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1 13066563 นางสาว อุทัยวรรณ นามนก
2 13102720 นางสาว โรจณีย์ แมเหาะ
3 13112953 นางสาว สุภาวดี ไกรเลิศ
4 13113290 นางสาว กัญญานุช สายสุด
5 13131261 นางสาว สุภาพร บัวเฮง
6 13131377 นางสาว ศิริภาพร ไกรษร
7 13029725 นางสาว กรรณิกา จินดาเจ่ีย
8 13041049 นางสาว ศศิกานต์ คงทอง
9 13049631 นางสาว ปุญญพัฒน์ อย่างสง่า

1 13094332 นางสาว อรุณี รุ่งโรจน์
2 13170507 นางสาว อามัล มะโย๊ะ
3 13117097 นางสาว พรพิมล พุมนวล

1 13030470 นาย ธนภัทร แก้วกัลยา
2 13054721 นาย ธนัท แก่นเมือง

1 13126849 นางสาว สมฤดี บุษบงค์
2 13174362 นาย ทศพร ทองแผ่น
3 13141800 นางสาว พรนภัส ทองประทุม
4 13150358 นาย กิตติพิชญ์ มณฑิราช
5 13175167 นางสาว อภิญญา พุทธสอน

1 13136686 นางสาว สุวรรณา เมฆขยาย

1 616461005 นาย เรวัต ขันน้อย

1 13036169 นาย ปราโมทย์ สุขเสน
2 13112781 นาย ณัฐชนน พหุพันธ์

616550015 นางสาว ณัฐดามาศ วันทะมาศ
616550016 นางสาว ปิยธิดา แก้วมาศ
616550017 นางสาว จิราณัฏฐ์ ศิริสังขกรสกุล

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

พลศึกษา (ค.บ.)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

สัตวศาสตร์

คอมพิวเตอร์(ค.บ.)

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

ตัวสํารองตามอันดับ

ตัวสํารองตามอันดับ
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13002320 นาย มนัญชัย กิตติธนเกษม
2 13138455 นาย วชิราวุธ หลอดทอง

1 13138072 นางสาว นูรฮาซีกีน สือรี
2 13155467 นางสาว นิอัตฟีน่า สะเตาะ
3 13170019 นางสาว ฟาติน หะมะ

1 13043726 นางสาว ปิยธิดา จีนเทียน
2 13049489 นางสาว พิชญาภา โตวังจร
3 13054429 นางสาว ขนิษฐา สีล้วน
4 13056538 นางสาว คีรภัทร อุตราช
5 13069662 นางสาว นวมน ทองคํา
7 13076084 นางสาว เหมือนฝัน เครือเพ็ง
8 13080651 นางสาว ทิพรัตน์ ปัดภัย
9 13089825 นางสาว วรรณพา แก้วพ่วง
10 13100753 นางสาว โรซาลีน สายู
11 13119883 นางสาว วชิราภรณ์ มงคล
12 13147602 นางสาว กัณฐิกา นาคิน
13 13147884 นางสาว จิรัชยา ทองโอ
14 13149075 นางสาว วาสนา ขอสันติกุล
15 13149166 นางสาว ชลรดา หอยสังข์
16 13149315 นางสาว นูรอีมาน เจะมุ
17 13161863 นางสาว ดารา ใฝ่เงินทอง

1 13179554 นาย ณัฏฐกร ศรีสกุล

1 13169399 นาย ณัฐวุฒิ ชูดอกไม้
616507002 นางสาว กิตติยา งามชม

1 13083588 นาย ภาคิน คําบุบผา

1 13006469 นางสาว กรรณิการ์ วงษ์สง่า
2 13020117 นาย อดิศร จันทร์โก๊ะ
3 13155960 นางสาว มัลลิกา คชาชัย
4 13156783 นางสาว ศุภาพิชญ์ ปานบุญ

610102549 นางสาว สุทราทิพย์ พิมพ์สุข

นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) (ค.บ.)

นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) (ค.บ.)

นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง) (ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การแพทย์แผนไทย

สาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาชุมชน



ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 3 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
3/7

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13004833 นาย ธนวัฒน์ เนียมมูล
2 13063611 นาย สหัสวรรษ อุประ
3 13085892 นาย ณัฐพนธ์ จันทร์หลิน
4 13122681 นาย อติวิชญ์ เดิมรัตนกุล
5 13140025 นางสาว กชพรรณ จันทร์แก้ว
6 13148225 นางสาว ดัลลัชวรรณ มีวาสนา
7 13151158 นาย รามิลศรณ์ ช่ืนอารมณ์
8 13162108 นาย พงค์ภัค ช่อเกตุ
9 13171639 นาย อรรถพล ปานม่วง
10 13173581 นาย วรพล แสงวณิช
11 13176050 นาย ภาสวิชญ์ เกตุสุขํา

1 13145980 นางสาว วณิชชา ม่วงอยู่

616417014 นางสาว กุลดา เหลืองทอง

1 13065128 นาย ภูบดินทร์ นิ่มน้อย
2 13147563 นางสาว วศินี วงค์เดช

1 13006458 นาย เสฎฐวุฒิ พลวิชัย
2 13072784 นางสาว สมัญญา เงาแก้ว
3 13065501 นางสาว ณัฐชยา พวงสน
4 13080691 นางสาว ภาวนา ตั้งอารมย์
5 13125776 นาย ภัทรพล พ่ึงประจวบ

นิติศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศิลปและการออกแบบ

ภาษาจีน

ภาษาไทย (ค.บ.)
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13122129 นางสาว อาทิตยา กล่ินน้อย
2 13169739 นางสาว นิรุสมี วาโมง
3 13021859 นางสาว รัชนีกร หนาแน่น
4 13090962 นางสาว ศศิธร ตรีพิมล
5 13043046 นางสาว ขวัญเรือน ตะเภาทอง

1 13080418 นางสาว สุดารัตน์ ปุระณะ
2 13137379 นางสาว ทิพวรรณ พันเเตง
3 13020421 นางสาว ณัฐฐา ม่วงนาค

1 13083363 นางสาว รัตนาวลี บุญสิทธ์ิ
2 13003822 นางสาว โยษิตา ฉิมเช้ือ
3 13125505 นางสาว พิมพ์มาดา แดงเสียงดัง

1 13135309 นางสาว ธิติมา น่วมนวล

1 13058096 นาย ธนวัฒน์ ผาดศรี
2 13088354 นางสาว อุมาพร ทองแท้
3 13133730 นางสาว ทัชชกร คงกระเรียน
4 13140431 นางสาว เกศรา เกิดรอด
5 13145295 นางสาว ฟาริดา ธูปหอม
6 13150183 นางสาว นริศรา มณีอินทร์
7 13162080 นางสาว สมฤทัย พันแตง
8 13175058 นางสาว นันทิดา มีนาม

616423065 นาย ภูวดี ดีสุ่น

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน)

สํารองเรียนตามอันดับ

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ตัวสํารองเรียงตามอันดับ
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13005138 นาย ดลดนัย ตาละลักษณ์
2 13039699 นางสาว กัญญารัตน์ ทองเกิด
3 13114027 นาย ณัฐวุฒิ อินนุ่น
4 13124149 นาย พรพิบูลย์ ปาสาตัง
5 13134026 นางสาว สมัชญา เรือนจันทร์
6 13172124 นาย เมธัส วัดโลก
7 13178624 นาย ณัฐพงศ์ หุ่นงาม

616412001 นาย พงษ์พิพัฒน์ จันทร์หอม

1 13142965 นางสาว อรสา เจาจารึก
2 13152077 นางสาว ณัฐพร ปัญญาสวรรค์
3 13020988 นางสาว ขนิษฐา แสงสาคร

1 13044498 นางสาว จิรษา ธูปทอง
2 13057074 นางสาว ธนัญญา พวงส้ัน
3 13072847 นางสาว ธนัชญา แสงโพลง
4 13082030 นางสาว อนุสรา ช่วยเพชร
5 13105127 นางสาว ปิยาภรณ์ ไชยรัตน์
6 13106016 นางสาว ศศิภา แย้มอินทร์
7 13111059 นางสาว จิตรา ภูมิอักโข
8 13126909 นางสาว ศิริรัตน์ วิยาสิงห์
9 13128415 นางสาว สกุลกาญจน์ มุนิปภา
10 13135289 นางสาว กนิศฐา ทองสุขเจริญ
11 13144841 นางสาว เปรมกมล มาคล้าย

1 13132283 นางสาว ภวรัญชน์ จิตต์กลาง

1 13017923 นางสาว เจนจิรา แก้วตา
2 13040409 นางสาว อริสา พูลลาภ
3 13040501 นางสาว ชลลดา สร้อยสุวรรณ
4 13139560 นางสาว วาสนา เทศกลั่น
5 13081824 นางสาว ชลดา คําอุบล
6 13161438 นางสาว กุลิสรา เจียวก๊ก

616427021 นาย ปริญญากร สังข์ฤทธ์ิ
616427008 นาย ธงฉาน น้อยสอาด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)

ศิลปศึกษา (ค.บ.)

สังคมศึกษา (ค.บ.)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13006058 นาย สิวิโรจน์ ศรีอินทรกิจ
2 13089346 นาย ธนพนท์ ชูพัฒน์
3 13093566 นาย รุ่งอรุณ ปอทเจส
4 13102984 นางสาว ผุสดี ทรัพย์ประมูล
5 13136137 นางสาว กัณหา ทับทิม
6 13136182 นางสาว ณัฐตชา อ่อนนวล
7 13143830 นางสาว ภาวิตา เหมือนวงษ์
8 13179574 นางสาว อริสรา เพ็งกับหนู

1 13170311 นางสาว ลักษิกา อินทร์เถื่อน

616474007 นาย ณัชพล ทองดอนพุ่ม

1 13136688 นางสาว ชนาพร บุญประเสริฐ

1 13177379 นางสาว ณตวรรณ วงษ์สวัสดิ์

1 13040646 นาย ธีรดนย์ กมลปราโมทย์
2 13040809 นางสาว เจนจิรา ฤทธ์ิบัว
3 13026860 นางสาว พิมพ์ชนก เอียดน้อย
4 13113647 นางสาว เบญจวรรณ เขตวิชชา
5 13132723 นางสาว ณัฐนิชา เรืองศิลป์

1 13007989 นางสาว อชรายุ ไชยมงคล
2 13019952 นางสาว กนกกร จะเกร็ง
3 13043177 นางสาว เสาวลักษณ์ สาครเจริญ
4 13089274 นางสาว ปรียานุช เย็นเปิง
5 13138230 นางสาว แพรวนภา วงค์เณร

คณิตศาสตร์(ค.บ.)

การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

การบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง)

การบัญชี
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล

1 13043453 นางสาว กวีวรรณ เช้ือบ้านเกาะ

1 13046850 นางสาว จารุวรรณ แพน้อย
2 13128284 นางสาว จุฑามาส กาญจนวราภรณ์

1 13170988 นาย รามณรงค์ แพงดี

1 13169304 นาย จักรพงษ์ ชุติรัมย์

1 13113638 นาย ธนดล นาดี
2 13123799 นาย จิรภัทร นามเดช
3 13171403 นาย อําพล ถนอมลิขิตวงศ์

สถาปัตยกรรมภายใน

วิศวกรรมเคร่ืองกล

เทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

ชีวิทยา(ค.บ.)

เคมี(ค.บ.)




