ที่

รหัสผู้สมัคร

1
2

649586003
649586004

1

648589001

1

648461001

เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1 หน้า 1_3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา
สถานที่สอบ/รูปแบบการสอบ
ชื่อ-นามสกุล
คณะครุศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 9
โควตาเรียนดี
คณะครุศาสตร์
นางสาวฟิรดาว
หมัดสธรรม
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอัครีมีย์
บินเเวหะมะ
การศึกษาปฐมวัย
ความสามารถพิเศษ (Portfolio)
นางสาวอรุโนทัย
สําราญ
พลศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
ความสามารถพิเศษ (Portfolio)
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่ม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายภาสกร
ย้อมสี
สัตวศาสตร์
(เอกสารแนบ 3)

1
2
3
4
5
6

649543001
649543002
649543004
649548001
649549001
649549002

นางสาวจีราพร
นางสาวกัลญารัตน์
นายทศพล
นางสาวนิตอยยีบะห์
นางสาวกวินทิพย์
นางสาวดาวัล

1

648549001 นางสาววราภรณ์

1
2
3

649415001 นายอภิวัฒน์
649418003 นางสาวอารียานัฎ
649418004 นายมูฮําหมัดกามีรู

1
2

648431002 นางสาวมนทกานต์
648418002 นางสาวศศิประภา

1
2

649466001 นายมูฮัมมัดนัศรูณ
649466002 นายแวรุสกีน

1

648466001 นางสาวพุทธรัตน์

1

648550001 นางสาวกัญญาภัค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โควตาเรียนดี
คณิตศาสตร์
พ่วงพรม
คณิตศาสตร์
บุญพิมพ์
คณิตศาสตร์
ศรีบุญเรือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โต๊ะอีแม
ชีววิทยา
สีปาน
ชีววิทยา
กวยแก้ว
โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio)
จิตซื่อ
ชีววิทยา
คณะวิทยาการจัดการ
โควตาเรียนดี
วงษ์น้อย
นิเทศศาสตร์
นาลี
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
กือแด
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio)
การบัญชี
ฤทธิ์ประสาท
การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
อินทรักษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โควตาเรียนดี
เจ๊ะดือเร๊ะ
วิศวกรรมเครื่องกล
มะสาและ
วิศวกรรมเครื่องกล
โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
สังข์เพิ่ม
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
หอมขจร
คอมพิวเตอร์

สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
วิทยาการจัดการ
(เอกสารแนบ 3)

สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(เอกสารแนบ 3)
สอบสัมภาษณ์ท่อี าคารราชพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1 หน้า 2_3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่สอบ/รูปแบบการสอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โควตาเรียนดี
สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
นางสาววาสนา
ศรชัย
นิติศาสตร์
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
นางสาวอริสา
แก้วนิล
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอุสมะห์
สามะแอ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(เอกสารแนบ
3)
นางสาวกุญธิดา
วันดี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ที่

รหัสผู้สมัคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

649501001
649501002
649502001
649502002
649521001
649502003
649502004
649502005
649502006
649455003
649510001

1

648422001 นางสาวขวัญจิรา

2

648423001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ศรีพรม

รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐ
และเอกชน)

3

648427001 นางสาวคณิตา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4
5
6
7
8
9
10

648501001
648501002
648502001
648506002
648510003
648416001
648416002

1
2
3
4

649446003
649476001
649446004
649446005

5

646476003 นายอาบูยุซรัน

สะอิ

สาธารณสุขศาสตร์

6

649476002 นายอิควารณ์

แดเดาะ

สาธารณสุขศาสตร์

7

649476004 นางสาวต่วนนูรมา

ต่วนแว

สาธารณสุขศาสตร์

648446001
648446005
648446006
648446009
648446010
648446011

โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
ยังวัดหลวง
พยาบาลศาสตร์
บัวผัน
พยาบาลศาสตร์
แก้วลังกา
พยาบาลศาสตร์
กล่อมใจ
พยาบาลศาสตร์
แสนสุภา
พยาบาลศาสตร์
กุระจินดา
พยาบาลศาสตร์

1
2
3
4
5
6

นางสาววรรณภัสสร์
นางสาวพริมา
นางสาวปรณตพร
นางสาวจุฬาธนกรณ์
นางสาวธันยาภรณ์
นางสาวธิดาทิพย์
นายเกียรติศักดิ์

โชควิบูลย์
ประมงวัฒนา
ทั่งทอง
คิดอยู่
มิตรดี
เกตุสุริโย
ชัยยะพิมพ์
เขียวมณี

จันทร์สิงห์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น)

นางสาวสุธินี
นางสาวพรพิมล
นางสาวปวริศา
นางสาวโสริยา
นายภานุสรณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นายพนภัฏฐ์

ซุ้ยวงษา
ภาษาไทย
แก้วกอง
ภาษาไทย
ร่วมจิตร
ภาษาอังกฤษ
ศรีสวัสดิ์
นาฏศิลปศึกษา
สินไทย
สังคมศึกษา
ชิโนวรรณ
ภาษาจีน
กิจกาญจนปราชญ์ ภาษาจีน
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
โควตาเรียนดี
นางสาวณัฐสิริ
แก้วสมทอง
พยาบาลศาสตร์
นางสาวบุญญริณย์ สามะณี
พยาบาลศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ สมคิด
พยาบาลศาสตร์
นางสาวอุลฟาร์
มะโซ
พยาบาลศาสตร์

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวชุติสรา
นางสาวนุชรินทร์
นางสาวมลลิดา
นางสาวนิยดา
นางสาวปวีณา

สอบสัมภาษณ์ อาคาร 23
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสารแนบ 3)

สอบสัมภาษณ์ อาคาร 23 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบคัดเลือกที่อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ
สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
พยาบาลศาสตร์ฯ
(เอกสารแนบ 3)

สอบคัดเลือกที่อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ

ที่
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสผู้สมัคร
648446013
648446014
648446017
648474001
648473001
646476003
649476002
649476004

เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1 หน้า 3_3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่สอบ/รูปแบบการสอบ
นางสาวกันตพิชญ์ หวังพิพัฒน์ชัย
พยาบาลศาสตร์
สอบคัดเลือกที่อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร์
นายกิตติศักดิ์
ท้าวชินกิจ
พยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ
นายฟารุตม์
มาหะมะ
พยาบาลศาสตร์
นางสาวสายป่าน จันทร์เพ็ญ
พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ
นางสาวสุพิชญา
แคล้วปรปักษ์
การแพทย์แผนไทย
ออนไลน์ด้วยไลน์กลุ่มคณะ
นายอาบูยุซรัน
สะอิ
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ฯ
นายอิควารณ์
แดเดาะ
สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวต่วนนูรมา ต่วนแว
สาธารณสุขศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 หน้า 1_6
ที่

1
2
1

1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
คณะครุศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 9
โควตาเรียนดี
คณะครุศาสตร์
649586001 นางสาวอลิญา
พ่อตาแสง
การศึกษาปฐมวัย
649589001 นายณัฐพงศ์
จันทวาส
พลศึกษา
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
648586001 นางสาวกัญญารัตน์
รัดเกล้า
การศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
648461001 นายภาสกร ย้อมสี
สัตวศาสตร์
(เอกสารแนบ 3)

1 649543003 นางสาวนัฐพร
2 649543005 นางสาวอาอีซะห์
3 649543006 นางสาวการีณยี ์
1 648549001 นางสาววรากรณ์
2 648442001 นางสาววิลาวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โควตาเรียนดี
สุขมนต์
คณิตศาสตร์
วาแม
คณิตศาสตร์
สาฮะ
คณิตศาสตร์
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
จิตซื่อ
ชีววิทยา
อบอุ่น

อาหารและโภชนาการประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โควตาเรียนดี

1 649474001 นางสาวสุภารัตน์

พุ่มแก้ว

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย

โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
1 648550001 นางสาวกัญญาภัค

1
2
3
4
5
6
7
8

649435001
649418001
649418002
649418005
649418006
649433001
649431001
649431002

นางสาววิภาวินี
นางสาวฟาธีมะห์
นางสาวธนาภา
นายอัมริน
นายฟาร์ฮิม
นางสาวกัญญาลักษณ์
นางสาวนุรฟาร์
นางสาวนันทวรรณ

1
2
3
4

648418001
648418003
648433001
648431001

นางสาวสุภาวรรณ
นางสาวประภาศิริ
นายหัสชฎิล
นางสาวสุกาญดา

หอมขจร

คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ
โควตาเรียนดี
พิมพิทักษ์
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
เด็ง
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
ขุนพิลึก
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
พีรีซี
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
ซีเเต
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)
เห็มหา
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
อีตํา
การบัญชี
ตระการจันทร์ การบัญชี
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
ศรีวิจา
การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
กูนุ
การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ)
ภู่พร
การบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)
สีสงค์
การบัญชี

สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 4
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เอกสารแนบ 3)
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารแนบ 3)
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารราช
พฤกษ์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ
(เอกสารแนบ 3)

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 หน้า 2_6
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
โควตาเรียนดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
649455001 นางสาวศิริลักษณ์
ประจงบัว
วิศวกรรมพลังงาน
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
649455002 นางสาวสมัชญา
ทิมเมฆ
วิศวกรรมพลังงาน
(เอกสารแนบ 3)
649455004 นายธนพรรชน์
บรรจงราชานาถ วิศวกรรมพลังงาน
649455005 นางสาววันทนา
เกิดเพชร
วิศวกรรมพลังงาน
649455006 นายวทัญญู
พูลทัศน์
วิศวกรรมพลังงาน
649455007 นายปฐมพงษ์
กีฮั้ว
วิศวกรรมพลังงาน
649455008 นายนรพนธ์
ศิลป์ศร
วิศวกรรมพลังงาน
649455009 นางสาวพรนภัส
เพ็งแอว
วิศวกรรมพลังงาน
649455010 นายขจรศักดิ์
เร่งรัด
วิศวกรรมพลังงาน
649459001 นายธีรวัฒน์
รูปสังข์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459002 นายธนศักดิ์
เทียนสอาด
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459003 นางสาวอําพิกา
ดวงจันทร์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459004 นายเกษม
ประเสริฐ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459006 นางสาวสรณีย์
เพิ่มพูล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459007 นางสาวสุพรรณษา
จันหร่าย
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459008 นางสาวอรทัย
สายตา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459009 นางสาวกนกพร
สว่างอารมย์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459010 นางสาวฐิติรัตน์
สมนาแสง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459011 นางสาวกนกวรรณ
มะหะหมัด
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459012 นางสาวพรไพลิน
แก้วสุกใส
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459013 นางสาววรัญญา
หอมทอง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459014 นายพีรณัฐ
ศรีอาจ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459015 นางสาวธีมาพร
เวชกุล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459016 นางสาวศศิกานต์
มังสา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459017 นางสาวณิชชา
ธํารงคณานนท์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459018 นายเทพสิทธิ์
งอกชัยภูมิ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459019 นายชัชฤทธิ์
สุริยน
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459020 นายชัชพิสิฐ
สุริยน
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459021 นายจิรกิตต์
ชนะกลาง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459022 นายศุภวิชญ์
ใจงาม
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459023 นายอดิเรก
ยินดี
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649459024 นายสุดที่รัก
สุดแสนยา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
649464001 นางสาวกัลยา
เทียบโนนสูง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464002 นางสาววณัฐกานต์
คงมั่น
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464004 นายปฐวีกานต์
มานะยิ่ง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464006 นางสาวพิชชาพร
ย่านส้ม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464007 นางสาวมัลลิกา
รสชุ่ม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464008 นายออมสิน
แก้วนภา
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464009 นายกรรวิ
หอมเกษตร
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464010 นายนิตืธร
คล้ายประยงค์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464011 นางกิตติพันธ์
แสงธรรมรัตน์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464012 นายธนากร
สุขเสงี่ยม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
649464013 นายสหราช
จํานงค์บุตร
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
649464014 นายสหรัฐ
กะนีจิตร
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
649464015 นายโภคิน
เกตุหลิม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(เอกสารแนบ 3)
649464016 นายชนิราช
ฤทธิ์มหา
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464017 นายศิวกร
สุขอนันต์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464018 นายธนวัฒน์
จันทร์แพง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464019 นายสิทธิ์วัฒน์
ชุ่มแสง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464020 นายภคิน
วาสุ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464021 นางสาวสวิตา
สระสิทธิ์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464022 นายพงษ์ตะวัน
สวนกิจ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464023 นายระวี
ศิริลัทพร
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464024 นางสาวสโรชา
เขียวหอม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464025 นายกานต์ทิพวัฒน์
แต่งศรี
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464026 นางสาวสุพิชชา
ศรีโฮก
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464027 นายเดชวิชญ์
จําเล
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464028 นายชาญชัย
กัลยาลอง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464029 นายจิระพงศ์
สุนทรศารทูล วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464030 นายวุฒิชัย
ต้นตระกูล
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464031 นายสุรศักดิ์
ดวงมณี
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464032 นางสาวศิรดา
เศรษฐณรงค์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464033 นายกิตติภณ
รัตนวัน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464034 นายธีรนนท์
เชื่องช้าง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649464035 นายศักรินทร์
พิมพ์ครู
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
649452001 นางสาวสุวรรณา
มาหมุน
สถาปัตยกรรมภายใน
649452002 นางสาวไอลดา
ยังกิญจิ
สถาปัตยกรรมภายใน
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
648455001 นายนนทกาญจน์
เหมราร่อน
วิศวกรรมพลังงาน
648455002 นายอาทิวรา
บุญรอด
วิศวกรรมพลังงาน
648455003 นายจิรศักดิ์
พุ่มแก้ว
วิศวกรรมพลังงาน
648455004 นายโชติพงศ์
แย้มดี
วิศวกรรมพลังงาน
648455005 นายวโรตม์
บุญประคอง
วิศวกรรมพลังงาน
648455006 นายอนุศิษฎ์
จันทน์ใหญ่
วิศวกรรมพลังงาน
648455007 นายสานิตย์
อินขลิบ
วิศวกรรมพลังงาน
648455008 นายเฉลิมศักดิ์
พงษ์แส
วิศวกรรมพลังงาน
648455009 นายเจษฎา
รูปโฉม
วิศวกรรมพลังงาน
648455010 นายชนาธิป
สกุลปานจันทร์ วิศวกรรมพลังงาน
648455011 นายปริวัฒน์
สาวันดี
วิศวกรรมพลังงาน
648455012 นางสาวไพลิน
เต้าชุ้น
วิศวกรรมพลังงาน
648455014 นายณัฐวุฒ
นาน้อย
วิศวกรรมพลังงาน
648455015 นางสาวภัสสร
เสือเจริญ
วิศวกรรมพลังงาน
648455016 นายณฐพงศ์
พลานุวาส
วิศวกรรมพลังงาน
648455017 นายพีรวรรธน์
กิตติสงคราม
วิศวกรรมพลังงาน
648455018 นายอุกฤษฏ์
สุขรักษ์
วิศวกรรมพลังงาน
648455019 นายเอกราช
วริศสิริวัฒก์
วิศวกรรมพลังงาน
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
648455020 นางสาวจิตรานุช
คงวัชนะ
วิศวกรรมพลังงาน
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
648459001 นายภัคพล
ข้อออ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
648459002 นายอนุชิต
ทรัพย์มา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
(เอกสารแนบ 3)
648459003 นางสาวพรรณทิภา
ตุ้มหนู
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459004 นางสาวอริสา
แจ้งทอง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459005 นางสาวณารดา
ลิบไพรวัลย์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459006 นายธนพงษ์
คนเพียร
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459007 นางสาวต้องตา
ดิษฐทองคํา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459008 นางสาวชนิดา
ปั่นชะวา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459009 นางสาวณัฐธิดา
วงศ์วาร
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459010 นางสาวชนิสรา
อยู่เย็น
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459011 นายทนุภัทร
ซื่อตรง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459012 นางสาวพิมพ์ชนก
แสงสุรจันทรกุล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459013 นายธาดา
วัชโรบล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459014 นายมหาลาภ
ไกรสีห์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459015 นางสาวจุฑาลักษณ์
จันทร์อ่อน
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459016 นายอดิศร
บุญรุย
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459017 นางสาวนันทิชา
รอดพันธ์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459018 นางสาวกัลยรัตน์
พิลึก
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459019 นายสรสิธ
อินทะสะ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459020 นายปราโมทย์
โมกข์บุรุษ
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459021 นายรณสิทธิ์
สุขศรี
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459022 นายชันษา
เปี่ยมกลัด
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459023 นายชนธัญพงศ์
ชุติปภาธนานันต์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459024 นางสาวภวัลภัส
แสงฉัตรแก้ว
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648459025 นายสิทธิพงศ์
ภู่ประภา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
648464001 นางสาวนาตาชา
ใจฉ่ํา
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464002 นางสาวสุทธินี
ธาราเวชการ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464003 นางสาวพรนภา
เพรชทอง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464004 นางสาวนิศาชล
เพชรพูล
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464005 นางสาวเมษา
เม่งเตี้ยน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464006 นางสาวมณีรัตน์
คําพิมาน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464007 นายณัฐนันท์
ปิ่นฟ้า
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464008 นางสาวอุไรวรรณ
พุ่มชื่น
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464009 นายพงศ์ธรณ์
ปิยะพันธ์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464010 นายสราวุฒิ
พันธ์ลาภ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464011 นายอนุวัตร
ฤาเดช
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464012 นายชนาธิป
ภูชมศรี
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464013 นายธนาธรณ์
ม่วงไหม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464014 นายภิณษกรณ์
สียารัตน์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464015 นายเอนก
ภูวพานิช
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
648464016 นายธวัชชัย
พราหมณ์หิรัญ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 หน้า 5_6
ที่
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
โควตาเรียนดี
คณะมนุษยศาสตร์และ
649417001 นางสาวสุวณี
โพธิ์สอน
ศิลปและการออกแบบ
สังคมศาสตร์
649413001 นางสาวพรนรี
ทวีสิน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(เอกสารแนบ 3)
649405001 นายอาลีฟ
เจ๊ะเด็ง
การพัฒนาชุมชน
649405002 นายฟาอิซ
แฉะ
การพัฒนาชุมชน
649475001 นางสาวนัสฟา
แลแตบาตู
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
649475002 นายมูฮัมหมัดอาลีฟ
เงาะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
649475003 นายอามีน
มามะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
649475004 นางสาวจสิตา
ขุนราม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
649427001 นางสาวปรางค์วาส
หงษ์ทอง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429001 นายสุภากร
ราชสินธุ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429002 นางสาวปรียา
เชยชิด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429003 นางสาวแพรทอง
คุณทวี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429004 นางสาวภัคจิรา
ทองปล้อง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429005 นางสาวหทัยชนก
วรรณโสธร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429006 นางสาวสลิลทิพย์
สมบูรณ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429007 นางสาวสุวดี
สุวรรณประภักดิ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649429008 นางสาวฟาซูรา
อามะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
649412001 นางสาวชลธิชา
วงษ์จันทร์
นิติศาสตร์
649412002 นางสาวมาซีเตาะฮ
ดาโอะ
นิติศาสตร์
649412003 นางสาวอาฟีฟะห์
คามิเด็ง
นิติศาสตร์
649422001 นายซุฟเฟียน
อาแว
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น)
649422002 นายสุลัยมาน
มะนาวี
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น)
649423001 นางสาวกัณฐมณี
สังเกตจิต
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649423002 นางสาวนุรอามาณี
ดอเลาะ
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649423003 นายฮาลีฟ
ดือราแม
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649423004 นายมูฮําหมัดอัฟนันต์ สะโต
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649423005 นายมูฮําหมัดนาอิง
มะนอ
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649423006 นางสาวสตกมล
พลสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
649416001 นางสาวเกวลิน
คงเรือง
ภาษาจีน
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 23
คณะมนุษยศาสตร์และ
649416002 นางสาวนินูรฮาฟีซาวาตี นิมะ
ภาษาจีน
สังคมศาสตร์
649416003 นางสาวอามีเนาะ
อภิบาลแบ
ภาษาจีน
649416004 นางสาวพัชรี
กลิ้งโนนสูง
ภาษาจีน
646501004 นางสาวอัสมา
เจ๊ะหะ
ภาษาไทย
649459005 นางสาวพาขวัญ
พูลหนองรี
ภาษาไทย
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
คณะมนุษยศาสตร์และ
648405001 นางสาวขวัญชนก
ปูปาน
การพัฒนาชุมชน
สังคมศาสตร์
648423002 นางสาวภัคลดา
ม่วงแคล้ว
รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
(เอกสารแนบ 3)
648412003 นางสาวพัชรินทร์
เถื่อนพวงแก้ว นิติศาสตร์
648412005 นางสาวภาวิณี
ปลั่งเอี่ยม
นิติศาสตร์
648412004 นางสาวรุจจิรา
ยิ่งยงวรางกูร นิติศาสตร์
648412002 นางสาวรุจจิเรศ
ยิ่ยงวรางกูร
นิติศาสตร์
648412001 นางสาวปิยะธิดา
สุริฉาย
นิติศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 หน้า 6_6
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชําระเงินค่าสมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาประจําปีการศึกษา 2564
รหัสผู้สมัคร
สาขาวิชา
สถานที่สอบคัดเลือก
ชื่อ นามสกุล
สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 23
648506003 นางสาวรุ้งทิพย์
กรึกรัมย์
นาฏศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
648506001 นางสาวชลาลัย
มั่งมี
นาฏศิลปศึกษา
และสังคมศาสตร์
648521001 นางสาวจิราพร
ทางกระโทก
ศิลปศึกษา
648510001 นางสาวกาญจนา
ถานทะนิโย
สังคมศึกษา
648510002 นางสาวดวงกมล
รอดไพล
สังคมศึกษา
648455013 นางสาวอรพินทร์
หนูเล็ก
สังคมศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
สอบคัดเลือกที่คณะ
โควตาเรียนดี
พยาบาลศาสตร์และ
649446002 นางสาวชลธิดา
ชื่นเจริญ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาการสุขภาพ
649446001 นางสาวธิฌากร
อุปนันชัย
พยาบาลศาสตร์
649446006 นางสาวสิรินธร
บัวงาม
พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
649464003 นางสาวสุธาสินี
ศิริคําหอม
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
(เอกสารแนบ
3)
649476003 นายมูญาฮิด
เจ๊ะเล๊าะ
สาธารณสุขศาสตร์
648446002
648446003
648446004
648446007
648446008
648446012
648446015
648446016
648446018
648446019
648446020
648446021
648446022
648446023
648473002
648476002
648476003
648476004
648476005

นางสาวอิษยา
นางสาวเครือแก้ว
นางสาวจุฬาลักษณ์
นางสาวสุนิตา
นางสาวพาขวัญ
นายวชิรวิทย์
นางสาวธนภรณ์
นางสาวพรนัดชา
นางสาวปวันรัตน์
นางสาวพัทมาวาตี
นางสาวดาหวัน
นางสาวพรวิไล
นางสาวสุภัสสร
นางสาวชญาดา
นางสาวอรปรียา
นายวสิษฐ์พล
นางสาวปาริฉัตร
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวอาทิตา

โควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)
เฉลิมพันธ์
พยาบาลศาสตร์
ทศบุญชัย
พยาบาลศาสตร์
แข็งฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์
สนร้อย
พยาบาลศาสตร์
จันทร์เพ็ง
พยาบาลศาสตร์
มณีจันทร์สุข
พยาบาลศาสตร์
กลิ่นชื่น
พยาบาลศาสตร์
ดีนุช
พยาบาลศาสตร์
อาจหาญ
พยาบาลศาสตร์
ลาเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
ดาเเนเเม
พยาบาลศาสตร์
ใฝ่ขวัญ
พยาบาลศาสตร์
สงคราม
พยาบาลศาสตร์
สีมาพัด
พยาบาลศาสตร์
วงศ์ว่องไว
การแพทย์แผนไทย
พันธสีมา
สาธารณสุขศาสตร์
บุตรทองคํา
สาธารณสุขศาสตร์
ทรัพย์มา
สาธารณสุขศาสตร์
วงษ์สวรรค์
สาธารณสุขศาสตร์

สอบคัดเลือกที่คณะ
พยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ

สอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
(เอกสารแนบ 3)

เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 3 หน้า 1_2
QR-Code เพือ่ รายงานตัวและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2564
รอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ (Portfolio)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ระหว่างประเทศ
4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
7. สาขาวิชานิติศาสตร์
8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- แขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
- แขนงวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1
โทรศัพท์ 032-7085607 โทรสาร 032 – 708654 http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาการการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการจัดการ
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แขนงวิชาการตลาด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 3 หน้า 2_2
QR-Code เพือ่ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2564
รอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ(Portfolio)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
6. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ประกอบด้วย
1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
* สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์สอบคัดเลือก ณ
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

งานรับสมัครนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1
โทรศัพท์ 032-7085607 โทรสาร 032 – 708654 http://acad.pbru.ac.th ID line :@acad.pbru

