




























รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 1/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชา
1 636586028 นางสาวภัทราภรณ์ พานฟัก การศึกษาปฐมวัย

2 638586001 นางสาวญาดา เสนาะวาที การศึกษาปฐมวัย

3 638586005 นางสาวฐิติพร ลือชัย การศึกษาปฐมวัย

4 638586006 นางสาวสกุลกาญจน์ นกน่วม การศึกษาปฐมวัย

5 638586009 นางสาวอาภาภรณ์ พรามภู่ การศึกษาปฐมวัย

6 638586018 นางสาวผไทมาศ นวลจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

7 638586024 นางสาวอาทิตยา อ้นแย้ม การศึกษาปฐมวัย

8 638586025 นางสาวกัณทิมา แสงแช่ม การศึกษาปฐมวัย

9 638586027 นางสาวพรทิพย์ ศรเดช การศึกษาปฐมวัย

10 638586032 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์เขียว การศึกษาปฐมวัย

11 638586035 นางสาวปณิตา อ าลอย การศึกษาปฐมวัย

12 638586036 นางสาวภัทรธิวา หนูไกร การศึกษาปฐมวัย

13 638586037 นางสาวธนภรณ์ ทองเกิด การศึกษาปฐมวัย

14 638586044 นางสาวกิตติมา ศรีแก้ว การศึกษาปฐมวัย

15 638586046 นางสาวณัฐณิชา สุปัตติ การศึกษาปฐมวัย

16 638586047 นางสาววิชชาภรณ์ รักชนะ การศึกษาปฐมวัย

17 638586050 นางสาวชลธิฌา แค่ใหญ่ การศึกษาปฐมวัย

18 638586055 นางสาวณัชชา แซ่ล่ิม การศึกษาปฐมวัย

19 638586057 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีสุข การศึกษาปฐมวัย

20 638586059 นางสาววันวิสาข์ บุญรัตน์ การศึกษาปฐมวัย

21 638586062 นางสาวพัฒน์นรี ดาบแก้ว การศึกษาปฐมวัย

ช่ือ - นามสกุล

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 2/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 636589008 นายนัทธพงศ์ อินทราพงษ์ พลศึกษา

2 638589001 นางสาวสุภาวดี นามไว พลศึกษา

3 638589003 นางสาวสุพรรณษา นาคศาลา พลศึกษา

4 638589020 นายจิรภาส อินทร์นวล พลศึกษา

5 638589025 นางสาวแพรวพรรณ บัวจันทร์ พลศึกษา

6 638589026 นายภูวนาถ แก้วพ่วง พลศึกษา

7 638589033 นางสาวศศิธร บุญรอด พลศึกษา

8 638589034 นายณัฐดนัย ชัยแหม่ง พลศึกษา

9 638589036 นายวรชน แสงอาทิตย์ พลศึกษา

10 638589039 นายก้องภพ วงศ์เณร พลศึกษา

11 638589042 นายอนุวัต พรหมแก้ว พลศึกษา

12 638589048 นายธนกร อ่อนละออ พลศึกษา

13 638589053 นายปัฐถากรณ์ เย่ียมเพ่ือน พลศึกษา

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 3/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 636501003 นางสาวกชมน ชูด า ภาษาไทย

2 636501006 นางสาววาสนา ขาวเรือง ภาษาไทย

3 636501012 นายธนภัทร ฟักเถ่ือน ภาษาไทย

4 636501016 นางสาวสุภาพร สงกระสินธ์ุ ภาษาไทย

5 638501001 นางสาวรัตนาวดี วิจารย์ ภาษาไทย

6 638501003 นางสาวณัฐกานต์ ซ่ือสุทธ์ิ ภาษาไทย

7 638501005 นางสาวอมรรัตน์ สุขเพ็ง ภาษาไทย

8 638501006 นายขวัญกล้า ด าภูผา ภาษาไทย

9 638501008 นางสาวเปรมจิต จันทร์สง่า ภาษาไทย

10 638501010 นางสาววิมาดา ช้างยนต์ ภาษาไทย

11 638501014 นางสาวสิรภัทร วิเศษศักด์ิ ภาษาไทย

12 638501015 นางสาวอรดา แซ่หลี ภาษาไทย

13 638501016 นางสาวจรรยพร บุญยก ภาษาไทย

14 638501019 นางสาวธนัชพร อินดิษฐ ภาษาไทย

15 638501020 นางสาวธณพร หม่ืนทิพย์ ภาษาไทย

16 638501024 นางสาวเทพกาญตา อ้นเหลือ ภาษาไทย

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 4/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 636502001 นางสาวพิมพ์ลภัส จิตต์พุ่ม ภาษาอังกฤษ

2 636502004 นายชัยชนะ มีสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ

3 636586022 นางสาวอมลวรรณ มีศิริ ภาษาอังกฤษ

4 638502008 นางสาวมาริสา เพ็งพิน ภาษาอังกฤษ

5 638502010 นางสาวพิมพ์ชนก หลักบุญ ภาษาอังกฤษ

6 638502011 นางสาวชลลดา คูประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ

7 638502012 นางสาวสยามล นาคเนียม ภาษาอังกฤษ

8 638502013 นางสาวจีรนันท์ เปียรักใคร่ ภาษาอังกฤษ

9 638502015 นางสาวศลิษา แสงนิล ภาษาอังกฤษ

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 5/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 636506003 นางสาวราณี แก่นแก้ว นาฏศิลปศึกษา

2 636506005 นางสาวสายรุ้ง เคลือบงาม นาฏศิลปศึกษา

3 636506009 นางสาวพัชราภรณ์ อ้นทอง นาฏศิลปศึกษา

4 638502020 นางสาวตรีรักษ์ ใจใส นาฏศิลปศึกษา

5 638506004 นางสาวเบญจรัตน์ ค าดี นาฏศิลปศึกษา

6 638506006 นางสาวชุติมณฑน์ ขันกสิกรรม นาฏศิลปศึกษา

7 638506007 นางสาวศิรภัสสร ยอดทอง นาฏศิลปศึกษา

8 638506009 นางสาวนฤนา อยู่เจริญ นาฏศิลปศึกษา

9 638506010 นางสาวชนกานต์ นิลแก้ว นาฏศิลปศึกษา

10 638506014 นางสาวบุญญิสา เหล่าศรี นาฏศิลปศึกษา

11 638506016 นางสาววารุณี เรืองฤทธ์ิ นาฏศิลปศึกษา

12 638506017 นายบูรพา รอดสาย นาฏศิลปศึกษา

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 6/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 634510002 นางสาวจรรยารัตน์ บุตรน  าเพชร สังคมศึกษา

2 636510004 นางสาวรินรดา แยกรัง สังคมศึกษา

3 638510001 นางสาวจันทร์จิรา วิศิลา สังคมศึกษา

4 638510004 นางสาวลัดดาวัลย์ สามบุญเรือง สังคมศึกษา

5 638510005 นายวรเชษฐ์ งีสันเทียะ สังคมศึกษา

6 638510007 นางสาวพัชราวดี อร่ามวัฒน์ สังคมศึกษา

7 638510008 นางสาวปุณยานุช อรุณ สังคมศึกษา

8 638510009 นางสาวสุปราณี แก่นจันทร์ สังคมศึกษา

9 638510011 นางสาวกนกอร วชิรพันธ์ สังคมศึกษา

10 638510012 นางธิดารัตน์ ฉิมพาลี สังคมศึกษา

11 638510014 นายศิราวิทย์ กล่อมเกลี ยง สังคมศึกษา

12 638510016 นางสาวณิชาภัทร อ่วมเมือง สังคมศึกษา

13 638510017 นางสาวอรอนงค์ เข็มทอง สังคมศึกษา

14 638510019 นางสาวจารุวรรณ มณีเขียว สังคมศึกษา

15 638510020 นายนัทธพงศ์ ภิรมย์เอ่ียม สังคมศึกษา

16 638510022 นางสาวพลอยสวย ภาณุวัฒน์พงษ์กุล สังคมศึกษา

17 638510023 นางสาวสุกัญญา สุกสี สังคมศึกษา

18 638510024 นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมสินธ์ สังคมศึกษา

19 638510025 นางสาวลักขณา นาคบุญ สังคมศึกษา

20 638510026 นางสาวเจนจิรา แสนสุด สังคมศึกษา

21 638510029 นางสาวภัทราพร หีดชะนา สังคมศึกษา

22 638510030 นางสาวศิริพร ภู่ทอง สังคมศึกษา

23 638510031 นางสาวสุพรรณวดี ขันธ์แก้ว สังคมศึกษา

24 638510033 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง สังคมศึกษา

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 7/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 638521001 นางสาวณัฐณิชา ชะเอมสินธ์ิ ศิลปศึกษา

2 638521002 นางสาวจีรนันท์ สุสุทธิ ศิลปศึกษา

3 638521003 นางสาวศิริยาภา ลือแสน ศิลปศึกษา

4 638521004 นางสาวหน่ึงฤทัย จิตต์ภักดี ศิลปศึกษา

5 638521005 นางสาวรุ่งรัชนี ส่งเสริม ศิลปศึกษา

6 638521007 นางสาวสุทธิดา ปกรณ์แก้ว ศิลปศึกษา

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 8/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 638543003 นายสิรวิชญ์ ขุนเกตุ คณิตศาสตร์

2 638543005 นายตันติกร สุวรรณภพ คณิตศาสตร์

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 9/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล

1 638501017 นางสาวรินรดา สงคราม เคมี

2 639545002 นางสาวสุดารัตน์ มีทรัพย์ เคมี

3 639549003 นางสาวนัสรีย์ จารีย์ เคมี

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Portfolio (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 10/10

ล าดับ รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาช่ือ - นามสกุล
1 638550005 นางาสาวสุภวดี เหมาะภักดี คอมพิวเตอร์
2 639550010 นางสาวปิยธิดา มยาเศษ คอมพิวเตอร์

งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-708607








