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หน้า 1/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

1 619586001 นางสาวณิชาภัทร ชูเชิด การศึกษาปฐมวัย

2 619586003 นางสาวสุชานรี นกแก้ว การศึกษาปฐมวัย

3 619586004 นางสาวฟาตีฮะ อูแล การศึกษาปฐมวัย

4 619586006 นางสาวกมลฉัตร พรประสงค์ การศึกษาปฐมวัย

5 619586009 นางสาวคคนานต์ ไกรวิลาศ การศึกษาปฐมวัย

6 619586014 นางสาววรรณิดา สิงห์เทียน การศึกษาปฐมวัย

7 619586015 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วฤทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย

8 619586017 นางสาวแสงเทียน นาวะ การศึกษาปฐมวัย

9 619586018 นางสาวสโรชา โสะสัน การศึกษาปฐมวัย

10 619586021 นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี การศึกษาปฐมวัย

11 619586022 นางสาวสุทัตตา ตุ่มแก้ว การศึกษาปฐมวัย

12 619586025 นางสาวพัชราภรณ์ คงวารี การศึกษาปฐมวัย

13 619586026 นางสาวเพ็ญนภา นุ่นทิพย์ การศึกษาปฐมวัย

14 619586027 นางสาวจิราณัฏฐ์ ศิริสังขกรกสุล การศึกษาปฐมวัย

15 619586030 นางสาวพิมพกานต์ นพคุณ การศึกษาปฐมวัย

16 619586033 นางสาวสุภาวดี สีนวล การศึกษาปฐมวัย

17 619586034 นางสาวณัฐนันท์ ทรศัพย์ การศึกษาปฐมวัย

18 619586039 นางสาวศุภมาส เนียมสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย

19 619586041 นางสาวกรรณิกา สุดสงวน การศึกษาปฐมวัย

20 619586046 นางสาวรุ่งตะวัน พลประโคน การศึกษาปฐมวัย

21 619586047 นางสาวปิยนุช ทอดสนิท การศึกษาปฐมวัย

22 619586048 นางสาวดลนภา ยอดทอง การศึกษาปฐมวัย

23 619586052 นางสาวอาทิตยา ป่ินแก้ว การศึกษาปฐมวัย

24 619586053 นางสาวหน่ึงฤทัย เพลินสุข การศึกษาปฐมวัย

25 619586054 นางสาวนิชนันท์ นามปักษา การศึกษาปฐมวัย

26 619586056 นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย การศึกษาปฐมวัย

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

คณะครุศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 2/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

27 619586058 นางสาวพัชรี ใจเก่ง การศึกษาปฐมวัย

28 619586059 นางสาวเจวลิน แสงจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

29 619586060 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย

30 619586063 นางสาวมาริสา เกตุสาย การศึกษาปฐมวัย

31 619586065 นางสาวสุธิดาพร เเสงจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

32 619586066 นางสาวมิรฟะ มาหะมะ การศึกษาปฐมวัย

33 619586068 นางสาวเสาวลักษณ์ พลสุรินทร์ การศึกษาปฐมวัย

34 619586069 นางสาวกิตติยา ส่งแสง การศึกษาปฐมวัย

35 619586070 นางสาวสุวิชาดา มาเมือง การศึกษาปฐมวัย

36 619586072 นางสาวเจนจิรา ขาวสอาด การศึกษาปฐมวัย

1 619589001 นายวันชนะ รอดสุด พลศึกษา

2 619589004 นายณัฐพงศ์ ชุ่มสนิท พลศึกษา

3 619589010 นายจิรศักด์ิ มุนิปภา พลศึกษา

4 619589012 นายพัฒนพงษ์ ศิริมาลา พลศึกษา

5 619589016 นายคัมภีร์ จูด้วง พลศึกษา

6 619589017 นายธีรภัทร์ นิลดํา พลศึกษา

7 619589018 นางสาวชลธิชา พระขันธ์ชัย พลศึกษา

8 619589020 นายจิรายุ สรีระศาสตร์ พลศึกษา

9 619589023 นายรุจรเมศ แสงสุวรรณ พลศึกษา

10 619589026 นางสาววัชรี ปานจรูญรัตน์ พลศึกษา

11 619589030 นายวชิรพงษ์ ดับขุนทด พลศึกษา

12 619589031 นายมูฮํามัดซามานี สะอิ พลศึกษา

13 619589032 นายฟุรกอน ซาวี พลศึกษา

14 619589035 นางสาวฐิติมา อินเอ่ียม พลศึกษา

15 619589036 นายสุรเดช ถนอมชนม์ พลศึกษา

16 619589037 นายนรภัทร จันทรปภณกุล พลศึกษา

17 619589039 นางสาวธัญวรรณ คงงด พลศึกษา

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : โรงยิมเนเซียม

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 3/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

18 619589040 นายรณกฤต เพ็งจันทร์ พลศึกษา

19 619589041 นายทยุตพล เอ้ียนมี พลศึกษา

20 619589044 นายยศชนินทร์ อารีราษฎร์ พลศึกษา

21 619589046 นายเมธาสิทธ์ิ ธรรมดี พลศึกษา

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 4/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619457002 นางสาวสกุลทิพย์ จันทรยิด การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

2 619457004 นายอนพัทธ์ มีแก้ว การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

3 619457005 นางสาวดนิสา อ่นช้อย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

4 619457008 นางสาวธมลวรรณ เกิดมุข การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

5 619457009 นางสาวชนาภัทร แย้มศรี การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

6 619457010 นางสาวผกาพร ไทยสง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

1 619461004 นายวุฒินันท์ ประทุมเทือง สัตวศาสตร์

2 619461005 นางสาวอรยา ออมให้ สัตวศาสตร์

3 619461006 นางสาวปัญญาลักษณ์ บุญคงบ้าน สัตวศาสตร์

4 619461008 นางสาวสุพัตรา ศรภิรมย์ สัตวศาสตร์

5 619461009 นายกฤตพต พงษ์น้อย สัตวศาสตร์

6 619461010 นางสาวสุปรีย์ ลาภา สัตวศาสตร์

7 619461011 นายภาณุพงศ์ เอ่ียมสะอาด สัตวศาสตร์

8 619461012 นายธงไชย ทวีทรัพย์ สัตวศาสตร์

9 619461013 นางสาวนันทิชา ศิลปศร สัตวศาสตร์

1 619471004 นางสาววรรณพร พลายกําเหนิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 619471005 นางสาวญาณิน ทองเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 619471006 นางสาวอุมากร เสือสีนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 619480006 นายปัฐมกรณ์ สัตยธีรานนท์ เกษตรศาสตร์

2 619480007 นายธีรศักด์ิ พรหมเพ็ง เกษตรศาสตร์

3 619480010 นางสาวปนัดดา ทับจันทร์ เกษตรศาสตร์

4 619480011 นางสาวกาญจนา บุญเงิน เกษตรศาสตร์

5 619480012 นางสาวชวัลลักษณ์ มากบัวแก้ว เกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 5/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619444003 นางสาวณัฐธิดา จับจัด วิทยาการคอมพิวเตอร์

1 619472003 นายภานุวัฒน์ ศรน่ิม คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)

2 619474001 นายสุวรรณรัต ดวงใส คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

3 619474002 นายอมรเทพ บุญเกิด คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

4 619474003 นางสาวเกตน์นิภา สีเมือง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)

5 619477002 นางสาวจารุวรรณ สุดสวาสด์ิ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงฯ)

1 619510035 นายนลธวัช ชมบริสุทธ์ิ คอมพิวเตอร์

2 619550001 นายปิยะพล พวงบุบผา คอมพิวเตอร์

3 619550002 นางสาวณัฐริยา ทังเฮียง คอมพิวเตอร์

4 619550003 นางสาวธนิษฐา สุชาติ คอมพิวเตอร์

5 619550004 นางสาวเบญจรัตน์ โพธ์ิเงินงาม คอมพิวเตอร์

6 619550005 นางสาวจิราพร นามศิริ คอมพิวเตอร์

7 619550006 นางสาวจิตราภรณ์ คําสวี คอมพิวเตอร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 6/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619405003 นางสาวกวินนาถ แจ้งสุวรรณ การพัฒนาชุมชน

2 619405004 นางสาวสุภาวดี บุญหนัก การพัฒนาชุมชน

3 619405005 นางสาวอาภาภัทร แย้มพงษ์ การพัฒนาชุมชน

4 619405007 นางสาวสโรชา ชมช่ืน การพัฒนาชุมชน

1 619412002 นางสาวบุญชนิต แสงฉาย นิติศาสตร์

2 619412006 นายณัฐวุฒิ พิณพรม นิติศาสตร์

3 619412007 นางสาวจันจิรา น้อยฤทธิไกร นิติศาสตร์

4 619412008 นางสาววรัญญา นิยะมะ นิติศาสตร์

5 619412009 นางสาวเบญจมาศ เทียมทัด นิติศาสตร์

6 619412010 นางสาวปภาวี ทับเนียม นิติศาสตร์

7 619412011 นางสาวกนิษฐา จุลเจิม นิติศาสตร์

8 619412012 นางสาวชุติญาพร สุขหอม นิติศาสตร์

9 619412014 นางสาวนรมน เกาะเกตุ นิติศาสตร์

10 619412015 นางสาวปริยดา มาเวหา นิติศาสตร์

11 619412016 นางสาวปานฝัน ทับทิมทอง นิติศาสตร์

12 619412017 นางสาวศุทธหทัย ย่ีสุ่น นิติศาสตร์

13 619412019 นางสาวรัชณี สวิทเซอร์ นิติศาสตร์

14 619427012 นางสาวอมรรัตน์ จันดาพล นิติศาสตร์

15 619586035 นายกิตติพงษ์ ชิตสะกูล นิติศาสตร์

1 619413002 นายพุทธชาติ ศรีอุทัย สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

1 619416001 นายอมรเทพ แข็งขัน ภาษาจีน

2 619416002 นางสาวขวัญฤทัย ปานสระพงษ์ ภาษาจีน

3 619416004 นางสาวณัฏฐธิดา พรเศรษฐคุณ ภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 7/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

4 619416005 นางสาวสร้อยทิพย์ ทรศัพย์ ภาษาจีน

5 619416006 นางสาวจิราวรรณ แก้วสอาด ภาษาจีน

1 619417003 นางสาวญาณิศา จันทรดิลก ศิลปและการออกแบบ

2 619417006 นางสาวสุฮัยลา ศรีสอาด ศิลปและการออกแบบ

3 619437001 นางสาวสุธิดา สุมาสา ศิลปและการออกแบบ

1 619422001 นายกฤษณะ จุ้ยนวล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

2 619422002 นางสาวธมลวรรณ เกตุท่าหัก รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

3 619422004 นางสาวอารียา ทัศทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

4 619422006 นางสาวนุชนาฏ หยวกแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

5 619422007 นายภัคพล เกตุแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

6 619422009 นางสาวกฤติยาภรณ์ ศรีพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

7 619423003 นางสาวกุศนีย์ ฉิมสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

8 619423006 นายชญานนท์ พรหมสี่หน้า รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

9 619423007 นางสาวทิพยรัตน์ ใยบํารุง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

10 619423008 นางสาวศิริพงษ์ คุ้มล้วนล้อม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

11 619423010 นางสาวรุจิรัตน์ นิลสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

12 619423012 นางสาวชุติกาญจน์ เคี่ยมพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

13 619423013 นางสาวหฤทัย แฮวอู รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

14 619423014 นายธนาธร ทองระยศ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

15 619423015 นางสาวณิชกมล ไกรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

16 619423017 นางสาวอธิตญา มีเพียร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

17 619423018 นางสาวประภัสสร เหมือนอ่วม รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

18 619423019 นางสาวอดิศา รัตนพร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

19 619423020 นางสาวนวลหงส์ โพธ์ิสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

20 619423021 นางสาวสาลินี บุตรสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

21 619423024 นางสาวกมลวรรณ นวมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 8/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

22 619423025 นางสาวนิรมล ดอกไม้จีน รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

23 619423027 นายสหโชค เนียมจําเริญ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

24 619423028 นายพิทักษ์ ศรีสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

25 619423029 นายวิวรรธน์ ศรีรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)

1 619427001 นางสาวจุฑามาศ โง้วสกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม

2 619427009 นางสาวสุวิมล อินทรไทยวงค์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

3 619427010 นางสาวชฎิลรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4 619427011 นางสาวสโรชา ย้ิมละมัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม

5 619427015 นางสาวอาทิมา สอดสอ่ง การท่องเที่ยวและการโรงแรม

6 619427018 นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล การท่องเที่ยวและการโรงแรม

7 619427021 นางสาวกรกนก เกิดรอด การท่องเที่ยวและการโรงแรม

8 619427022 นางสาวภคพร คงเกตุ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

9 619427023 นางสาวอริษา รุ่งสว่าง การท่องเที่ยวและการโรงแรม

10 619427024 นางสาวสุภัทรา ภู่แก้ว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

11 619427025 นางสาวสุวนันท์ ธรรมวาจา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

12 619427026 นางสาวนวลระหง จันทร์สมบูรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

13 619427027 นางสาวสุวนันท์ ดวงแก้ว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

14 619427028 นางสาวไอรดา สุขสมบูรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

15 619427030 นางสาวณัฎฐ์นรี ภักษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16 619427032 นางสาวอริศรา คํานวน การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1 619427029 นางสาวชลิตา ชัยรูป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

2 619427031 นางสาวธัญวรรณ มิลอน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

3 619429002 นางสาวรุจาภา วุฑฒวิภาต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

4 619429003 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

5 619429004 นางสาวภัทราภรณ์ เกษโร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

6 619429005 นางสาวจันทร์จิรา อันสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 9/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

7 619429010 นางสาวอาทิตยา ดินแดง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

1 619475002 นางเมตตา วิมลศิลป์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2 619475005 นางสาวโยษิตา แม่นหมาย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 619475006 นางสาวนฤมล อ่อนละมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 619446062 นางสาวอรจิรา เสือทอง ภาษาไทย

2 619501001 นางสาววราภรณ์ คําพูล ภาษาไทย

3 619501008 นายวัฒนา โทธานี ภาษาไทย

4 619501009 นางสาวสุทราทิพย์ พิมพ์สุข ภาษาไทย

5 619501010 นางสาวศศิวรรณ บุญชู ภาษาไทย

6 619501011 นางสาวทัสนีย์ ป่ินเศียร ภาษาไทย

7 619501017 นางสาววณิชชา ม่วงอยู่ ภาษาไทย

8 619501018 นางสาวศิลาทิพย์ จันทร์เพ็ง ภาษาไทย

9 619501019 นางสาวรัตนกร ยางเดิม ภาษาไทย

10 619501020 นางสาวพัชราภา รอดธานี ภาษาไทย

11 619501022 นางสาวบุษยมาศ สายัณห์ ภาษาไทย

12 619501024 นางสาวสุนิษา นวมศิริ ภาษาไทย

13 619501025 นางสาวปิยธิดา มณีศรีขํา ภาษาไทย

14 619501027 นางสาวสายรุ้ง คชาเศรษฐ ภาษาไทย

15 619501029 นางสาวนรารัตน์ เพชรประดับ ภาษาไทย

16 619501031 นายกฤษณะ ไทยจันทึก ภาษาไทย

17 619501032 นางสาวณัฐพร จันทร์เพ็ญ ภาษาไทย

18 619501033 นางสาวกนกวรรณ คงจินดา ภาษาไทย

19 619501035 นางสาวสิริวิมล จิตต์เอ้ือ ภาษาไทย

20 619501036 นางสาวจิราวรรณ พิทักษา ภาษาไทย

21 619501039 นางสาวมัณฑนา ช่ืนจิต ภาษาไทย

22 619501040 นางสาวญาดา คุ้มภัยเพ่ือน ภาษาไทย

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 10/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

23 619501042 นางสาวรัตติญา ช่วยเรือง ภาษาไทย

24 619501043 นางสาวนุชจรี หอมเนียม ภาษาไทย

25 619501044 นางสาวพรปรีญา ภู่สุวรรณ ภาษาไทย

26 619501045 นางสาวนันทิดา สําคัญจิตร ภาษาไทย

27 619501049 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรม ภาษาไทย

28 619501052 นายอนุพงศ์ สินเขียว ภาษาไทย

1 619423009 นางสาวเบญจรัตน์ พ่ึงแพง ภาษาอังกฤษ

2 619446060 นางสาวจุฑารัตน์ พลประทีป ภาษาอังกฤษ

3 619502001 นางสาวขวัญฤดี ปานสระพงษ์ ภาษาอังกฤษ

4 619502005 นายสหรัฐ ช่วยดร ภาษาอังกฤษ

5 619502006 นางสาวศุทธินี  ้เจ้ียมดี ภาษาอังกฤษ

6 619502008 นางสาวณัฐนิช ชัมภูธนะ ภาษาอังกฤษ

7 619502010 นางสาวสุธาศิณี โต๊ะทอง ภาษาอังกฤษ

8 619502011 นายปรมัตถ์ รอดจนา ภาษาอังกฤษ

9 619502012 นางสาวอนงค์นาถ ม่วงคราม ภาษาอังกฤษ

10 619502013 นายรวิภาค แสงอาทิตย์ ภาษาอังกฤษ

11 619502020 นางสาวพรพรรณ อยู่เป่ียม ภาษาอังกฤษ

12 619502021 นางสาวณภัทร ทาเครือ ภาษาอังกฤษ

13 619502022 นางสาวจารุวรรณ แพรพันธ์ ภาษาอังกฤษ

14 619502023 นางสาวกาญจนมาศ อานันทสามิต ภาษาอังกฤษ

15 619502024 นางสาวชัชราภรณ์ โพธ์ิชะอุ่ม ภาษาอังกฤษ

16 619502025 นายชนายุทธ ป่ินชัย ภาษาอังกฤษ

17 619502027 นางสาวณัฐธิดา สักขจง ภาษาอังกฤษ

18 619502028 นางสาวศิรภัสสร กฤษณา ภาษาอังกฤษ

19 619502029 นางสาวพิจิตรา ทองจันทร์ ภาษาอังกฤษ

20 619502030 นางสาวชุติมา ยมแก้ว ภาษาอังกฤษ

21 619502033 นางสาวสุชาดา ฉิมโหมด ภาษาอังกฤษ

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 11/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

22 619502034 นายภณัฐษดา รัตนกิจศร ภาษาอังกฤษ

23 619502036 นางสาวลภัสรดา บุญช่ืน ภาษาอังกฤษ

24 619502037 นางสาวเบญจวรรณ ข้อออ ภาษาอังกฤษ

25 619502040 นายธนพล เจริญลาภ ภาษาอังกฤษ

26 619502041 นางสาวธัญญารัตน์ ภู่สิน ภาษาอังกฤษ

27 619502043 นางสาวสุวนันท์ โล๊ะหนองร้ิน ภาษาอังกฤษ

28 619502044 นางสาวจุฑาทิพ สายจันดี ภาษาอังกฤษ

29 619502045 นางสาวเบญจวรรณ หอมเย็น ภาษาอังกฤษ

30 619502046 นายศิวเทพ มุ่ย ภาษาอังกฤษ

31 619502049 นายศิริวัฒน์ ไหมละออง ภาษาอังกฤษ

1 619506002 นายธนากร โง้งสกุล นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

2 619506003 นายวันศิริศักด์ิ ศรีทับ นาฏยดุริยางคศาสตร ์(แขนงนาฏยการแสดง)

3 619506004 นางสาวจุฑารัตน์ มีดี นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

4 619506005 นางสาววริศรา ป้องเพชร นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

5 619506006 นางสาวสุกัญญา มงคลการ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

6 619506007 นางสาวกมลชนก พรมทอง นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

7 619506008 นางสาวกมลวรรณ เสมเถื่อน นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

8 619506010 นางสาวธิดาพร บุญช่วย นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

9 619506012 นายธีรพล พงษ์นาค นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

10 619506016 นางสาววราภรณ์ สีดารักษ์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

11 619506017 นางสาวมัลลิสา สาํราญราษฎร์ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)

12 619508001 นายรติวัฒ ไร่นาดี นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

13 619508002 นายสรวิชญ์ คําห่อ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

14 619508003 นายปิติภาคย์ สุพรรณ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

15 619508004 นายปัญญา ทองพรม นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

16 619508006 นายสถิตย์ ทองจันทร์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

17 619508007 นายเฉลิมรัตน์ อรุณรักษ์ นาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 12/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619510001 นางสาวกรรณิกา คงทอง สังคมศึกษา

2 619510002 นางสาวภูวณี แดงสกล สังคมศึกษา

3 619510006 นายณัฐพล ทองดี สังคมศึกษา

4 619510007 นางสาวนุชติมา พุกโพธ์ิ สังคมศึกษา

5 619510008 นางสาวนภา สาลี สังคมศึกษา

6 619510009 นางสาวอริศรา แก้วสีงาม สังคมศึกษา

7 619510011 นายชัยวุฒิ จันทร์สอน สังคมศึกษา

8 619510012 นายวิชัย บุญรอด สังคมศึกษา

9 619510013 นายสหัสวรรษ ไกรชิต สังคมศึกษา

10 619510015 นางสาววรัญญา แองสาย สังคมศึกษา

11 619510017 นายภาคภูมิ นนทิกร สังคมศึกษา

12 619510018 นางสาวสกุลกาญจน์ มุนิปภา สงัคมศึกษา

13 619510019 นางสาวณัฐพร แก้วผึ้ง สังคมศึกษา

14 619510020 นางสาวศิรภัสสร สําราญอยู่ สังคมศึกษา

15 619510021 นางสาวศันสณีย์ เเสนเลิศ สังคมศึกษา

16 619510023 นางสาวปิยธิดา ถึงพร้อม สังคมศึกษา

17 619510024 นางสาวสุชาวดี มะลิเลื้อย สังคมศึกษา

18 619510025 นางสาวภัททิยา โตใหญ๋ สังคมศึกษา

19 619510026 นางสาวรุ่งลัดดา ผิวเหลือง สังคมศึกษา

20 619510027 นางสาวปิยาภรณ์ ไชยรัตน์ สังคมศึกษา

21 619510029 นางสาวเบญจพร ชูศรี สังคมศึกษา

22 619510031 นางสาวรัชนี ซอนุช สังคมศึกษา

23 619510032 นางสาวศศิธร ดีทองหลาง สังคมศึกษา

24 619510033 นางสาวอมรรัตน์ ชูมณี สังคมศึกษา

25 619510034 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แดง สังคมศึกษา

26 619510036 นายเขมทัต ทะเขียว สังคมศึกษา

27 619510038 นางสาวณัฐริกา มณีอินทร์ สังคมศึกษา

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 13/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

28 619510043 นางสาวภัคจิรา พุทธพงษ์ สังคมศึกษา

29 619510044 นางสาวณัฐณิชา นิพิฐพนธ์ สังคมศึกษา

1 619521003 นางสาวนริศรา ป่ินแก้ว ศิลปศึกษา

2 619521004 นางสาวพิมผกา บุญยะประทีป ศิลปศึกษา

3 619521006 นางสาวศิริรักษ์ แจ่มแจ้ง ศิลปศึกษา

4 619521007 นางสาวอาทิตยา เฉลิมรัตน์ ศิลปศึกษา

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 14/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619414001 นางสาวชุติกาญจน์ ทับทิม นิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)

2 619415003 นางสาวลัฐิกา อรจันทร์ นิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

1 619418005 นางสาวศิรภัส บุญมาก การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

2 619418006 นางสาวมณีรัตน์ ลิ้มสุวรรณ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

3 619418007 นางสาวฐิติมา เรือนทอง การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

4 619418008 นางสาวสุนิสา โรงแสง การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

5 619418010 นางสาวนิภาธร เต่าทองคํา การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

6 619418011 นางสาวกนกพร พรามห์สังข์ การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

7 619418012 นางสาวอริสรา เพ็งกับหนู การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

8 619418013 นางสาวอุทุมพร เขียวสง่า การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

9 619418014 นางสาวกัญญาวีร์ วงษาสูง การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)

10 619433001 นางสาวจิราวรรณ เนียมเจริญ การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

11 619433002 นายประสงค์ คงสวี การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

12 619435002 นางสาวธมลวรรณ สิงหปรีชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

13 619435003 นางสาวสิริพร ล้วนแก้ว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

14 619436001 นายวิสุทธิ วงษ์บัวงาม การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

15 619437002 นางสาววรพรรณ แจ้งเนตร การบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

1 617510006 นางสาวลักษณา เกิดเพชร การบัญชี

2 619431001 นางสาวธัญญารัตน์ คําภูเมือง การบัญชี

3 619431003 นางสาวนิรชร สว่างเมฆ การบัญชี

4 619431004 นางสาวอินทิรา มหาแก้ว การบัญชี

5 619431005 นางสาวผกาพันธ์ ชอบค้า การบัญชี

6 619431006 นายอนุชา เงินลาภรัตนา การบัญชี

7 619431007 นางสาวนวพร ตันเศวฉัตร การบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 15/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

8 619431008 นายวงษธร ด้วงฝั่งเหนือ การบัญชี

9 619431010 นางสาวปวีณรัตน์ ภุมรินทร์ การบัญชี

10 619431011 นางสาวอรปรียา รุ่งเรือง การบัญชี

11 619431016 นางสาวสิรีธร สุวัฒน์ การบัญชี

12 619431018 นางสาวปภัสสร บุตรพุ่ม การบัญชี

13 619431021 นางสาวลลิตา สุขใจ การบัญชี

14 619471003 นางสาวจันทิมา สีเหลือง การบัญชี

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 16/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619432003 นางสาวจันทิมา เมืองแก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

2 619432007 นางสาวสิริรักษ์ พรมสาร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

3 619432009 นางสาวมยุรี ชูเนียม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

4 619432010 นางสาวนพมาศ พุมมา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

5 619432011 นายไตรทศ สิงห์เล็ก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

6 619432012 นางสาวมนัสสา ศรีสุกใส เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

1 619442004 นางสาวโสภิดา บุญอ่ิม อาหารและโภชนาการประยุกต์

2 619442005 นางสาวนันทนา น่ิมนวน อาหารและโภชนาการประยุกต์

3 619442006 นายกิตติศักด์ิ รุ่งราษี อาหารและโภชนาการประยุกต์

4 619442007 นางสาวปานชนก ผลแก้ว อาหารและโภชนาการประยุกต์

1 619543002 นายศิริชัย สมประสงค์ คณิตศาสตร์

2 619543004 นางสาวอุมาพร น้อยถึง คณิตศาสตร์

3 619543005 นางสาวอมรรัตน์ คงเเท่น คณิตศาสตร์

4 619543007 นางสาวกัลยา สุขเจริญ คณิตศาสตร์

5 619543008 นางสาวนภาพร ช้างทอง คณิตศาสตร์

6 619543009 นางสาวปัทมาภรณ์ ศุกลสกุล คณิตศาสตร์

7 619543010 นางสาวแพรวนภา วงค์เณร คณิตศาสตร์

8 619543011 นางสาวปณิธตยา จันทร์แก้ว คณิตศาสตร์

9 619543012 นางสาวพัชราพร เหมือนจันทร์ คณิตศาสตร์

10 619543014 นางสาวสุพัตรา ทัดรัด คณิตศาสตร์

11 619543015 นางสาวพรรณนารา หลําวรรณะ คณิตศาสตร์

12 619543016 นายศรราม พรประสาท คณิตศาสตร์

13 619543018 นายจีรศักด์ิ เเซ่เเห คณิตศาสตร์

14 619543019 นางสาวศิริมา วันทอง คณิตศาสตร์

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 17/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

15 619543020 นายเชาวริทร์ พิลา คณิตศาสตร์

16 619543022 นางสาวศิรประภา ไตรพรม คณิตศาสตร์

17 619543023 นางสาวประกายดาว บุญเรือง คณิตศาสตร์

18 619543024 นางสาวจันทร์จิรา สัตย์ซ่ือ คณิตศาสตร์

19 619543025 นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง คณิตศาสตร์

1 619417005 นางสาวสวนิต ป่ินพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 619422003 นางสาวปิยธิดา ขุนนุช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 619548001 นางสาวพรหมพร ชูชมกลิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 619548005 นายรุ่งส่วาง ประคําทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 619548006 นายณัฐพล ทองห่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 619548009 นางสาวศรสวรรค์ สบายใจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7 619548010 นางสาวนวพร อุทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 619549003 นางสาวอัจฉรา ศรีไสย ชีววิทยา

2 619549004 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ นุชนิยม ชีววิทยา

3 619549009 นางสาวศิรภัสสร ทองอาญา ชีววิทยา

4 619549010 นางสาวนํ้าผึ้ง พ่ึงทอง ชีววิทยา

5 619549011 นางสาวธัญญารัก มูลสิน ชีววิทยา

6 619549013 นางสาวพรพรรณ คําสว่าง ชีววิทยา

7 619549014 นางสาวทิพรัตน แตงอุดม ชีววิทยา

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 18/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

1 619455002 นางสาวสิริยากรณ์ โตทรัพย์ วิศวกรรมพลังงาน

2 619455003 นายอัทธนีย์ ชูกลิ่น วิศวกรรมพลังงาน

3 619455005 นางสาวสนธยา พลพรึก วิศวกรรมพลังงาน

4 619455006 นางสาวนิลประภา ปาสานนท์ วิศวกรรมพลังงาน

1 619459002 นายจิรภัทร วิเชียรรัตน์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

2 619459003 นางสาวชุติมา นกเเก้ว วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

3 619459004 นางสาวจุฬาวรรณ รักร้อย วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

4 619459005 นางสาวจีรวรรณ จันเพ็ญ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

5 619459006 นางสาวณัชชา นินทะสิน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

6 619459007 นางสาวพัสวี ซุ่ยเล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

7 619459008 นายเพชร คิดอยู่ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

8 619459009 นายภูมิ กลิ่นจันทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

9 619459010 นายทัศนัย ดวงเต็ม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

10 619459011 นางสาวศิริวิมล วัดวิเศษ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

11 619459012 นายจักรกฤษณ์ ใหญ่ท้วม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

12 619459013 นางสาววิชุดา ทัศมาลี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

13 619459014 นายวรรณชัย โหจันทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

14 619459016 นายชุติพงศ์ ตัณฑวงศ์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

15 619459017 นายวริศ ขวัญดี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

16 619459019 นายพฤกษ์ อ้นพล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

1 619466002 นางสาวทิวาพร ชูดอกไม้ วิศวกรรมเครื่องกล

2 619466006 นายณัฐพล มาแป้น วิศวกรรมเครื่องกล

3 619466016 นายกฤติพล ทองเงิน วิศวกรรมเครื่องกล

4 619466021 นางสาวกัลยาณี เทพเสง่ียม วิศวกรรมเครื่องกล

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



หน้า 19/19

ลําดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1

 ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

5 619466024 นายอรรถพล จงเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล

6 619466025 นางสาวณัฐธิดา ประสงค์เงิน วิศวกรรมเครื่องกล

7 619466026 นางสาวอัจฉริยา ไชยมงคล วิศวกรรมเครื่องกล

8 619466027 นางสาวอุทุมพร นาสินสร้อย วิศวกรรมเครื่องกล

9 619466032 นายติณณ์ สุขเกษม วิศวกรรมเครื่องกล

10 619466033 นายอํานาจ ไร่หินถ่วง วิศวกรรมเครื่องกล

11 619466038 นางสาวสุขเปรมฤดี เลิศล้ําวิจิตรสกุล วิศวกรรมเครื่องกล

12 619466057 นายพิษณุ กิจสุดแสง วิศวกรรมเครื่องกล

13 619466067 นายศุภวิชญ์ พุมมา วิศวกรรมเครื่องกล

14 619466068 นายธวัชชัย สุนทโรทัย วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีชําระเงินแล้วไม่มีช่ือในประกาศ ให้นําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน




