 9656148 นางสาว นภัสนันท สิลาวัน

11 9656349 นางสาว ณัฐณิชา ชูจําปา

12 9656536 นางสาว ธมลวรรณ มหาทอง

13 9656604 นางสาว ดารณี ฝกบัว

14 9657176 นางสาว วิสสุตา เสาวพัฒน

15 9657443 นางสาว ณิชากร อัตพันธ

16 9658822 นางสาว ศิริภัสสร เย็นจิตร

17 9659114 นางสาว นันทนา พิมพาภรณ

18 9659148 นางสาว ณัฐวรรณ แซโงว

19 9659629 นางสาว  สิรินญา ระแสนไทย

20 9659747 นางสาว ปราถนา ชัยลอม

สาขาวิชาการบัญชี บช.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9652553 นางสาว กานตพิชชา โนนจุย

2 9654212 นางสาว อนุธิดา สีชัยตุง

3 9654363 นางสาว นฤมล ตลับเงิน

4 9656729 นางสาว ทิพปภา ออนอนงค

5 9656798 นางสาว ภาวดี กองเมือง

6 9657076 นางสาว จิรัชญา เจ็กนอก

สาขาวิชาการบัญชี บช.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650112 นางสาว นภัคปภา มาภรณ

2 9650201 นางสาว ศศิวิมล ฤกษดี

3 9650281 นางสาว พรชิตา ขําพลจิต

4 9650349 นางสาว นัชชา บุญรอด

5 9650416 นางสาว พัทธมน นาคโครพ

6 9650551 นาย สายัณห ใจดี

7 9650561 นางสาว จุฑารัตน ดิษฐขํา

8 9650575 นางสาว รัชชประภา เดชชวย

9 9650592 นางสาว อินทชลิตา ธนาวัฒนเอกจินดา

10 9650726 นางสาว วริษฐา ตานชัง

11 9650892 นางสาว สงกรานท ทองคํา

12 9650939 นางสาว อรสา คงคาชาติ

13 9650983 นางสาว เอมวิกร เพชรขุนทด

14 9651047 นางสาว จิราพัส บุญรุง

15 9651231 นางสาว เพชรมณีรัตน เล็กศิริ

16 9651323 นางสาว ชญานิษฐ คําสอน

17 9651494 นางสาว ทรรศวรรณ คงสถาน

18 9651664 นางสาว อาทิตยา ปญญาละ

19 9651710 นางสาว ศิริวรรณสุข บุญชิต

20 9651838 นาย พีรพัฒน ซอกดุลย

21 9651958 นางสาว สาวิตรา เขียวนอย

22 9652215 นางสาว พศิกา สรอยเกลียว

23 9652630 นางสาว ภัทรสุดา  คงประทีป

24 9652705 นางสาว ปรวีย พรมมา

25 9652901 นางสาว กนกพร งามเปยม

26 9652912 นางสาว อนัญญา วัฒนจันทร

27 9652955 นางสาว สโรชา เชื้อทอง

28 9653242 นางสาว เพชรดา โมหมื่นไวย

29 9653287 นางสาว ใบเตย กองพันธ

30 9653462 นางสาว ปาริฉัตร พรรษา

31 9653818 นางสาว พัชรพร ศรีมาวงษ

สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9653846 นางสาว ภณิดา เฉลยถอย

33 9653893 นางสาว วิกานดา พุมชวง

34 9654146 นาย สิทธิกร สังหรณ

35 9654180 นางสาว พลอยไพลิน สุจรรยา

36 9654257 นางสาว พิมพวลัญจ เหมือนเพ็ชร

37 9654291 นางสาว สุวิภา พะนอ

38 9654372 นางสาว นัทภรณ โสดา

39 9654431 นาย นพรัตน เต็มเปยม

40 9654566 นางสาว สุกัญญา แตงศรี

41 9654754 นางสาว พัชรา หลาเขียว

42 9654812 นางสาว ภัทรศยา น้ําดอกไม

43 9654948 นางสาว พิชญา จิตรพักดี

44 9654977 นางสาว อลิสา ถนอมเงิน

45 9655225 นางสาว นริศรา ดากอง

46 9655235 นางสาว มณฑกานต บานเย็น

47 9655364 นางสาว ธรีรัตน เหลาบุตดา

48 9655449 นางสาว ฐิติมา กิ่งไทร

49 9655790 นางสาว สุธีธิดา อินทรศิริ

50 9655807 นางสาว จุไรวรรณ ทองภู

51 9656278 นางสาว ประภาศิริ พิมพา

52 9656469 นางสาว สุปรียา นอยพันธุ

53 9656555 นางสาว อนันตา วัฒนจันทร

54 9656813 นางสาว ณภัทร ใจหาญ

55 9656886 นางสาว กัญญารัตน บํารุงรักษ

56 9657209 นางสาว อภิสรา เกิดผล

57 9657235 นางสาว วิภาดา พาขุนทด

58 9657340 นางสาว ณัฐชา นิ่มทอง

59 9657376 นางสาว จันจิรา แสนรัก

60 9657421 นางสาว อริสา หมูทอง

61 9657517 นาย นายวิศวะ บุญเมือง

62 9657567 นางสาว สุดารัตน อูสําราญ

สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

63 9657855 นางสาว สุภาวดี เปยมรอด

64 9657914 นางสาว ศศิปภา มณฑา

65 9658173 นางสาว จันทรนภา แกวบุตรดี

66 9658197 นางสาว เกษมณี สุระโชติ

67 9658603 นางสาว กาญจนา โตจวง

68 9658608 นางสาว มินธิญา โคตรอาษา

69 9658638 นางสาว อนงคนาฏ พันธสาลี

70 9658639 นางสาว ณิชาดา ทองอุไร

71 9658748 นางสาว วนิดา รัตนวิจารณ

72 9658837 นางสาว จิตตานันท แกวตระกูล

73 9658880 นางสาว ปวีณา มงคลสาร

74 9659016 นางสาว กนกวรรณ ไสยโชติ

75 9659026 นางสาว ณัฏฐณิชา นิลสนิท

76 9659068 นางสาว เพียงตะวัน วงษนุช

77 9659147 นางสาว ณัฐฐาพร บุญผึ่ง

78 9659224 นางสาว ณัฐธิดา ตุมจอหอ

79 9659330 นางสาว ลักษณารีย เสาะแสวง

80 9659436 นางสาว ลาวัลย แวววุฒิชัยสิทธิ์

81 9659438 นางสาว พิมพพรรณ จอยจํานงค

82 9659446 นางสาว ภัทรวดี ดีดวงพันธ

83 9659525 นางสาว รุงรัตน เพียรภูเขา

84 9659630 นางสาว ธนพร ภูสุวรรณ

85 9659735 นางสาว วรีสา ฉ่ําแสง

86 9659793 นางสาว ภัทรวดี นอยตง

87 9659925 นางสาว มลทการต แสะโนนตาด

88 9659995 นางสาว กมลวรรณ สะทองปา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650005 นางสาว ณัฐฐาพร บุญผึ่ง

2 9650460 นางสาว สุขใจ ยามวัน

3 9650819 นางสาว ปาสุดา นาเสถียร

4 9650827 นางสาว พรชิตา พันธพานิช

5 9650834 นางสาว ชนิดา คธาวุธ

6 9651102 นางสาว กมลวรรณ เสมานิตย

7 9651236 นางสาว สาธิตา เงินกระจาง

8 9651546 นางสาว พัชราภา ทองสุข

9 9651949 นางสาว ณัฐพร ปนทอง

10 9651965 นางสาว น้ําฝน กรองใจ

11 9652148 นางสาว ปภาวรินท เพียรแกว

12 9653151 นางสาว เพ็ชรสุดา คําเคน

13 9653681 นางสาว ภัทราพร มวงเงิน

14 9653835 นางสาว กุลชญา เสมอบุตร

15 9653905 นางสาว เนตรนภา ธัญญเจริญ

16 9653942 นางสาว จิราพร สิงหะ

17 9654695 นางสาว ชัชณาภร ราชสีห

18 9655010 นางสาว พรทิพย ครุฑอยู

19 9655101 นางสาว วรรณษา พิมพพวง

20 9655164 นางสาว กัลยานี จะระ

21 9655201 นางสาว ปยานุช ดีคลายเผา

22 9655834 นางสาว ปวริษา แสงสุริยา

23 9655925 นางสาว ศศิตา เชลงศักดิ์

24 9655936 นางสาว สิริกร เกตุฉันท

25 9656056 นางสาว ปยธิดา ไททอง

26 9656106 นางสาว จิตราพร ธรรมภักดี

27 9656239 นางสาว สิริรัตน เจริญมา

28 9656267 นางสาว วิลัยภรณ โวหารลึก

29 9656458 นางสาว วรรณชนก นําสุย

30 9656606 นางสาว มินตรา อินทรี

31 9656722 นางสาว เพชรลดา เขียวพฤกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9657061 นางสาว อาทิตยา สมคะเณย

33 9657180 นางสาว ธมนวรรณ ดีมูล

34 9657272 นางสาว นันทภรณ นิติกุล

35 9657554 นางสาว ณัฐวรา พวงมาลี

36 9657623 นางสาว แพรวนภา อยูเนียม

37 9657673 นางสาว สุภาพร ศรีสุข

38 9657689 นางสาว ณัฐธิดา จรดล

39 9657801 นางสาว ชฎาพร วงแวง

40 9657834 นางสาว อัจฉราวดี ฤกษยินดี

41 9658014 นางสาว ปยณัฐ มวงไหม

42 9658333 นางสาว ปวันรัตน ยุงสันเทียะ

43 9658546 นางสาว สุธิตา มาตสงคราม

44 9658714 นางสาว ณฐพร วิชัยยุทธ

45 9658988 นางสาว อรญา มาสุข

46 9659083 นางสาว สุมาลี แจงกระจาง

47 9659084 นางสาว พรสินี โชคลาภ

48 9659225 นางสาว วนิดา กลางเกทาร

49 9659391 นางสาว ฉมามาศ แซฉั่ว

50 9659426 นางสาว ธัญญาภรณ ชาญฉลาด

51 9659469 นางสาว รัชฎาภรณ ทิพมาสน

52 9659676 นางสาว อชิรญาณ พินิจผล

53 9659721 นางสาว กนกพร เสรีวงศ

54 9659848 นางสาว ญาดา ภิญโยฤทธิ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650063 นาย ภาคิน สินขุนทด

2 9653890 นาย พรพิพัฒน คงมะกล่ํา

3 9657006 นาย ชัยวัฒน พวงวงษ

4 9657077 นางสาว จันทกานติ์ พรหมหิต

5 9657394 นางสาว กัญญารัตน คูนา

6 9659524 นางสาว วรินทร ราชวงษ

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและนวัตกรรม วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650108 นางสาว ศศิธร ชวนขุนทด

2 9650252 นางสาว นฤมล ลออุดมสมเจริญ

3 9650401 นาย วราวุธ โพธิ์ศรี

4 9650553 นางสาว นิชาดา รักษาสุระสาร

5 9650579 นางสาว ณัฐธิดา เทียมวัน

6 9650693 นาย อรรถกานต พิมพขันธ

7 9651023 นางสาว จีราวรรณ สิมาจารย

8 9651106 นางสาว มัลลิกา หมอนนทา

9 9651307 นางสาว ณัฐธินี เลาะไทสงค

10 9652183 นางสาว นิรชา พงษภมร

11 9652269 นางสาว กนกวรรณ พันธุไม

12 9652548 นางสาว ปุณยนุช ปยะภาโส

13 9652684 นาย วสวัตตื์ อินทรแกว

14 9652818 นาย ภูริสิริ ทองนุย

15 9652881 นางสาว ปริยากร แปนนาค

16 9653259 นางสาว บัณฑิตา ขนทอง

17 9653361 นางสาว สุภาวรรณ ตันทา

18 9653396 นางสาว นารีรัตน แตมฉิม

19 9653403 นางสาว วันวิสา บัวดี

20 9653625 นาย อนพัทย ทองชัย

21 9653907 นางสาว พิมพรดา แซลี้

22 9654238 นาย ฐนัสชัย แกวสิงห

23 9654516 นางสาว วนัสนันท จักรศรีรัตน

24 9654648 นางสาว พิทยาภรณ เจริญขํา

25 9654686 นาย ธีรพัฒน พรอมสุข

26 9654727 นางสาว สุธาทิพย สรอยสูงเนิน

27 9654835 นางสาว ณัฏฐณิชา ขุนแผน

28 9654879 นาย ธิรพล เอี่ยมพวง

29 9654894 นางสาว ธิติมา สังสินชัย

30 9655139 นางสาว ปยดา จินดาวงศ

31 9655229 นางสาว นรมน สังขทอง

สาขาวิชาคณิตศาสตร ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9655741 นาย ศิวกร ทองคําชู

33 9656216 นางสาว กนกวรรณ อิ่มเอม

34 9656339 นางสาว ภัทรศยา น้ําดอกไม

35 9656585 นางสาว กัญญารัตน เหมือนเงิน

36 9656750 นางสาว กฤติยา บุญชีวิต

37 9656816 นางสาว วิภาวี ดิษสละ

38 9656923 นางสาว ชมภูแพรว สายแดง

39 9657211 นางสาว พรรษา รักษาเงิน

40 9657368 นางสาว ภริตาพร วงคนรเศรษฐ

41 9657510 นางสาว พัชราวลัย ปนรม

42 9657683 นาย สุทัศน ชัยศิลป

43 9657796 นาย ภาณุพงษ วงคคําจันทร

44 9657894 นางสาว กัลยรัตน ดานทอง

45 9658029 นาย ธนาธิป รัตนมงคล

46 9658324 นางสาว ณัฐนารี ชออุบล

47 9658522 นางสาว บัณฑิตา จันทรแกว

48 9658801 นางสาว เจนจิรา อบปน

49 9659059 นางสาว กัญญาวีร กุลจีน

50 9659292 นางสาว รินรดา โชคพิพัฒนไพบูลย

51 9659601 นางสาว พัชรา หลาเขียว

52 9659710 นาย สมประสงค แกวสด

สาขาวิชาคณิตศาสตร ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650118 นาย ธนพล ฤกษบุบผา

2 9650927 นางสาว ชลิดา โพธิ์แปลก

3 9651411 นาย ณัฐชนน ลครเกตุ

4 9652069 นาย ธัชพล จิตรกลาง

5 9652080 นาย จิระวัฒน ทองดี

6 9652291 นาย นนทพัทธ เกิดจั่น

7 9652474 นาย ภูผา พละสุข

8 9652638 นางสาว จีราวรรณ สิมาจารย

9 9652671 นางสาว สุรัมภา เบ็งทอง

10 9652981 นางสาว ปนัดดา กอนทองคํา

11 9653404 นางสาว ชัญญานุช อนุเสถียร

12 9653842 นางสาว ไพลิน เหลาจันทึก

13 9654277 นางสาว สิชากร บรรเทาทุกข

14 9654950 นาย มานิตย กระเเสรสินธ

15 9655137 นางสาว รัตนาพร คํามงคล

16 9655258 นาย ทรงพล ทองงาม

17 9656918 นางสาว สุจิตรา แสงแกวสุข

18 9657596 นาย สาธิต ศรีศุภนิมิตกุล

19 9658004 นาย ธนกฤต แจมแจง

20 9658237 นางสาว พรรษชล สุวรรณเรือง

21 9658816 นางสาว สุชาวดี อินบํารุง

22 9659366 นางสาว จันธิวา วรขันธ

23 9659415 นาย สัมพันธุ ปะวะภูตา

24 9659442 นาย พลพล อินทรอ่ํา

25 9659496 นาย พรพิพัฒน ทองสุข

26 9659732 นาย ปยพัชร กิ่งแกว

27 9659801 นาย ธนรัตน เพ็งบุญ

28 9659968 นางสาว ศุภรัตน พูนเพิ่ม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9652990 นางสาว อรลักษณ แกวสุข

2 9654031 นางสาว เกตุวดี เทิญเสกตุ

3 9654295 นาย ศรายุทธ โพธิน

4 9659483 นางสาว ภัทรวดี นอยบุตดี

สาขาวิชาเคมี ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650117 นางสาว พรนภา สาทประภา

2 9650453 นางสาว ชนากานณ สังขเงิน

3 9650776 นางสาว องคอร จันเครือเกิด

4 9651424 นางสาว บัณฑิตา หมื่นสะกล

5 9652817 นางสาว ภิญญดา ฉงสกุล

6 9653296 นาย ประธาน เพิ่มคํา

7 9653767 นางสาว กัญญาพร สาสูงเนิน

8 9654630 นางสาว แสงทิพย สภาภัก สภาภัก

9 9657310 นางสาว สโรชา อินทอง

10 9658526 นางสาว ณัฐวรรณ คงสริ

11 9658912 นางสาว กิตติยาพร วีระวัฒนวงศ

12 9659047 นางสาว สุวัจนี มาลาวงษ

13 9659351 นางสาว ชัชชา กลิ่นโกสุม

14 9659357 นาย พงศกร เทียมนิคม

15 9659449 นางสาว ภัสสรา ทองทา

16 9659690 นางสาว พวงชมพู กลัดทอง

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650674 นาย พีรพัฒน ฉัตรทอง

2 9651751 นาย ธนธรณ สระสม

3 9652152 นาย ธนกฤต ผลปราชญ

4 9652750 นาย นครินทร เรืองประกาย

5 9653048 นาย สันติภาพ กอนคํา

6 9653134 นางสาว มะลิวรรณ โพธิ์วัด

7 9653737 นาย พีรพัฒน ฉัตรทอง

8 9655128 นาย สหประชา มะลิลา

9 9655689 นาย โชคทวีชัย ดาวลาย

10 9656032 นาย ธนนน ขจรคติมา

11 9656069 นาย ปรเมศวร จิ๋วแหยม

12 9656425 นาย ธนวิชญ ดํารงคภูมิ

13 9656849 นาย นทีธร ศรขจร

14 9656896 นาย พีระกานต ราชวงษ

15 9657315 นาย ณัฐิวุฒิ มณีคุม

16 9657318 นางสาว โญทกา ศรีระสา

17 9657584 นาย ปราชญา เพียรกิจนา

18 9657893 นาย ณัฐวัตร ละอองเภา

19 9657984 นาย ชาตรี พงษสาริกิจ

20 9658089 นาย ธีระพงษ โพธิรักษา

21 9658356 นาย ณวฬรรสน พยุง

22 9658440 นาย วุฒิชัย จําปาพันธ

23 9659204 นาย ศุภวิชญ เกิดกิจ

24 9659430 นาย ขจรศักดิ์ ศิรารัตน

25 9659584 นางสาว ณัฐสริยา วงศกําไร

26 9659862 นาย คณเดช ขลิบเงิน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650836 นาย อนันตชัย คําหมาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล อส.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651429 นางสาว ณัฐกฤติยาภรณ บํารุงไทย

2 9656201 นาย วิศรุต สิทธิรักษ

3 9656611 นางสาว บุษยพรรณ ภาณุเวศ

4 9658371 นาย นายธีรภัทร เพ็ชรไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ว.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651765 นางสาว ณัฐนิช คําภีระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ว.วิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651259 นางสาว กมลเนตร จันปรี

2 9652196 นาย ศุภกิตติ์ รูกิจนา

3 9653173 นางสาว วิภาวินี ไขหงษ

4 9654159 นางสาว พวงเพชร นอยสุวรรณ

5 9654264 นาย ธัชพล จิตรกลาง

6 9655290 นาย ธนกร อักษรทอง

7 9657455 นางสาว สิริยากร สุสะดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650325 นางสาว สุภาพร บุญประมวล

2 9650970 นาย ธนดล สุวรรณ

3 9652819 นางสาว ธนิสร เทียนดี

4 9653228 นางสาว สมปติมา สมคง

5 9653862 นางสาว สุปรียา กลิ่นคง

6 9653974 นาย นาวิน รตะวาณิช

7 9657468 นางสาว ทิพยจุฑา ชะเอม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9659339 นางสาว ศิริโสภา ลาดสลุง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม อส.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9656719 นางสาว สิริกร เลือดสันเทียะ

2 9659127 นาย นราธิป นนสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม อส.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650153 นางสาว สุรัตนชาวดี ขุนศรี

2 9652857 นางสาว พรพรหมณ ศรีสิงห

3 9652950 นางสาว สิริยากร สุสะดี

4 9653033 นาย ณัฐชนน โนนดี

5 9654217 นางสาว พรพราหมณ ศรีสิงห

6 9654745 นางสาว พรรณปพร รัตนเจริญทรัพย

7 9655786 นางสาว กัลยกร ฉิมมา

8 9655917 นางสาว นงนุช -

9 9656449 นางสาว สราญรัศม อัครปภาวิเศษ

10 9657397 นาย ชนาธิป เครือคํา

11 9658263 นาย กันตวิชญ สังฆรัตน

12 9659093 นางสาว จุฑามาศ ศรีวิบูลย

13 9659640 นางสาว สุภาวัลย นาคโพธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650190 นางสาว ศุพานัน พลีดี

2 9651008 นาย ฉัตรชัย นามวงษ

3 9651030 นาย พงศพัศ โยมไธสง

4 9652039 นางสาว สุชาดา สลุงอยู

5 9652133 นางสาว อริสรา ปอมบุบผา

6 9652227 นางสาว ปฑิตตา ปฐมทศพร

7 9652605 นาย อมรเทพ พรหมจารี

8 9652732 นางสาว กชรัตน บัวงาม

9 9652796 นางสาว สิดาภร นพพิบูลย

10 9652854 นางสาว ขนิษฐา พึ่งนา

11 9653309 นางสาว บุณลักษณษา ชุมเกษร

12 9653423 นางสาว ธิติยา โพนยะพันธ

13 9653549 นางสาว พัชรธิดา เงินประเสริฐ

14 9653744 นางสาว ศิริทิพย อภัยพัฒน

15 9653999 นางสาว เพชรรัตน ปานนิล

16 9654602 นางสาว ธิดารัตน แกวคํา

17 9655294 นางสาว สายธาร ชอสอาด

18 9656170 นาย อานนท ราชวี

19 9656531 นางสาว ปาริชาติ แกวงาม

20 9657346 นางสาว ชนากานต คลายมี

21 9657767 นางสาว พิยดา นราอาส

22 9658087 นาย ชินวัตร นอยตั้ง

23 9658531 นางสาว ชนิตา พรมตะ

24 9658909 นางสาว นนทิชา เขียวกุล

25 9659708 นางสาว ปวีณธิดา  กลิ่นเกษร

26 9659716 นางสาว สิริมา บัวงาม

27 9646592 นางสาว เมษญา บุญประจวบ

สาขาวิชานิติศาสตร น.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9652765 นางสาว ตะวัน ปานสุข

2 9653174 นางสาว พิมพชนก นาคศิริ

3 9653538 นาย วาณิชพงศ สุทธการ

4 9653960 นาย พชร เครือสุวรรณ

5 9654284 นาย สหรัฐ นิลสิน

6 9654336 นาย เจษฎากร คนใหญ

7 9655467 นางสาว ธนพร สรอยสังวาลย

8 9655935 นาย ภาณุเดช แลวสวาง

9 9657496 นางสาว ดารณี ญาติพัฒน

10 9658798 นางสาว รวิสรา ชาญชัยรัตนโชติ

11 9659571 นางสาว นนทิฌา ดวงจันทร

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล นศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651461 นางสาว ขวัญชนก แกวแสงทอง

2 9653520 นาย ธรรมรัตน แกวอราม

3 9653647 นางสาว พัชราภา รอดหลํา

4 9657015 นาย วีรภัทร ทับเที่ยง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ว.การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650475 นางสาว ชุติมา ทองเต็ม

2 9650965 นางสาว วนิดา กองภาค

3 9651745 นาย อิทธิพัทธ พิภาภรณ

4 9651766 นางสาว วัชราภรณ ศรีโชค

5 9652679 นางสาว พัทธธีรา ทองคง

6 9653135 นางสาว เขมิสรา สนิทไทย

7 9653139 นาย ณัฐกุล ทองทา

8 9653286 นางสาว วิภาวี พันทวี

9 9653295 นางสาว ชุติมา ยาวะโร

10 9653560 นางสาว พงษนภา โพธิ์สุด

11 9654023 นางสาว จงรัก นาคนวล

12 9654428 นางสาว ภณิดา คําบุญญา

13 9654432 นางสาว นฤมล ปดสาโย

14 9655295 นางสาว ขนิษฐี บุญลาภ

15 9655642 นางสาว สายวรี พูลศิลป

16 9655811 นาย พีรวัฒน แซโคว

17 9656610 นางสาว สุทธิดา แกวสุก

18 9656914 นาย พิชิตชัย เหล็กเพ็ชร

19 9657885 นางสาว  ภรัณยา ชํานาญโพธิ์

20 9657972 นางสาว เบญจมาศ เมฆชัย

21 9658536 นางสาว เกตุวิไล ซอมจันทา

22 9658701 นางสาว วนิดา สุวรรณสุข

23 9658947 นางสาว ณัฐณิชา จํานงคศรณ

24 9658961 นาย ธาดา กลิ่นนุช

25 9659037 นางสาว จิราพรรณ กรัตนุตถะ

26 9659326 นาย วันเฉลิม เรืองขจร

27 9659645 นางสาว ศิริภัส เพ็ญสุข

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650128 สิบเอก วัชรพงษ ศิริอําพันธ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ บธ.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651249 นาย ชูศักดิ์ กาลพัฒ

2 9651330 นางสาว มนัสนันท แจมผล

3 9654225 นางสาว กนกพร พัดเงิน

4 9654410 นางสาว จิณณพัต หงษทอง

5 9655610 นางสาว บุปผา สาดจุย

6 9656525 นางสาว รติกร กรวยทองสูงเนิน

7 9656745 นาย ณัฐดนัย สาเกตุ

8 9659468 นางสาว ปทมพร กลิ่นมะลิ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9652717 นางสาว พรรณภา เกตุแกว

2 9654137 นางสาว กฤติยา เพ็งพรม

3 9658617 นางสาว พิมมิตรา ใจแสวง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล บธ.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650704 นางสาว ชลพินทุ ใยบัว

2 9651474 นางสาว พรพิมล พันเเตง

3 9652179 นางสาว ณัฐณิชา ทองพูน

4 9652643 นาย ชาคริต จิตตะปญญา

5 9654361 นางสาว เอมวิกา โหงถึง

6 9654691 นางสาว ธนพร ซายศิริ

7 9655304 นางสาว พรชนก ขําสอาด

8 9655780 นางสาว รัตชนีกร สวนมะลิ

9 9655907 นางสาว อรอุมา เพ็งวรรณ

10 9656049 นางสาว ธันยชนก อินทรเรศ

11 9656944 นางสาว ชนิกานต โตยิ่ง

12 9657167 นาย คณัสนันท เเจมผล

13 9657547 นางสาว ณัฐชยา เอี่ยมสอาด

14 9658850 นางสาว ปญจพร อรุณศรี

15 9659311 นางสาว ธัญพิชชา มงคลจักรวาฬ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9655911 นางสาว ญาสุมินทร กิจจรัส

2 9657725 นางสาว วันวิสา เชียงอินทร

3 9657874 นางสาว เหมือนขวัญ ริ้วทอง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ.เทียบโอน ปวส.



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650074 นางสาว สุดารัตน ตะกรุดแกว

2 9650236 นาย เดชาวัต ลิ้มวดี

3 9650269 นางสาว กุลธิดา ยวงเงิน

4 9650324 นางสาว จิราภา อินทรวัฒน

5 9650581 นางสาว อนัญพร วงคถาวร

6 9650879 นางสาว ธนัญญา สังขทอง

7 9651022 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอบเชย

8 9651178 นางสาว สุภานัน พรมเดช

9 9651205 นาย ชินดนัย คําทํา

10 9651539 นางสาว ประณิชญา พรหมเอื้อ

11 9651700 นาย อภิวิชญ แผวพรมราช

12 9652277 นางสาว ณัฐชนิดา ทับทอง

13 9652317 นางสาว อิศริยา โนรินยา

14 9652340 นาย พีระพัฒน อระเอี่ยม

15 9652428 นาย ธนพล มีสอาด

16 9652577 นางสาว พรนภา สอนทิม

17 9653169 นาย ธัญกร คําอุบล

18 9653776 นาย สุทธิราช สิมมา

19 9653962 นาย สุรศักดิ์ แจมจํารัส

20 9654078 นาย พรพิพัฒน ทองสุข

21 9654500 นางสาว ธัญสุดา อองสวัสดิ์

22 9654561 นาย เวทิศ คงสุข

23 9654664 นาย เมทัต อินทะโชติ

24 9654853 นาย กัมปนาท ปาลวัฒน

25 9655039 นางสาว ณัฏฐา แสงจํารูญ

26 9655081 นางสาว ภทรพรรณ สุคนธวัฒน

27 9655380 นาย สุทัศน ปญญา

28 9655535 นาย ธนาวุฒิ บุตรดี

29 9655583 นาย วรการ จันทรพิลา

30 9655596 นางสาว กาญมณี ภักดีจันทร

31 9655751 นาย นราชัย อินทนาคา

สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9655773 นางสาว ณัฐชานันท คลองนอย

33 9655970 นาย รัชชานนท แสงจันทร

34 9656035 นางสาว น้ําทิพย พิมพาพร

35 9656095 นาย นราธิป อิ่มโอษฐ

36 9656128 นาย รพีภัทร ชูดอก

37 9656237 นาย ภูตะวัน โกมลจันทร

38 9656378 นางสาว วิไลลักษณ โนนสืบเผา

39 9656481 นาย อภิสิทธิ์ พูลสวัสดิ์

40 9656854 นาย ธีรพงศ ผดุงกิจ

41 9657284 นาย พงศพัศ วัดศรี

42 9657350 นางสาว อัญมณี จีนประเภท

43 9657365 นางสาว กฤตยา คนมั่น

44 9657423 นาย ชาดา เชาวชาญ

45 9658268 นางสาว จินดารัตน กายไธสงค

46 9658307 นางสาว ธนภรณ บํารุงกิจ

47 9659106 นาย อภิลักษณ หมวดมหิงษ

48 9659197 นาย วรวุธ กองสิงห

49 9659712 นางสาว ชัชฎาภรณ พรหมลัทธิ์

50 9659785 นาย วีรวัฒน คชสีห

สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650177 นางสาว พรนภา แพรเมือง

2 9650954 นางสาว สีดาพร เจริญสลุง

3 9651181 นางสาว กรรทิมา มั่นทุกะ

4 9652104 นางสาว เกศกนก เสนาะสลุง

5 9652120 นางสาว วาทินี อุดมพืช

6 9652760 นางสาว ธนัชชา นากสุวรรณชาติ

7 9653326 นางสาว อธิตญา สวัสดิ์สลุง

8 9653701 นางสาว ธิดารัตน ทับบํารุง

9 9653870 นางสาว สรสรัล ชัยเสน

10 9653877 นางสาว ศศิประภา ฉายพล

11 9654580 นางสาว ชลิตา คลายสุรินทร

12 9654969 นางสาว กมลพรรษ พงษเผือก

13 9655768 นางสาว มินลณี นาคาพงษ

14 9655815 นางสาว กัญญารัตน ภูมมา

15 9656164 นางสาว เพชรลดา คําจู

16 9656507 นางสาว มนัสนันท เชยเดช

17 9656539 นางสาว เกตุมาลา ขําอุปถัมภ

18 9657678 นางสาว ธันยา สุวรรณผา

19 9657924 นางสาว ศศิวรรณ แกวมหานิล

20 9658026 นางสาว จารุเนตร บุญชู

21 9658435 นาย ชินวัตร ทานะมัย

22 9659216 นางสาว พรรษชล เอี่ยมจรัส

23 9659717 นางสาว กมลพรรณ พงษเผือก

24 9659846 นางสาว กุลณัฐ วงษสา

สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9653129 นางสาว ณิชาพัชร มะลิหอม

2 9654884 นางสาว ปาริชาติ พิเศษชีพ

3 9656196 นาย นนทวัฒน ผาสุข

4 9656877 นางสาว สุดารัตน สองศรี

5 9657067 นางสาว ศิริกาญจน ทรัพยเที่ยง

6 9657370 นาย ชัยมงคล ออนศรี

7 9657844 นาย ชินวัตร สุขเรือน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650049 นางสาว กนกพร ประชา

2 9650199 นางสาว กุสุมา นาคุณ

3 9650277 นางสาว มนทกานติ์ จินดา

4 9650317 นางสาว จุฑามาศ อุระแสง

5 9650322 นางสาว อภิชญา สนิท

6 9650409 นางสาว สุชาวลี คําสอาด

7 9650705 นางสาว ภัทรวดี จันทรเที่ยง

8 9650801 นางสาว วิชาดา สุพรรณนิล

9 9650881 นางสาว จิราภา วัฒนะ

10 9650951 นางสาว รุจิรัตน แยมดี

11 9651051 นางสาว นางสาวจุฑานันท ปนแกว

12 9651261 นางสาว ภัทราวรรณ บุญสิบ

13 9651343 นางสาว สิริศา บุญครอบ

14 9651502 นางสาว กัลยาณี หมั่นรอด

15 9651566 นางสาว ตรีรัตน สุขสมบูรณ

16 9651689 นางสาว สุรัสวดี ภูสงค

17 9651727 นางสาว รัชติกาญจน ใสสุข

18 9651741 นางสาว พรนภัส คําพร

19 9651888 นางสาว อารีญา ศรีลาจันทร

20 9652045 นางสาว ณัฐธยาน ฟองดี

21 9652105 นาย กวิน อยูรอด

22 9652177 นางสาว ปวีณา มั่นยืน

23 9652475 นาย สิทธิศักดิ์ พวงประสงค

24 9652570 นางสาว พิมพนารา ออนจันทรทุม

25 9652709 นางสาว อริสา ศรีนวล

26 9652969 นางสาว ภัทรบุตรี สิงหหวง

27 9653059 นางสาว นฤมล ออนบุญมี

28 9653248 นางสาว สุรางคนา ภูเจริญ

29 9653346 นางสาว กัญญารัตน บํารุงรักษ

30 9653577 นาย ธนพล จิตรนอม

31 9653849 นางสาว ภิญญดา ฉงสกุล

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9654124 นางสาว สุดาพร ธนะศรีรังกูล

33 9654252 นางสาว ชุติมา ยศยิ่ง

34 9654673 นาย วัชรินทร หอมจันทร

35 9654799 นางสาว อนุตรา รอดเครือ

36 9654821 นางสาว ชุติมา แผนทอง

37 9654952 นางสาว สุชาดา ประสพบุญ

38 9655024 นางสาว อักษิพร สีเอี่ยม

39 9655162 นาย นนทกานต ดัดวงษ

40 9655781 นางสาว วนิดา เสมาเงิน

41 9655898 นาย ไพรรัช อุภัยพรม

42 9656121 นางสาว เพชรมณีรัตน เล็กศิริ

43 9656138 นางสาว วาสนา พัดนอย

44 9656176 นางสาว สุธาทิพย แกวอรัญญิก

45 9656189 นางสาว อักขิราภรณ รักอยู

46 9656243 นางสาว จันทรจิรา ตระกูลแกว

47 9656428 นางสาว พรฑิตา แสวงผล

48 9656830 นางสาว สงกรานต อนวงค

49 9657200 นางสาว ธิดารัตน โคตะลี

50 9657234 นางสาว เสาวณีย โชติสุข

51 9657275 นางสาว วรินทรา เนื่องขันตรี

52 9657382 นางสาว อธิชา คนชาญ

53 9657436 นางสาว พัสกร เสมอใจ

54 9657555 นางสาว ปรางควลัย ภูชัย

55 9657594 นางสาว พรพิมล ผองศรี

56 9657795 นางสาว ณัฐพัชร เจริญสลุง

57 9657888 นาย ณัฐพัฒณ ตะระสุภณ

58 9658127 นาย มนัสนันท นารินทร

59 9658156 นางสาว ปารยวริณห เสือพึ่งปา

60 9658572 นางสาว อรอนงค ศรีบํารุง

61 9658607 นางสาว สุชัญญา มั่งมี

62 9658807 นางสาว ปาสุดา นาเสถียร

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

63 9658886 นางสาว พิชญสินี ชื่นใจฉ่ํา

64 9659039 นางสาว วิมลณัฐ แกวสุข

65 9659575 นางสาว พชรพร ปตธิมากร

66 9659673 นางสาว กรรณิกา อุดม

67 9659876 นางสาว กัลยารัตน ดวงเกษร

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650241 นางสาว ชลธิชา นุชศิลา

2 9650439 นางสาว พิชญาพร เรืองชัย

3 9650519 นางสาว ณัฐวรรณ สอนนอย

4 9650959 นางสาว ศศิประภา ฉาบพล

5 9650974 นาย ภาชนน บัวใหญ

6 9651034 นางสาว ณัฏฐณิชา ฉ่ําบุรุษ

7 9651211 นางสาว ณัฏฐกรปรียา เจียมทอง

8 9651283 นาย จิรายุ นิลประดิษฐ

9 9651477 นาย วิริทธิ์พล เตชะอมรรัตน

10 9652134 นางสาว สุธาสินี โสชาง

11 9652465 นางสาว กัญญาลักษณ ปนอินแปง

12 9652522 นางสาว ใบบุญ เที่ยงเเท

13 9653179 นางสาว ศุภิสรา ศีติสาร

14 9653210 นางสาว ปาณิสรา แชมสกุลจรูญ

15 9653401 นางสาว ชนาธิป วิชานํา

16 9653929 นางสาว พัชราภา วงษสา

17 9654255 นาย พระนาย ศรีพรมมาศ

18 9655052 นางสาว มยุรินทร เทียวประสงค

19 9655181 นางสาว ณิชารีย ชํานาญ

20 9655747 นางสาว ขวัญชนก ศรีวิลาศ

21 9656048 นางสาว นัทวรรณ ทัพทวี

22 9657058 นางสาว วิภาวรรณ กาศสนุก

23 9657070 นางสาว สุรีวัลย เมฆพิทักษ

24 9657390 นางสาว ปยะฉัตร มวงอ่ํา

25 9657670 นางสาว สุพรรณษา โคตรสมบัติ

26 9657740 นาย กันตดนัย ชมวิจิตร

27 9658660 นางสาว ณัฐณิชา แดงโสภา

28 9658713 นางสาว ดนุภา ทองติ่ง

29 9658745 นางสาว วรัญญา อารีญาติ

30 9658785 นางสาว กิตติยาภรณ แจมฟา

31 9658949 นางสาว ณภัทร ลุนลาว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9659352 นางสาว กัญญารัตน จิตรีพิทย

33 9659531 นางสาว สุรีย เพชรจันทร

34 9659656 นาย ธีรพัฒน  เปยมงาม

35 9659963 นางสาว ธีรธร ขลิบเงิน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650051 นาย วิทวัส พวงจําป

2 9650238 นางสาว ณัฏฐนิช ปนศิลป

3 9650347 นางสาว นภสร เเสงจีน

4 9650721 นางสาว ประไพพร ลิบุญมี

5 9652966 นางสาว เจณิสา นาควิจิตร

6 9654118 นางสาว ญาณภัทร อ่ําภิรมย

7 9654540 นางสาว ดารารัตน ไกรยา

8 9654951 นางสาว สิรินดา พฤกษาวนกิจ

9 9655555 นางสาว เพชรลดา ยาวิเศษ

10 9655696 นาย ภัทรพล หุนนาค

11 9655783 นาย ณัฐพงศ พลายอินทร

12 9657163 นางสาว สิริยากร คําพลึก

13 9657558 นางสาว ทิพวัลย สําฤทธิ์

14 9657826 นางสาว รุงทิวาพร สมบูรณทรัพย

15 9657996 นางสาว ขนิษฐา ลักษณะพล

16 9658391 นางสาว กัลยสุดา ธานี

17 9658585 นางสาว พัชนีกร บุญมา

18 9659875 นางสาว พัชราภรณ เพ็ชรใสย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650182 นางสาว อรอนงค แสนรัมย

2 9650221 นาย นนทพัทธ เกิดจั่น

3 9650479 นางสาว ฐิติภา กล่ําดี

4 9650672 นางสาว อรจิรา งามขํา

5 9651213 นาย จารุพล บัวทอง

6 9651897 นางสาว รัตนภรณ สิงหโต

7 9652386 นางสาว รัฐนันท ศรีอินทร

8 9652435 นางสาว พิมพลภัส สายพันธวรา

9 9652613 นาย พรชัย อินทวารี

10 9652618 นางสาว วชิรญาณ หลาวเพ็ชร

11 9652741 นางสาว กุลธิดา หมาดเส็น

12 9652978 นางสาว กุลธิดา สิงหพล

13 9653019 นางสาว กันธิชา โพธิชลังค

14 9653039 นางสาว สิริกร โชระเวก

15 9653217 นาย ปรเมศ ทองรอด

16 9653244 นาย ภรศิษฐ สุขสด

17 9653274 นางสาว ณีรนุช ยิ่งยง

18 9653513 นางสาว จันทิมา แกวเกา

19 9653623 นางสาว เจษฎาภรณ ทะมานนท

20 9653693 นางสาว มณฑิกา แสนบุญศิริ

21 9653825 นางสาว สุชานรี ทองพูล

22 9653964 นางสาว สิริยาพร มณีรัตน

23 9654193 นางสาว เกตุมณี นาเสถียร

24 9654231 นางสาว นภัสสร สมอยู

25 9654394 นาย ศตวรรษ ศิลปชัย

26 9654537 นางสาว ณัฐณิชา วิพันธุเงิน

27 9654653 นางสาว กัญญารัตน บัวทอง

28 9654819 นาย นวมินทร มีกลิ่น

29 9654900 นาย สันติ หินออน

30 9655059 นาย ทักษทวี ภูมิโคกรักษ

31 9655353 นาย ณัฐนันท บางเขียว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9655763 นางสาว ณัฐณิชา  ภูมิแกดํา

33 9655803 นางสาว นภาวัณ พัวเวส

34 9656294 นางสาว ฐิติมาพร หมอนทอง

35 9656353 นางสาว สิริวิมล อุปแกว

36 9656463 นางสาว พิรดา ยอดดําเนิน

37 9656502 นาย ภาณุวัตร จันทวี

38 9656577 นางสาว อรัญญา อนันตสลุง

39 9656645 นาย พงศยา ดาวใส

40 9656748 นางสาว เพ็ชรสุดา คําเคน

41 9656774 นางสาว สายธาร กําลังยาณ

42 9656842 นางสาว กนกวรรณ นาคสุทธิ์

43 9656872 นางสาว หทัยทิพย พัฒนงาม

44 9656978 นางสาว จิดาภา คุมครอง

45 9657110 นางสาว จิราพรรณ แชมแรม

46 9657182 นางสาว บัณฑิตา ออสมาร

47 9657361 นางสาว ณภัสวรรณ วงษโท

48 9657395 นาย กิตติพศ เเกวกระจาง

49 9657453 นาย ชิษณุพงศ ครุธคํารพ

50 9657529 นางสาว มุทิตา พวงทอง

51 9657936 นางสาว ฑิตญา ผาสุริวงศ

52 9658132 นางสาว แสงเดือน จันทวาส

53 9658162 นางสาว ณัฐธิดา เกิดทวม

54 9658180 นางสาว ณัฏฐพร ดวงมณี

55 9658220 นาย ปฏิภัทร รอดลันดา

56 9658312 นาย ชานุพงษ คนซื่อ

57 9658606 นางสาว ศิรประภา ชะบา

58 9658615 นาย พรพิพัฒน ทองสุข

59 9658659 นางสาว ปนัสญา จันทโพธิ์

60 9658704 นาย อภิรักษ อุยหา

61 9658832 นาย ปรีชาศิลป โลดทนง

62 9659010 นาย กฤษณพงศ แจมใส

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

63 9659041 นาย กัมปนาท นารถพินิจ

64 9659163 นาย บุญญฤทธิ์ เชื้อแกว

65 9659166 นางสาว รติกานต นิติกุล

66 9659222 นางสาว สิรินภา คชอาจ

67 9659384 นางสาว ปยธิดา มีมาก

68 9659490 นางสาว ทิพยวรรณ ทิมเทียน

69 9659515 นางสาว ทิพามณี จันทรเจียม

70 9659556 นางสาว พรพิมล มีทรัพย

71 9659628 นางสาว เอมิกา บัวประทุม

72 9659668 นางสาว เทพสุรีย อาจวิชัย

73 9659809 นาย เจษฎาภรณ อภัยนอก

74 9659843 นางสาว ชุติมา คําหลง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รป.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651984 นางสาว ณัฐนันท ปนศิลป

2 9652247 นางสาว ศศินา กัญหาสูงเนิน

3 9654226 นาย ภัทรวัต มีศิริ

4 9654330 นางสาว มลิษา เหระยัง

5 9654888 นางสาว วราภรณ วิมุกตานนท

6 9654897 นางสาว นภัคปภา มาภรณ

7 9658038 นางสาว ปุณณาสา ปานเกลียว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร แขนงวิชาชีววิทยา วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9654834 นางสาว มินตรา แกนปดชา

2 9656158 นางสาว ลักษิกา พลมนตรี

3 9657082 นางสาว เพชรวิภา แสงเดช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร แขนงวิชาฟสิกส วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650751 นางสาว นุชจิรา ขุนนางจา

2 9650863 นาย สหัสวรรษ แกวสุวรรณ

3 9652242 นาย ศุภกิตต บุญมี

4 9652322 นาย กิตติพงษ อินเนียม

5 9653230 นางสาว ณฐพรริกา วงษบัณฑิตย

6 9653575 นางสาว มัณทนา บุตรดาวงษ

7 9653717 นางสาว สุนันทา บุราคร

8 9653736 นางสาว ณัฐวิภา รักดี

9 9654362 นางสาว ชิดชนก รามขํา

10 9654534 นางสาว ชนิตตา ศรีประพัติ

11 9654596 นาย ณัฐพงศ สังขรุง

12 9655297 นาย ปญจพล นะธะศิริ

13 9655722 นางสาว ชอทิพย นาคศรีสุข

14 9657049 นาย ภูมิภัทร ระนาท

15 9657052 นางสาว สุฐิตา เสวกวิหารี

16 9657416 นาย อนุพงษ เเกวเงิน

17 9657930 นางสาว เกวลิน เพ็ญเกตุการ

18 9658326 นางสาว นันทนภัส รอดยา

19 9659023 นางสาว ธราภรณ อินทรสําราญ

20 9659306 นางสาว อริษา แกวเรือง

21 9659797 นาย แทนชนก กระจายศรี

22 9659834 นางสาว อัฉราพร แสงมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9651440 นางสาว ณัฐณิชา ตุมจอหอ

2 9655407 นางสาว ชาริสา มุขศรี

3 9657674 นางสาว เบญจวรรณ แสงปาน

4 9658462 นางสาว เกตนสิรี ดิษมา

5 9658527 นางสาว ชฎาภรณ กัลยา

6 9659244 นางสาว อรปรียา กิจรัตนี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650499 นางสาว อิสริยาภรณ คะชา

2 9652304 นางสาว ฐิติชญา ซอนบุญ

3 9652805 นางสาว ปยะดา อําไพ

4 9657036 นางสาว วิมลสิริ ออนละมูล

5 9657654 นางสาว ชลธิชา พวงแพ

สาขาวิชาศิลปกรรม ศป.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9650090 นางสาว พัชรณัฐ แขกชอย

2 9650311 นางสาว รักษณาวัลย สุขนิล

3 9650509 นางสาว เจียระไน เหมือนสุวรรณ

4 9650651 นาย มณฑล เพียรทําดี

5 9650658 นางสาว รัตติยา เถื่อนเหลือ

6 9650760 นางสาว พัศรา ศรีขุนทด

7 9651089 นาย รัชชานนท ผึ้งนวม

8 9651152 นาย ธนพัฒน เณรนอย

9 9651529 นาย อานัส ทองคํานอย

10 9652055 นาย ณัฐวัฒน จันทรอิ่ม

11 9652276 นาย ภัทรพงศ อัตวัน

12 9652448 นางสาว เบญจพร ยนเกื้อ

13 9652582 นางสาว จุฬารัตน ขุนกอง

14 9652672 นางสาว โชติกา ยอดเพชร

15 9653267 นางสาว ธัญพร ดําสกุล

16 9653308 นางสาว ชนาภา ฤกษยินดี

17 9653407 นางสาว สิวพร โมลา

18 9653427 นางสาว สริลยา แสงสวาง

19 9653878 นาย นที เสวตวิหารี

20 9653927 นาย วัชรพงศ สินธุไชย

21 9654108 นางสาว กรรณิกา พรานปา

22 9654266 นางสาว วรกานต กล่ํากลิ่น

23 9654520 นางสาว นฤมล มีพระจันทร

24 9654826 นางสาว รุงทิพย นิระเทียม

25 9656130 นางสาว พิมพร จิ๋วพลับ

26 9656169 นาย อภิสิทธิ์ สุวงษ

27 9656411 นาย เอกราช สีทา

28 9656419 นางสาว ปาณิศา นอยตั้ง

29 9656470 นาย จักรกฤษ กองสันเทียะ

30 9656557 นาย นวพรรษ ออนขํา

31 9656683 นางสาว วิชญาพร สอนฮวบ

สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 9656775 นางสาว อุษามณี เลื่อนกระโทก

33 9656795 นางสาว ธัญภัค แสงสุข

34 9657043 นาย ณัฐภาส ชิตาโร

35 9657109 นางสาว ดวงใจ ไชยเกตุ

36 9657794 นางสาว วรรณมล เขาโคกกรวด

37 9658419 นางสาว รัตติกาล ดวงจุมพล

38 9658539 นาย ภาณุวัฒน รองสิน

39 9659236 นางสาว จินตนา จิตรเกษม

40 9659368 นางสาว กิตติ์ธัญญา มาบกลาง

41 9659497 นางสาว สุนิสา พันธุเกตุ

42 9659544 นาย นนทวัฒน ไตรพรม

43 9659568 นาย ศุภวิชญ พูลฤทธิ์

44 9659586 นาย ธีรภัทร เขตนิมิตร

45 9659704 นาย เตชินท แจมจาย

46 9659777 นางสาว วาสนา สีสมร

47 9659796 นางสาว กมลวรรณ บุญกลัด

48 9659838 นางสาว นันทิกานต กิจรวมกัน

สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.4ป



ลําดับ รหัสสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 9654038 นาย ศักดา คําเย็น

2 9654809 นาย อัศวินทร โพธิ์ศรี

3 9657433 นางสาว นัยนา ดีมีชาติ

4 9657925 นางสาว จิตสุภา แกวคงวงษ

5 9659207 นาย อภิสิทธิ์ หนุมาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป คอ.บ.4ป
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