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ท่ี รหัสผู้สมัคร ช่ือ  -  สกุล สาขาวิชา

1 628586001 นางสาวเพชราภรณ์ มาศสุข การศึกษาปฐมวัย

2 628586002 นางสาวการเกตุ คงชนะ การศึกษาปฐมวัย

3 628586003 นางสาวจุฑารัตน์ ไขจาระพันธ์ การศึกษาปฐมวัย

4 628586004 นางสาวชาครียา สุขสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย

5 628586005 นางสาวกนกวรรณ โสมณวัตร การศึกษาปฐมวัย

6 628586006 นางสาวสุวรรณี เครือทอง การศึกษาปฐมวัย

7 628586008 นางสาวธัญชนก วัฒนปาน การศึกษาปฐมวัย

8 628586009 นางสาวนางสาวนลินนิภา อารีมิตร การศึกษาปฐมวัย

9 628586010 นางสาวศิริโฉม แต้มเติม การศึกษาปฐมวัย

10 628586011 นางสาวรัชนีพร มีโชค การศึกษาปฐมวัย

11 628586012 นางสาวศิริพร อยู่สนาน การศึกษาปฐมวัย

12 628586013 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่มรวย การศึกษาปฐมวัย

13 628586014 นายสุทัศน์ พุ่มจิตร การศึกษาปฐมวัย

14 628586015 นางสาวพีรดา ดังสน่ัน การศึกษาปฐมวัย

15 628586016 นางสาวฐานิกา สาพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย

16 628586017 นางสาวปวีณา กล่ินหอม การศึกษาปฐมวัย

17 628586018 นางสาวพัชราวดี แพใหญ่ การศึกษาปฐมวัย

18 628586020 นางสาวแพรพรรณ อาจทวีกุล การศึกษาปฐมวัย

19 628586021 นางสาวอารียา มหารักษ์ การศึกษาปฐมวัย

20 628586022 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงไหมทอง การศึกษาปฐมวัย

21 628586023 นางสาวกรวิภา อนุพูน การศึกษาปฐมวัย

22 628586024 นางสาวสุชาวลี มีจุ้ย การศึกษาปฐมวัย

23 628586025 นางสาวสุนิสา แสงจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

24 628586026 นางสาวชลาธร ศิริผล การศึกษาปฐมวัย

25 628586027 นางสาวปวันรัตน์ นันทหาร การศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ สัมภาษณ์ ณ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์
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26 628586028 นางสาวนภัสสร ปานก าเหนิด การศึกษาปฐมวัย

27 628586029 นางสาวฐิติยา เรืองสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย

28 628586030 นางสาวเสาวลักษณ์ เอราวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย

29 628586031 นางสาวกัลยาณี อังกุล การศึกษาปฐมวัย

30 628586032 นางสาวไพลิน สายสาหร่าย การศึกษาปฐมวัย

31 628586033 นางสาวนพวรรณ สามสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย

32 628586034 นางสาวฐิติมา สว่างเนตร การศึกษาปฐมวัย

33 628586035 นางสาวสุธิตา ตุ้มไธสง การศึกษาปฐมวัย

34 628586036 นางสาวขวัญเรือน ตะเภาทอง การศึกษาปฐมวัย

35 628586037 นางสาวนรินทร คนไว การศึกษาปฐมวัย

36 628586038 นางสาวนภสร สุวรรณรัตน์ การศึกษาปฐมวัย

37 628586039 นางสาวณัตฐิตา เมหหมอก การศึกษาปฐมวัย

38 628586040 นางสาวช่อผกา อรุณเจริญพรชัย การศึกษาปฐมวัย

39 628586041 นางสาวนางสาว กฤติยา ป่ินขุนทด การศึกษาปฐมวัย

40 628586042 นางสาวกัญจนพร เย็นใส การศึกษาปฐมวัย

41 628586043 นางสาวกัญญารัตน์ พิลาพันธ์ การศึกษาปฐมวัย

42 628586044 นางสาวรุ้งเพ็ชร สังขมุณีจินดา การศึกษาปฐมวัย

43 628586045 นางสาวศจี ศาลาแก้ว การศึกษาปฐมวัย

44 628586046 นางสาวศิริวรรณ แสงสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย

45 628586047 นางสาววชิราภา เอ่ียมละออ การศึกษาปฐมวัย

46 628586048 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ การศึกษาปฐมวัย

47 628586049 นางสาวจันทิมา เนียมศรี การศึกษาปฐมวัย

48 628586050 นางสาวลัดดาวัลย์ เสือเดช การศึกษาปฐมวัย

49 628586051 นางสาวจุฑามาศ วารีศรี การศึกษาปฐมวัย

50 628586052 นางสาวปานตะวัน ภูมิมิตร์ การศึกษาปฐมวัย
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51 628586053 นางสาวศศิธร ยงก าลัง การศึกษาปฐมวัย

52 628589001 นายฮาลินชา บุญจันทร์ พลศึกษา

53 628589003 นายศรีศักด์ิ เทียนทอง พลศึกษา

54 628589005 นายจิรเมธ ช่วงนิสัย พลศึกษา

55 628589006 นายภานุพงศ์ จันทะสาร พลศึกษา

56 628589007 นายรังสิมันต์ุ ฝ้ายนาฬิผล พลศึกษา

57 628589011 นางสาวนภสร อ่ิมจิต พลศึกษา

58 628589012 นางสาวปริยกร วงศ์กระจ่าง พลศึกษา

59 628589013 นายสราวุฒิ พุทโธ พลศึกษา

60 628589015 นายธีรภัทร ทองใบ พลศึกษา

61 628589016 นายเจษฎาพร วันทอง พลศึกษา

62 628589017 นายอภิวัฒน์ จุลพงษ์ พลศึกษา

63 628589018 นายภูวนาท ทิมทอง พลศึกษา

64 628589019 นายกฤตพจน์ ร่ืนเริง พลศึกษา

65 628589020 นายสุรพงษ์ นวมศิริ พลศึกษา

66 628589021 นายศุภกิจ เคล้ิมขวัญ พลศึกษา

67 628589022 นางสาวภาพิมล รักษ์พิทักษ์กุล พลศึกษา

68 628589023 นายพิษณุ สุดใจ พลศึกษา

69 628589026 นายเจตศิริ จงศิริ พลศึกษา

70 628589027 นางสาวภาวิดา ขีระนา พลศึกษา

71 628589028 นายภาคภูมิ พรายน้ า พลศึกษา

72 628589029 นายปริวัฒน์ จ านงค์นารถ พลศึกษา

73 628589030 นายภัทรพงศ์ แก้วนวม พลศึกษา

74 628589031 นางสาวภัศสิทธ์ิตา วีระเช้ือ พลศึกษา

75 628589033 นางสาวภัสสรา น้อยจีน พลศึกษา



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบ 

รอบโควตาความสามารถพเิศษ

(Portfolio)

หนา้ 4_24

76 628589034 นายอรรถพล แตงพลับ พลศึกษา

77 628589035 นายวัชระพล ศิริบุญฤทธ์ิ พลศึกษา

78 628589036 นายธนะรัชต์ เอ่ียมสอาด พลศึกษา

79 628589037 นายก้องภพ เมฆขยาย พลศึกษา

80 628589038 นายภาณุวัฒน์ ครุธบุญยงค์ พลศึกษา

81 628589039 นายไพศาล บัวล้อม พลศึกษา

82 628589040 นางสาวสาธินี คนพินิจ พลศึกษา

83 628589041 นางสาวอทิตยา แก้วบังตู พลศึกษา

84 628457001 นายวรยช ช่างจ า การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

85 628457002 นายจีรศักด์ิ ชัยมงคล การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

86 628457003 นางสาวพิมพ์ใจ มะลิเเย้ม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

87 628480001 นางสาวสุรีย์พร นาคน่ิม เกษตรศาสตร์

88 628480002 นายอภิรักษ์ ตะโจคง เกษตรศาสตร์

89 628480003 นายพรหมเมศร์ น าเจริญ เกษตรศาสตร์

90 628480004 นายฉัตรชัย น้อยสุวรรณ์ เกษตรศาสตร์

91 628461001 นางสาวสุทธิดา ฤทธ์ิล้ า สัตวศาสตร์

92 628461003 นางสาวอรวรรณ จาดศรี สัตวศาสตร์

93 628461004 นายสุวชัย พันธ์ภู สัตวศาสตร์

94 628461005 นายกฤษณะ บุญพ่วง สัตวศาสตร์

95 628461006 นางสาวมาลินี ธนะภูมิชัย สัตวศาสตร์

96 628461007 นางสาวศิรภัสสร ทับถม สัตวศาสตร์

97 626471001 นางสาวเพลินศิริ อยู่สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

98 626471002 นางสาวปิยมาภรณ์ พูนเพ่ิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

99 626471004 นางสาวกมลวรรณ หนูแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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100 628471001 นางสาวชิดชนก ฉิมงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

101 628471002 นางสาวสุกัญญา ฮุบทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

102 628471003 นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

103 628471004 นางสาวนพรัตน์ เทียมทัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

104 629423004 นายณัฐวุฒิ เสือวิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

105 628543001 นางสาวปนัดดา หนูน้อย คณิตศาสตร์

106 628543002 นางสาวทิชาวรรณ สุขวัฒน์ คณิตศาสตร์

107 628543003 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ทรัพย์คุุุม คณิตศาสตร์

108 628543005 นางสาวสุมาพร แค้มวงศ์ คณิตศาสตร์

109 628543006 นางสาวเมทินี ช่ืนชม คณิตศาสตร์

110 628543007 นางสาวคณิศร แสงจันทร์ คณิตศาสตร์

111 628543010 นางสาวนัทวรรณ ถ่ิบมาบแค คณิตศาสตร์

112 628543011 นายสุวัฒน์ ยืนสุข คณิตศาสตร์

113 628543011 นายสุวัฒน์ ยืนสุข คณิตศาสตร์

114 628543012 นางสาวชาลิสา เปล่งรัตน์ คณิตศาสตร์

115 628543013 นายธีรศักด์ิ ยมนา คณิตศาสตร์

116 628543014 นางสาวมนัสสิการ ฟักเถ่ือน คณิตศาสตร์

117 628543015 นายขจรพงศ์ บุญเทศ คณิตศาสตร์

118 628543016 นางสาวพัณณิตา สันติแระพุทธ์ คณิตศาสตร์

119 628543017 นางสาวดาริกา คุ้มภัย คณิตศาสตร์

120 628543018 นางสาวจันทนา ขาวมรดก คณิตศาสตร์

121 628545001 นายวงศกร ป้านจันทร์ เคมี

122 628543008 นางสาวจันทกานต์ วังจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123 628543009 นางสาวกัลยดา เพ็งพิณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124 628548001 นางสาวกมลรัตน์ ร่ืนรวย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125 628548002 นางสาวพัชนี คนไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126 628548003 นางสาวขวัญเดือน แดงนาพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัมภาษณ์ ณ อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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127 626549001 นางสาวชลฤดี รูปิยะเวช ชีววิทยา

128 628549001 นางสาวอารียา ทะสูงเนิน ชีววิทยา

129 628549002 นางสาวหทัยชนก หว่านผล ชีววิทยา

130 628549003 นางสาวสุดาวดี สีโสภา ชีววิทยา

131 628549004 นางสาวชฎาพร บุญเสนันท์ ชีววิทยา

132 628549005 นางสาวเบญจภรณ์ เพชรรัตน์ ชีววิทยา

133 628432001 นางสาวสุกัญญา พันธ์ศิริ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

134 628432002 นางสาวสุชาดา ไชยค า เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

135 628432003 นางสาวเสาวภา ภูลายสี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

136 628432005 นางสาวจตุพร อุดมสุข เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

137 628432006 นางสาวกมลวรรณ เกตุแก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

138 628432007 นายเป่ียมศักด์ิ ลมลอย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

139 628432008 นางสาวเจนจิรา อภิวัฒนสิริการ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

140 628432009 นางสาวศิริรัตน์ บัวหลวง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

141 628432010 นางสาวกาญจนา เครือสินธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

142 628432011 นางสาวขวัญแก้ว เครือสินธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

143 628442005 นายฤทธากร ย่ิงมี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

144 628442001 นางสาววิชนก เจนวิทยาอมรเวช อาหารและโภชนาการประยุกต์

145 628442002 นางสาวรัตนวดี ขจรศักด์ิสิริกุล อาหารและโภชนาการประยุกต์

146 628442003 นางสาวปรางทอง เลือดแดง อาหารและโภชนาการประยุกต์

147 628442004 นางสาวชนาพร เกาทัณฑ์ทิพย์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
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148 628405002 นางสาวประภาพร แซ่ล้ิม การพัฒนาชุมชน

149 628405003 นางสาวเกศลิน อุบลน้อย การพัฒนาชุมชน

150 628405004 นางสาวชาลิสา คุ้มไพพล การพัฒนาชุมชน

151 628405005 นางสาวพัชรภรณ์ สังข์สัมฤธ์ิ การพัฒนาชุมชน

152 628501001 นางสาวศลิษา เอิบอ่ิม ภาษาไทย

153 628501002 นางสาวปณิษฐา หอมทน ภาษาไทย

154 628501004 นางสาวธวัลรัตน์ พลคลองตัน ภาษาไทย

155 628501005 นางสาวพัชธิยากร แก้วเม้า ภาษาไทย

156 628501006 นางสาวประภัสสร พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย

157 628501007 นางสาวณัฐชนก ยอดทอง ภาษาไทย

158 628501008 นางสาวธนพร ไชยณรงค์ ภาษาไทย

159 628501009 นางสาวนฤมล พรหมจรรย์ ภาษาไทย

160 628501010 นางสาวกนกวรรณ ชุนสนิท ภาษาไทย

161 628501011 นางสาวนันทวรรณ น่วมดี ภาษาไทย

162 628501012 นางสาวอุมาพร แก้วผลึก ภาษาไทย

163 628501013 นางสาวสุพรรณษา คุ้มระบาย ภาษาไทย

164 628501014 นางสาวพนิตสุภา พิมพ์สุวรรณ์ ภาษาไทย

165 628501015 นายธีรดล คูณกลาง ภาษาไทย

166 628501016 นางสาวชุติมา ร าพึงนิตย์ ภาษาไทย

167 628501017 นางสาวกนกพร ป้านสะอาด ภาษาไทย

168 628501018 นางสาวกฤติยา จ่างศรี ภาษาไทย

169 628501019 นางสาวจันทิมา อ่วมประไพ ภาษาไทย

170 628501020 นางสาวภูษนิศา เพชรประดับ ภาษาไทย

171 628501021 นางสาวนางสาวจันทร์จิรา ทองแผ่น ภาษาไทย

172 628501022 นางสาววัจนีย์ เกตุหอม ภาษาไทย

173 628501023 นางสาวนันทวรรณ บัวแดง ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี อาคาร 23 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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174 628501024 นางสาวพัชรี สุวรรณเกิด ภาษาไทย

175 628501025 นางสาวสุธีกานต์ บ าเพ็ญ ภาษาไทย

176 628501026 นางจุฑาพร พรหมน้อย ภาษาไทย

177 628502001 นายนพดล ดวงสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ

178 628502002 นางสาวจิราพรรณ มากปล่ัง ภาษาอังกฤษ

179 628502003 นางสาวกรรณิการ์ ต้ังวงศ์ ภาษาอังกฤษ

180 628502004 นายตอเละ สะนิ ภาษาอังกฤษ

181 628502005 นายอดิศักด์ิ ทองเลิศ ภาษาอังกฤษ

182 628502006 นางสาวพรปวีณ์ ธูปทอง ภาษาอังกฤษ

183 628502007 นางสาวชรินรัตน์ ม่ังสมบัติ ภาษาอังกฤษ

184 628502008 นางสาววราพรรณ คล้อยเต็ม ภาษาอังกฤษ

185 628502009 นางสาวศิริรัตน์ ชูเมือง ภาษาอังกฤษ

186 628502010 นางสาวภัทรวดี จันทร์นาค ภาษาอังกฤษ

187 628502011 นางสาวอรนัญ ป่วนอ า ภาษาอังกฤษ

188 628502012 นายธนากร ชูช่วย ภาษาอังกฤษ

189 628502013 นางสาววรกมล วันทองทิพย์ ภาษาอังกฤษ

190 628502014 นายเมธี นาคบุตร ภาษาอังกฤษ

191 628502015 นางสาวรุจิรา รุ่งแสง ภาษาอังกฤษ

192 628502016 นายกนกวรรณ หอมกล่ิน ภาษาอังกฤษ

193 628502017 นางสาวกาญฐิมาพร ข าทวี ภาษาอังกฤษ

194 628502018 นางสาวจิรนันท์ พันไทยสงค์ ภาษาอังกฤษ

195 628502019 นางสาววรนรรญ ดาราศรี ภาษาอังกฤษ

196 628502020 นางสาวธัญจิรา มีมากบาง ภาษาอังกฤษ

197 628506001 นายกิตติศักด์ิ ม่ังนิมิตร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

198 628506002 นายบุญฤทธ์ิ มหาพงษ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)
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199 628506003 นางสาวชนันดา จอมศรีวรรณ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

200 628506004 นางสาวสมาพร เอ่ียมจิต นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

201 628506005 นางสาววิภาวนี อรุณรัศมี นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

202 628506007 นางสาวฐิติมา สุขดี นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

203 628506008 นางสาวชนัดดา คุ้มวงษ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

204 628506009 นางสาวพรรณพัสตร์ คงเจริญ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

205 628506010 นายชินพัฒน์ พุฒเทศ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

206 628506011 นางสาวชนิกา เกษร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

207 628506012 นางสาวภัทรภร บุญศิริ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

208 628507001 นายเมธาสิทธ์ิ คชชา นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)

209 628507002 นางสาวลีลาวดี เสรีพิพัฒน์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)

210 628507003 นายสาธิต  ิอยู่ย่ังยืน นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)

211 628507004 นายอนุรักษ์ เผ่าพงศ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)

212 628507005 นางสาวพรพิมล ขจรสัจจานันท์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)

213 628508001 นายคัมภีร์ หอมจริง นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

214 628508002 นายคณุตม์เดช จันตนา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

215 628508003 นางสาวเอ กรี โซว นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

216 628508004 นายไวทยา เลิศงาม นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

217 628508005 นางสาวปภัสรา สุขชาวนา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

218 628508006 นายณัฐพนธ์ จันทร์ม่ัน นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

219 628508007 นายสุธีรัตน์ ศิริสายันต์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

220 628508008 นายอัยยรัช เกิดเงิน นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

221 628510001 นายศุภกิจ พลดงนอก สังคมศึกษา

222 628510002 นางสาวนลินทิพย์ จันทาทอง สังคมศึกษา

223 628510003 นางสาวนฤมล ไปล่โสภา สังคมศึกษา
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224 628510004 นางสาวเสาวรรณี พรมแก้ว สังคมศึกษา

225 628510005 นางสาวยลรดี เจริญนาค สังคมศึกษา

226 628510006 นางสาวพรมพร สิทธิข า สังคมศึกษา

227 628510007 นางสาวกิรณา ทองเกิด สังคมศึกษา

228 628510008 นางสาวปาริชาติ แดงเขียว สังคมศึกษา

229 628510009 นางสาวพิชญาภา จุ้ยเสง สังคมศึกษา

230 628510010 นางสาวคณิศร ทรัพย์สมบัติ สังคมศึกษา

231 628510011 นางสาวณัฐธิดา ธุระกิจ สังคมศึกษา

232 628510012 นายศิลา โอบอ้อม สังคมศึกษา

233 628510013 นางสาวธัญชนก พงษ์ทวี สังคมศึกษา

234 628510014 นางสาวผณินทรา จันทะนา สังคมศึกษา

235 628510015 นางสาวพัชลดา เนตรสอน สังคมศึกษา

236 628510016 นางสาวทิราภรณ์ ทอดสนิท สังคมศึกษา

237 628510017 นายสุขณัฏฐ์ ชาญใช้จักร สังคมศึกษา

238 628510018 นายอานนท์ วัฒโน สังคมศึกษา

239 628510019 นายวรยศ จวนรุ่ง สังคมศึกษา

240 628510020 นายนันทวัฒน์ เนตินิยม สังคมศึกษา

241 628510021 นางสาวอังสณา ประมงค์ สังคมศึกษา

242 628510022 นายสุเมธ สวัสดิมงคล สังคมศึกษา

243 628510023 นางสาวนารดา จินาคต สังคมศึกษา

244 628510024 นางสาวมุกดา ศรีสุวรรณ สังคมศึกษา

245 628510025 นายพีรยุทธ แสนสุข สังคมศึกษา

246 628510026 นางสาวกุลฐิติ จันทร์บรรจง สังคมศึกษา

247 628510028 นางสาวกนกอร พงษ์เศวต สังคมศึกษา

248 628510029 นางสาวพิมพ์ณภัส ทองแดง สังคมศึกษา
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249 628510030 นางสาวพรรณวดี อยู่คง สังคมศึกษา

250 628510031 นายวีรยุทธ สว่างอารมณ์ สังคมศึกษา

251 628510032 นางสาวอภิญญา ป้านทอง สังคมศึกษา

252 628510033 นางสาวอุมาพร เอกวัฒน์ สังคมศึกษา

253 628510034 นางสาวอรริสา พุ่มก าเหนิด สังคมศึกษา

254 628510035 นางสาวเกวลิน จันทร สังคมศึกษา

255 628510036 นางสาวณัฐธิดา ประสิทธ์ิพร สังคมศึกษา

256 628510037 นางสาวอารยา เอมโอฐ สังคมศึกษา

257 628510038 นางสาวชุติมา พิมลพรรณสกุล สังคมศึกษา

258 628510042 นางสาวพิตตินันท์ ทับแก้ว สังคมศึกษา

259 628510043 นายธนรักษ์ เย่ียวเพ็ง สังคมศึกษา

260 628510044 นางสาวศิรภัสสสร อมัยภักดี สังคมศึกษา

261 628510045 นางสาวขวัญดาว แดงนาพันธ์ุ สังคมศึกษา

262 628510046 นางสาวยศวดี เอมโอษฐ สังคมศึกษา

263 628510047 นางสาวพิชชุกานต์ ช่ืนชม สังคมศึกษา

264 628510049 นางสาวอัญฑิกา อยู่เย็น สังคมศึกษา

265 628510050 นางสาวสุวนันท์ ทองเสม สังคมศึกษา

266 628510051 นางสาวก่ิงกาญจน์ ขอสืบ สังคมศึกษา

267 628586019 นางสาวนภารัตน์ นุ้ยมาก สังคมศึกษา

268 628521001 นางสาวปรีญาพร ดีด า ศิลปศึกษา

269 628521002 นางสาวธนิสรา ชนะภัย ศิลปศึกษา

270 628521003 นายคุณาสิน พัฒนจิรารัชกุล ศิลปศึกษา

271 628521004 นายวสุรัตน์ เหล็กดี ศิลปศึกษา

272 628521005 นางสาวอโนชา บุรานอก ศิลปศึกษา
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273 628405001 นางสาวปิยธิดา น้อยฤทธิไกร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

274 628415001 นางสาวทักษอร โพธ์ิศิริ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

275 628475001 นางสาวจันทกานต์ นาคสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ

276 628475002 นายวัชรินทร์ ชูเลม็ด ภาษาอังกฤษธุรกิจ

277 628475003 นางสาวสุพัตรา ทรัพย์พันแสน ภาษาอังกฤษธุรกิจ

278 628475004 นางสาวสุพิชชา เอมโอษฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

279 628475005 นางสาว่สุพิชฌาย์ เทพทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

280 629475003 นางสาวณัชชา โรจนศวิญญา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

281 628416001 นางสาวพิชชาภัค หลิมสกุล ภาษาจีน

282 628416002 นางสาวมัชฌิมา เดชคล้ า ภาษาจีน

283 628416003 นางสาวอารียา นนทะพา ภาษาจีน

284 628416004 นางสาวสุดารัตน์ ฮุบทอง ภาษาจีน

285 628416006 นางสาวภาวินี เทพรอด ภาษาจีน

286 628427001 นางสาวปานฤทัย จีรัง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

287 628427002 นายธนพงษ์ ขนเม่น การท่องเท่ียวและการโรงแรม

288 628427003 นางสาววิชชุดา วงษ์ศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

289 628427004 นางสาวทิพาวรรณ ใจบุญ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

290 628427005 นางสาวกวินสิริ เฉลิมวงศ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

291 628427006 นางสาวกนกวรรณ คุ้มมูล การท่องเท่ียวและการโรงแรม

292 628427007 นางสาวชนาภา ใสสด การท่องเท่ียวและการโรงแรม

293 628427008 นางสาวฐิติพร ภู่ภูษิต การท่องเท่ียวและการโรงแรม

294 628427009 นางสาวสุทามน ตุ้มไธสง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

295 628427010 นางสาวรัศมี สังข์ประเสริฐ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

296 628427011 นางสาวอธิติยา ดังแสง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

297 628427012 นางสาวศศิประภา ทุมะลิ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

298 628427013 นางสาวปิยะพร ทับทิม การท่องเท่ียวและการโรงแรม

299 628427014 นางสาวแอรวรา สมานมิตร การท่องเท่ียวและการโรงแรม
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300 628429001 นางสาวณัฏฐา กุสุมสุทธิกุล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

301 628429002 นางสาวมาริสา คล้ายหงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

302 628429003 นายณัฐวุฒิ รวดเร็ว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

303 628429004 นายสุทิวัส เผือกโสมณ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

304 628429005 นางสาวญาตาวี สวัสด์ิวารี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

305 628429006 นางสาววรรณวิสา เข่ือนศิริ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)

306 628412001 นางสาวนัทริกา ทองศรี นิติศาสตร์

307 628412002 นางสาวหฤทัย นาสวน นิติศาสตร์

308 628412003 นายซีเจ ภักดีเตล็บ นิติศาสตร์

309 628412004 นางสาวมุกธิดา วงศาโรจน์ นิติศาสตร์

310 628412007 นางสาวศิริประภา ทองทา นิติศาสตร์

311 628412008 นายสุทัศน์ พุ่มนุช นิติศาสตร์

312 628412009 นางสาวศศิกานต์ ป่ินแก้ว นิติศาสตร์

313 628431022 นางสาวชลธิฌา สังข์สินธ์ุ นิติศาสตร์

314 628431024 นายวัชรินทร์ ค ามา นิติศาสตร์

315 628422003 นายภูชิชย์ งามข า รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

316 628422004 นางสาวกาญจนา นิลเปล่ียน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

317 628422005 นายทัศน์พล อ่ึงคะนึง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

318 628422006 นายวิศรุต แก้วเเหลม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

319 628422007 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

320 628422008 นายยงยุทธ จันทร์แว่น รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

321 628422009 นายธนชัย ห้วยระหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

322 628422010 นางสาวเบญจพร หลักสี รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

323 628422011 นางสาวภัคจิรา ศรีเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)
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324 628422012 นางสาวโยรนัท แช่มช่ืน รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

325 628422013 นางสาวพรพิมล ผลิผล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

326 628422014 นางสาวมณิสรา ช านาญวาส รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

327 628422015 นางสาวอลิชา ไพรเท่ียง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

328 628422016 นางสาวอริศรา ชูใจ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

329 628422017 นางสาวรัญชิดา เนียมเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

330 628422018 นางสาวกัลยา ศรีเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

331 628422019 นางสาวจาตุรนต์ บุญเพ่ิม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

332 628422020 นางสาวจุฑาภรณ์ อินทร์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

333 628422021 นางสาวกษมาพร มูลนาม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

334 628550001 นายนายพล กล่ินจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน)

335 628422002 นายอิทธิพงศ์ คงวุัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

336 628423001 นางสาวอมลรดา วงสุกร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

337 628423003 นายสุทธิรักษ์ นวมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

338 628423004 นางสาวจันทร์นวล ย้ิมพวง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

339 628423005 นายศักดิธัช แจ่มศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

340 628423006 นางสาวกชกร คงสบาย รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

341 628423007 นางสาวอรปรียา โตทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

342 628423008 นางสาวจุฑามาศ พ่ึงพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

343 628423009 นางสาวนภาพร ปัญญาหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

344 628423010 นางสาวศศิวิมล แตงพลับ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

345 628423011 นายสิริภัทร ตาลลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

346 628423012 นายนาย ทัศน์พล อยู่ผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

347 628423013 นางสาวจารุกร พงษ์รอด รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

348 628423014 นางสาวศิริวรรณ ฤทธ์ิถิ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

349 628423015 นางสาวอุษา นิลวดี รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

350 628423016 นายภานุพงศ์ บุตรนามทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

351 628423017 นายปัณณธร นิลผ้ึง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
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352 628414001 นายอติรุจ เนียมศรี นิเทศศาสตร์

353 628415002 นายพชร ต้ังเขาทอง นิเทศศาสตร์

354 628415003 นางสาวรัญสิมาภรณ์ ดอกบัว นิเทศศาสตร์

355 628418001 นางสาวนางสาวชุลีพร ทองอ่อน การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

356 628418002 นางสาวธนพร อรุณเล็ก การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

357 628418003 นางสาวมลิวัลย์ นามไทย การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

358 628418004 นางสาวจันจิรา ใจห้าว การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

359 628418005 นางสาวปุณยภา ศิริวรรณ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

360 628418006 นางสาวถาวรีย์ ฉิมสะอาด การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

361 628418007 นางสาวกนกพร ภิญโญ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

362 628418008 นางสาวจันทร์จิรา สู่สวัสด์ิ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

363 628418009 นางสาววนารี ปานนก การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

364 628418010 นายนครินทร์ โตกลึง การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

365 628418011 นางสาวพรรัตน์ รักษาดี การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

366 628433002 นางสาวอรวี ราชวงศ์ การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

367 628433003 นางสาวอรวรรณ ราชวงศ์ การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

368 628433004 นายณัฐพงษ์ ไตรธรรม การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

369 628433005 นางสาวนิรมล ทรัพย์มงคล การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

370 628433006 นายณัฐวุฒิ ทองกลึง การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

371 628433007 นางสาวดวงหทัย อยู่ชมบุญ การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

372 628461002 นางสาวรัชฎาภรณ์ งามชม การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

373 628436001 นางสาวนพวรรณ กลับจิตร การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

374 628432004 นางสาวนุศรา สินชัย การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

375 628437001 นางสาวพริมาภรณ์ พงษ์ไชยโสภณ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

376 628439001 นายสุรดี ดีดี การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)

คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ
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377 628435001 นางสาวรสสุคนธ์ จ่างผล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

378 628431001 นายเรืองศักด์ิ อินทรณรงค์ การบัญชี

379 628431002 นางสาวโสภิตชา คอนหงาย การบัญชี

380 628431003 นางสาวราชาวดี แซ่อุ่ย การบัญชี

381 628431004 นางสาวกมลพรรณ คุ้มภัย การบัญชี

382 628431005 นางสาวอารีรัตน์ ครองงาม การบัญชี

383 628431006 นางสาวอภิชญา ผ่องใส การบัญชี

384 628431007 นางสาวนฤพร วัชรบุญญะโสภณ การบัญชี

385 628431008 นางสาวเขมจิรา คอนหงาย การบัญชี

386 628431009 นางสาวจตุพร น้อยแผลง การบัญชี

387 628431010 นางสาวณัชนันท์ แจ่มแจ้ง การบัญชี

388 628431011 นางสาวศศิกานต์ พูลสวน การบัญชี

389 628431012 นางสาวอนันตญา มิตรดี การบัญชี

390 628431013 นางสาวสุนิสา สายนาค การบัญชี

391 628431014 นางสาวปภาวดี หลวงบุญมา การบัญชี

392 628431015 นางสาวจรรยพร ค าภีร์ การบัญชี

393 628431016 นางสาวชณัญธิดา ตันติวัชรกุลธร การบัญชี

394 628431017 นางสาวจารุวรรณ อินทร์คง การบัญชี

395 628431018 นายเมธี อยู่สนาน การบัญชี

396 628431019 นายธนายุทธ สายโสภา การบัญชี

397 628431020 นางสาวจณิสตา แผ้วลุ่มแฝก การบัญชี

398 628431021 นางสาวรุ่งนภา แหลมทอง การบัญชี

399 628431023 นางสาวเสาร์วดี สุขสวัสด์ิ การบัญชี

400 628431025 นางสาวกัญญารัตน์ แสงธิป การบัญชี

401 628431026 นางสาวธิฎาภา เดือนฉาย การบัญชี
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402 628455001 นางสาวศรัณย์พร ศิรินันท์ วิศวกรรมพลังงาน

403 628455002 นางสาวธิดารัตน์ อยู่พลาย วิศวกรรมพลังงาน

404 628455003 นางสาวกรรณิการ์ อ๋ันฉิม วิศวกรรมพลังงาน

405 628455004 นางสาววรรักษณ์ โพธ์ิทอง วิศวกรรมพลังงาน

406 628455005 นางสาวตติกานต์ อุบลวรรณ วิศวกรรมพลังงาน

407 628455006 นางสาวจันทิมา ข าทอง วิศวกรรมพลังงาน

408 628455007 นางสาวสุธิดา เกาะเกตุ วิศวกรรมพลังงาน

409 628455008 นายรุ่งวิทยา เลือดแดง วิศวกรรมพลังงาน

410 629521002 นางสาวณัฐรัตน์ โพธ์ิทอง วิศวกรรมพลังงาน

411 628451003 นายเอกพันธ์ แสงสุวรรณ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

412 628466001 นายไวยวุฒิ จิตต์นิยม วิศวกรรมเคร่ืองกล

413 628466002 นางสาวอภิชญา สุขมาก วิศวกรรมเคร่ืองกล

414 628466003 นางสาวปภาวรินทร์ มีรอด วิศวกรรมเคร่ืองกล

415 628466004 นางสาววิสสุตา เสมเถ่ือน วิศวกรรมเคร่ืองกล

416 628466005 นายนราพงษ์ รักษาราษฎร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

417 628466006 นางสาวศิริพิมพ์ เอ่ียมสะอ้ิง วิศวกรรมเคร่ืองกล

418 628466007 นางสาวอินออน ซูนิก วิศวกรรมเคร่ืองกล

419 628466008 นางสาววริศรา เถ่ือนประยูร วิศวกรรมเคร่ืองกล

420 628466009 นางสาวปวันรัตน์ อ่อนน้อม วิศวกรรมเคร่ืองกล

421 628466010 นายภาวัต ย่ิงสมบัติ วิศวกรรมเคร่ืองกล

422 628466011 นายอนุรักษ์ เกษโกศล วิศวกรรมเคร่ืองกล

423 628466012 นายนักรบ สุขใจ วิศวกรรมเคร่ืองกล

424 628466013 นางสาวสุทธินาถ เขียวดี วิศวกรรมเคร่ืองกล

425 628466014 นางสาวศิริรัตน์ ค้ิวศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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426 628466015 นายณัฐวุฒิ ดวงผาสุก วิศวกรรมเคร่ืองกล

427 628466016 นายพลวัฒน์ วัฒนะ วิศวกรรมเคร่ืองกล

428 628466017 นางสาวพิมพ์ชนก จารัล วิศวกรรมเคร่ืองกล

429 628466018 นายธนภัทร ทองสมนึก วิศวกรรมเคร่ืองกล

430 628466019 นางสาวชีวณัฐ แตงสี วิศวกรรมเคร่ืองกล

431 628466020 นางสาวธัญญาเรศ เป่ียมปาน วิศวกรรมเคร่ืองกล

432 628466021 นายไพรัชช์ ชะเอมน้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล

433 628466023 นายอภิวัฒน์ บุญเสง่ียม วิศวกรรมเคร่ืองกล

434 628466029 นางสาวปรีชญา เจิมใจดี วิศวกรรมเคร่ืองกล

435 628466030 นางสาวกนิษฐา กลัดส าเนียง วิศวกรรมเคร่ืองกล

436 628466031 นางสาวรัชนก ด าศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล

437 628466032 นางสาวจิรัชญา สวนสะอาด วิศวกรรมเคร่ืองกล

438 628466033 นางสาวนันธิยา ช่วยทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล

439 628466034 นายนพดล พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล

440 628466035 นายณภัทร ขนุนทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล

441 628466036 นายกิตติศักด์ิ ศรีสุริยวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

442 628466037 นางสาวหฤทัยวลี ศรีหัวโทน วิศวกรรมเคร่ืองกล

443 628466038 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม วิศวกรรมเคร่ืองกล

444 628466039 นายกฤษดา สะอาด วิศวกรรมเคร่ืองกล

445 628466040 นายกฤษดา เก่งตรง วิศวกรรมเคร่ืองกล

446 628466041 นายอรรนพ ทวีสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล

447 628466042 นายปรัชญพงศ์ นาคใหญ่ วิศวกรรมเคร่ืองกล

448 628466043 นางสาวสุวรินทร์ กางร่มกลาง วิศวกรรมเคร่ืองกล

449 628466044 นางสาววาสนา ปานพ่วง วิศวกรรมเคร่ืองกล

450 628466045 นางสาวธณัฐชา สืบเทศ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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451 628466046 นายสุนัย ขันโท วิศวกรรมเคร่ืองกล

452 628466047 นายธีรดนย์ ม่ันแน่ วิศวกรรมเคร่ืองกล

453 628466048 นายพงศธร นันบุญตา วิศวกรรมเคร่ืองกล

454 629471003 นายพงศกร บัวเพชร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

455 629543003 นายคมสันต์ พ่ึงธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

456 628459001 นางสาวนภัสสร สุชาติ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

457 628459002 นางสาวภัทรพร เงินประเสริฐ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

458 628459003 นางสาวนารีรัตน์ แก้วโกสีย์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

459 628459004 นางสาวจริวรรณ กล่ินฉุน วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

460 628459005 นายศุภกิจ พิริยะศุภกิจ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

461 628459006 นายกษิดิศ อ่อนเพ็ชร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

462 628459007 นายบรรณสรณ์ ประกอบเพชร วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

463 628459008 นายกิตติพล สังข์ประเสริฐ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

464 628459009 นายจเด็จ สีขาว วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

465 628459010 นายนรากร พวงมาลัย วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

466 628464001 นายอัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

467 628464002 นายวรรณกร อมรฤทธิกุล หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

468 628464003 นายดนัย สืบเทศ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

469 626550004 นายปวิตร นิลพงศ์ คอมพิวเตอร์

470 627444001 นายณัฐชนน ทองเงิน คอมพิวเตอร์

471 627550002 นายธีรวัตร ประจันทัง คอมพิวเตอร์

472 627550003 นายคนิชณ์ติพงษ์ ค าแท้ คอมพิวเตอร์

473 628466022 นายชยานันต์ แย้มยืนยง คอมพิวเตอร์

474 628550003 นายนครินทร์ จันทร์ทองแก้ว คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวรชัย เยาวปราณี อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบ 

รอบโควตาความสามารถพเิศษ

(Portfolio)

หนา้ 20_24

475 628550004 นางสาวปรีชญา จันทร์เจ้า คอมพิวเตอร์

476 628550005 นายธีรภัทร พีอาเดช คอมพิวเตอร์

477 628550006 นางสาวธนพร แลสุด คอมพิวเตอร์

478 628550007 นายนันทวัฒน์ แก้วศรี คอมพิวเตอร์

479 628550008 นางสาวรัตติกาล ค าเพ็ง คอมพิวเตอร์

480 628550009 นายวสันต์ พลชะนา คอมพิวเตอร์

481 628550010 นางสาวเกษสุดา พวงจ าปี คอมพิวเตอร์

482 628550011 นางสาวมะลิวัลย์ ค าทา คอมพิวเตอร์

483 628550012 นางสาวซาฮูรา อูแล คอมพิวเตอร์

484 628444004 นายศิวกร แสงพลสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์

485 628444003 นายถิรวัฒน์ ขวัญกนกโชติ วิทยาการคอมพิวเตอร์

486 626472001 นางสาวผกามาศ น้อยกาญจนะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

487 628472001 นางสาวน้ าทิพย์ เข่งวา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

488 628472002 นางสาวสุกัญญา อุ่นเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

489 628472003 นายพลชัย ทองอาบ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

490 628501003 นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์ศิริ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

491 628589032 นางสาวนริศรา ชูกลีบ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

492 626435002 นางสาวกานต์ทิตา  สวนแก้ว คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

493 626435001 นางสาวชยาภรณ์  ทับทิมสุวรรณ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน)

494 626474001 นายธนากร แย้มเกิด คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

495 626474002 นายสุรินทร์ สายอุทัศน์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

496 626474003 นางสาวนีรชา โพธิสุข คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

497 627474001 นายเตชทัต เอมะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

498 628474001 นางสาวชนนิกานต์ ช่ืนสกุล คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

499 628474002 นายวิศรุต ประสพกิจถาวร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
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500 628474003 นายบุลากร ใจบรรเจิดกุล คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

501 628474004 นางสาวนิศาชล หลายช้ัน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

502 628474005 นางสาวสุพรรษา อยู่เย็น คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

503 628474006 นายุ่จักรเพชร ปานหอม คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

504 628477001 นายเสฎฐวุฒ  ิ นุชอ่อง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์)

505 628478001 นายอภิสิทธ์ิ บุญอ่ิม นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

506 628478002 นายยศนนท์ เมืองทองอ่อน นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

507 628478003 นายรุ่งสุริยา ประชาโจรน์ นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

508 628446001 นางสาวเพชรพรรณราย ศรแก้ว พยาบาลศาสตรบัณฑิต

509 628446002 นางสาวรัชนีกร สีหาราช พยาบาลศาสตรบัณฑิต

510 628446003 นางสาวอาภาภรณ์ บรรพตพิทักษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

511 628446004 นางสาววชิราภรณ์ สกุลไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต

512 628446005 นางสาวเกสรา วิจิตรพนาไพร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

513 628446006 นางสาวญารินดา สองสี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

514 628446007 นายพีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตรบัณฑิต

515 628446008 นางสาวผกาวรรณ สุขสวัสด์ิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

516 628446009 นางสาวสุนีย์ ยอดเพ็ชร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

517 628446010 นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตรบัณฑิต

518 628446011 นางสาวธิติมา ไชยหาญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

519 628446012 นางสาวสุธิดา สู่เสน พยาบาลศาสตรบัณฑิต

520 628446013 นางสาวอาทิตยา ล้ีธนรุ่งเรือง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

521 628446014 นางสาวปัทมาพร สุธรรมมา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

522 628446015 นางสาวอินทิรา ศรีชาหลวง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

523 628446016 นางสาวกสิณา ปีสมโภชน์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ สัมภาษณ์ ณ อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์
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524 628446017 นางสาวชลิตา สังกฤษ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

525 628446018 นางสาวณัฐกานต์ บุญรินทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

526 628446019 นางสาวธิติยา ชนะรินทร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

527 628446020 นางสาวซูไรยา อาลีมามะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

528 628446021 นางสาวนาบีฮะ กาเจ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

529 628446022 นางสาวนูรีซา อาบ๊ะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

530 628446023 นางสาวพิมนภา โพธิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

531 628446024 นายกองพล กล่ันดาวลอย พยาบาลศาสตรบัณฑิต

532 628446025 นางสาวมารตรี รัมมะโรจน์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

533 628446026 นางสาวนูรีต้า ขาเดร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

534 628446027 นางสาวอรุณกมล ทองพูล พยาบาลศาสตรบัณฑิต

535 628446028 นางสาวธัญญารัตน์ ชิวปรีชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

536 628446029 นายชวนากร ลาดเส พยาบาลศาสตรบัณฑิต

537 628446030 นางสาวณัฐธิดา ลีล้าน พยาบาลศาสตรบัณฑิต

538 628446031 นางสาวฮาลีหม๊ะ แลแร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

539 628446032 นางสาวนูรีดา กูลูแว พยาบาลศาสตรบัณฑิต

540 628446033 นางสาวณัฏฐณิชา แสงเชาว์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

541 628446034 นางสาวกมลธิดา อุกอาจ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

542 628446035 นางสาวชญาณี เดชพงษ์โชติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

543 628446036 นางสาวตรีนภา บุญจิตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

544 628446037 นางสาวจิราภา นุ่นพันธ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

545 628446038 นางสาวสุภาวดี นาคทิพย์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

546 628446040 นางสาวอุบลรัตน์ สืบอ้วน พยาบาลศาสตรบัณฑิต

547 628446041 นางสาวญารินตา สองสี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

548 628446042 นางสาวศิรินทิพย์ นามคุณ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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549 628446043 นายกิตติพศ ศรีวะกุล พยาบาลศาสตรบัณฑิต

550 628446044 นางสาวเอม่ี อดัมส์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

551 628446045 นางสาวพิริญา ภูลสวัสด์ิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

552 628446046 นางสาวยุภารัตน์ อ่อนน้อย พยาบาลศาสตรบัณฑิต

553 628446047 นางสาวนภาวัลย์ เบญจกุล พยาบาลศาสตรบัณฑิต

554 628446048 นางสาวประภัสรา ชารีบุตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

555 628446049 นางสาวทักษพร อัจฉฤกษ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

556 628446050 นางสาวศุภกานต์ สิงห์เป้ีย พยาบาลศาสตรบัณฑิต

557 628446051 นายมูฮัมมัดอิลฟี สือแม พยาบาลศาสตรบัณฑิต

558 628446052 นางสาวจุรีพร แสงถลุงเหล็ก พยาบาลศาสตรบัณฑิต

559 628446053 นางสาวสุวิยดา เต้าทอง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

560 628446054 นางสาวเสาวนีย์ นาโสก พยาบาลศาสตรบัณฑิต

561 628446055 นางสาวฮาดีล สุธางศ์ุรัตน์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

562 628446056 นางสาวคณาพร สงนอก พยาบาลศาสตรบัณฑิต

563 628446057 นางสาวสาณีย๊ะ เจ๊ะมะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

564 628446058 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนสุข พยาบาลศาสตรบัณฑิต

565 628446059 นางสาวจิรวรรณ แก้วมรกฎ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

566 628446060 นางสาวนัสรียะห์ แตมะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

567 628446061 นายอนุชา เศตพันธ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

568 628446062 นางสาวจิรวดี อินทร์ทอง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

569 628476001 นางสาวสุภาวดี เสน่ติบัง สาธารณสุขศาสตร์

570 628476002 นางสาวณัฐริกา ชูจร สาธารณสุขศาสตร์

571 628476003 นางสาวกรรณิการ์ เช้ือจีน สาธารณสุขศาสตร์

572 628476005 นางสาวกัสมา สืบอ่ า สาธารณสุขศาสตร์

573 628476006 นายณัฐกฤต ลาภบุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์
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574 628476007 นางสาวโสรญา ลาดศิลา สาธารณสุขศาสตร์

575 628476008 นางสาวกมลทิพย์ พิษนอก สาธารณสุขศาสตร์

576 628476009 นางสาวธนัญญา แจ่จ ารัส สาธารณสุขศาสตร์

577 628476010 นางสาวชีวรัตน์ ศรีเสม สาธารณสุขศาสตร์

578 628476011 นางสาวเด่นนภา อากรแก้ว สาธารณสุขศาสตร์

579 628476012 นางสาวพัชรินทร์ อินทสมมุติ สาธารณสุขศาสตร์

580 628476013 นางสาวขวัญมนัส ใจหลัก สาธารณสุขศาสตร์

581 628476014 นางสาวนริศรา ฟักทอง สาธารณสุขศาสตร์

582 628473001 นางสาวษัยมะ ดุลเลาะ การแพทย์แผนไทย
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