
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2566 

----------------------------------------------- 

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รายชื่อต่อไปนี้
ดำเนินการตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้  

 

คณะครุศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

   1. ภาษาไทย 62311001 

         1)  6610100038  นางสาว  ปาริชาต ศรีทรงฮาต 

         2)  6610100040  นางสาว  อ้อวรินทร์ แดนดงยิ่ง 

         3)  6610100049  นาย  ทวีศักดิ์ วารินทร์ 

         4)  6610100054  นาย  ชนะชัย เสนาลา 

         5)  6610100078  นางสาว  ปารวีย์ สีลาดหา 

         6)  6610100095  นางสาว  ลักษณารีย์ ปัดกอง 

         7)  6610100134  นาย  ศักดิ์ณรินทร์ อินทวงษ์ 

         8)  6610100156  นางสาว  โชติรัตน ์ มูลคา 

         9)  6610100195  นาย  ณัฐวุฒิ ราญมีชัย 
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         10)  6610100212  นางสาว  กิ่งแก้ว พิกุลศรี 

         11)  6610100235  นางสาว  จิรารัตน์ ม่วงนิกกร 

         12)  6610100242  นางสาว  ธิรดา แสงเพ็ชร 

         13)  6610100253  นาย  กฤษกรณ์ เพียรสดับ 

         14)  6610100257  นางสาว  พรยมล ผารุ่งเรือง 

         15)  6610100367  นางสาว  นันทินี เอกนุช 

         16)  6610100377  นางสาว  วรรณนิภา ภูมาสี 

         17)  6610100381  นางสาว  สิริลักษณ์ หล่าไธสง 

         18)  6610100412  นางสาว  รัชฎา ไกยสิทธิ์ 

         19)  6610100417  นางสาว  วนัสนันท์ ทองอ่ำ 

         20)  6610100429  นางสาว  กนิษฐา จันทร์นอก 

         21)  6610100430  นางสาว  นาราภัทร พรมเป 

         22)  6610100447  นางสาว  วานี ภูผาเงิน 

         23)  6610100448  นางสาว  เกศรินทร์ ขำพารัตน์ 

         24)  6610100454  นางสาว  สุวนันท์ เกษรสมบัติ 

         25)  6610100468  นางสาว  ทิฆัมพร สีดีวงศ ์

         26)  6610100486  นางสาว  กวินธิดา ปรวนงูเหลือม 

         27)  6610100504  นางสาว  วนิดา อ้วนสา 

         28)  6610100547  นาย  กันตวิชญ์ เสมอใจ 

         29)  6610100552  นาย  ฐิติวุฒ ิ ขม้ินทอง 

         30)  6610100562  นางสาว  อาทิตยา ไลไธสง 

         31)  6610100582  นางสาว  ณัฏยา ภูหัวไร่ 

         32)  6610100585  นาย  พีระวัฒน์ จันทิชัย 

         33)  6610100586  นางสาว  จันจิรา พันธ์ราศรี 

         34)  6610100594  นางสาว  อาระภีญาณ วงษ์เส็ง 
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         35)  6610100599  นาย  พิทวัส แสนอุบล 

         36)  6610100619  นางสาว  สุวิภา บุญหล้า 

         37)  6610100626  นางสาว  อัจจิมา ศรีไสย 

         38)  6610100629  นางสาว  ภูมรินทร์ สุภาพันธ์ 

         39)  6610100642  นางสาว  ศศิธร เบ้าทอง 

         40)  6610100646  นางสาว  อรอุมา พรมนัส 

         41)  6610100684  นางสาว  วนิดา เขตชมภู 

         42)  6610100692  นางสาว  อนงค์นาฏ ผ่องสันเทียะ 

         43)  6610100771  นางสาว  นภัสนันท์ โงนมณี 

         44)  6610100779  นางสาว  อรยา เปยะสา 

         45)  6610100819  นาย  ยุทธพิชัย ประยงค์ศุกร์ 

         46)  6610100841  นางสาว  เสาวลักษณ์ สงคราม 

         47)  6610100846  นางสาว  อัจฉริยา แก้วปัญญา 

         48)  6610100882  นางสาว  ภูริชญา จันทรัตน์ 

         49)  6610100920  นางสาว  ภัทรวดี ปะทุมตะ 

         50)  6610100927  นางสาว  สมิตา มาลาหอม 

         51)  6610100949  นาย  ณัฐวุฒิ อนุฤทธิ์ 

         52)  6610100950  นางสาว  พิชญากร สิงห์เสนา 

         53)  6610100996  นางสาว  เยาวลักษณ์ ไชยสงโท 

         54)  6610101041  นางสาว  ดวงกมล น้อยทรง 

         55)  6610101081  นาย  ยุทธนา ก๋าเเก้ว 

         56)  6610101096  นางสาว  สุจิตรา นนท์นาจ 

         57)  6610101097  นางสาว  ทับทิม วัฒนราช 

         58)  6610101098  นาย  ศิริวัฒน์ บัวศรี 

         59)  6610101106  นางสาว  ศิริวรรณ แสงสีดา 
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         60)  6610101125  นางสาว  ธวัลรัตน ์ เรืองทอง 

         61)  6610101193  นาย  อภิรักษ์ ซารี 

         62)  6610101216  นาย  รัฐภูมิ คลังสำโรง 

         63)  6610101218  นางสาว  วิไลวรรณ บาลโส 

         64)  6610101237  นางสาว  จรรยพร ภูพันนา 

         65)  6610101240  นางสาว  วนิดา แก้วนา 

         66)  6610101248  นางสาว  น้ำค้าง ภูยาฟ้า 

         67)  6610101254  นางสาว  อาริยา กาสา 

         68)  6610101261  นางสาว  สุดใจ บุตรพรม 

         69)  6610101286  นางสาว  เกวลิน วงษาลี 

         70)  6610101302  นางสาว  ณัชชา ดวงชะรา 

         71)  6610101320  นางสาว  ฐิติมา ดอนขันธ์ 

         72)  6610101326  นางสาว  สุชาดา ภูศร ี

         73)  6610101335  นางสาว  ราตรี เสนาสุ 

         74)  6610101337  นางสาว  ภัทรา ปรีเรือง 

         75)  6610101342  นางสาว  ณัฐมล ชัยฤาชา 

         76)  6610101357  นางสาว  ปริญญาภรณ์ โภคสมบัติ 

         77)  6610101368  นางสาว  นิสรา ยุทธา 

         78)  6610101374  นาย  ณัฐชัย ไชยสา 

         79)  6610101405  นางสาว  สุดารัตน์ บรรยง 

         80)  6610101412  นาย  จักรินทร์ สีกันยา 

         81)  6610101417  นางสาว  วรรณภา ภูกองชนะ 

         82)  6610101420  นางสาว  กัญธิชา ศรเสนา 

         83)  6610101425  นางสาว  ดวงดาว อัครัง 

         84)  6610101445  นางสาว  ปพิชยา จันทะนิช 
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         85)  6610101462  นางสาว  นันทิดา นันสถิตย์ 

         86)  6610101472  นาย  พลยุทธ์ ไชยนา 

         87)  6610101514  นาย  ศิรวิทย์ ดีเเก้ว 

         88)  6610101516  นางสาว  นิลาวัลย ์ สงวนศรี 

         89)  6610101517  นางสาว  ศิริประภา เกษแก้ว 

         90)  6610101551  นางสาว  ปิยนุช พรหมเกิด 

         91)  6610101552  นาย  สุรชัย คำมุงคุณ 

         92)  6610101559  นางสาว  กิตติวรรณ พรมนอก 

         93)  6610101561  นาย  ณัฐพงษ์ จันทร์ศรี 

         94)  6610101581  นางสาว  อนัญญา เม็นไธสง 

         95)  6610101583  นางสาว  กานต์ธีรา นามเพ็ง 

         96)  6610101591  นางสาว  ประภาภรณ์ แพงศรี 

         97)  6610101595  นางสาว  อรัญญา จันทร์ศรี 

         98)  6610101599  นาย  รุ่งรดิศ แสงเพชร 

         99)  6610101600  นางสาว  อริศา โซ่เมืองแซะ 

         100)  6610101603  นางสาว  พัชราภา แสงเทพ 

         101)  6610101612  นาย  จตุลทิศ มัชชะปะโม 

         102)  6610101618  นางสาว  จุฬาลักษณ์ อิงเอนุ 

         103)  6610101646  นาย  ธิวากร สกุลโพน 

         104)  6610101659  นางสาว  วิลัยวรรณ ทองคำสุข 

         105)  6610101674  นางสาว  อารียา จ่าบุญ 

         106)  6610101683  นาย  เสกสรรค ์ ฉันด ี

         107)  6610101685  นางสาว  ธิณัชฌา โพโสภา 

         108)  6610101718  นางสาว  อติพร ดวงแสงจันทร์ 

         109)  6610101726  นาย  พีระพันธ์ อาจวิชัย 
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         110)  6610101746  นางสาว  เกววลี งามประเสริฐ 

         111)  6610101754  นางสาว  สุชาวด ี ห้วยส ี

         112)  6610101755  นางสาว  ภัครมัย ไพรทอง 

         113)  6610101780  นางสาว  ศุภาพิชญ์ รัดสีสม 

         114)  6610101784  นาย  ปริญญา แสนนาม 

         115)  6610101788  นาย  จักรภพ เจนสระคู 

         116)  6610101801  นางสาว  ศศิธร แดนพันธ์ 

         117)  6610101816  นางสาว  จีระภา พันธ์แดง 

         118)  6610101823  นางสาว  พรทรัพย์ รัตนวงค ์

         119)  6610101911  นางสาว  จิราพร เสริฐผาด 

         120)  6610101918  นางสาว  วรัญญา พลเดช 

         121)  6610101935  นางสาว  ชนินาถ ทองเป๊ะ 

         122)  6610101946  นางสาว  สิริกัญญา พรมจารีย์ 

         123)  6610101959  นางสาว  ยุภารัตน์ โคตรสงคราม 

         124)  6610101974  นางสาว  วรารัตน์ หีบแก้ว 

         125)  6610101975  นางสาว  กัณฐิมา ทองผาย 

         126)  6610102016  นาย  ธนกฤต มุณีชัย 

         127)  6610102018  นางสาว  ปวีณา ไทยทวี 

         128)  6610102019  นางสาว  มาริษา เดิงขุนทด 

         129)  6610102032  นางสาว  ไอยาเรศ เกตุแสนสี 

         130)  6610102048  นางสาว  จิรัฐิพร จันทะมัน 

         131)  6610102067  นาย  อภิวิชญ์ อุปพันธ์ 

         132)  6610102071  นางสาว  อริสรา อ่ิมเสถียร 

         133)  6610102078  นางสาว  พัชริดา เพชรโรจน์ 

         134)  6610102112  นาย  ปิติภัทร ต่อโชติ 
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         135)  6610102118  นางสาว  อัจฉราพร สุขม่วง 

         136)  6610102135  นางสาว  วราภรณ์ เกษียร 

         137)  6610102137  นางสาว  เบญญาภา เย็นอารมณ์ 

         138)  6610102145  นางสาว  นภัสสร แวงวรรณ 

         139)  6610102161  นางสาว  วิลาวัลย ์ จันทะนนตรี 

         140)  6610102180  นางสาว  วรนุช แทนรินทร์ 

         141)  6610102184  นางสาว  จีระนันท์ อาจมูลลา 

         142)  6610102210  นางสาว  รัชนีกร หอมหวล 

         143)  6610102245  นางสาว  กฤติญา ปัญญาไว 

         144)  6610102265  นางสาว  พัชราพร ปรินแคน 

         145)  6610102273  นางสาว  จิรนันท์ ตำรารัมย์ 

         146)  6610102276  นาย  ตะวัน สาหยุด 

         147)  6610102284  นางสาว  สุปราณี สุขดี 

         148)  6610102296  นางสาว  ปวันรัตน์ อัฐปัน 

         149)  6610102300  นางสาว  วริษฐา ประเมลัย 

         150)  6610102303  นางสาว  หฤทัย ผิวเกลี้ยง 

         151)  6610102337  นางสาว  ศิรินภา มาสอน 

         152)  6610102349  นางสาว  วรัญญา ประทุมไชย 

         153)  6610102356  นางสาว  กนกลดา น้อยหลุบเลา 

         154)  6610102357  นางสาว  อภิชญา บุญโกมุด 

         155)  6610102382  นางสาว  จินดามณี ศรีโสภา 

         156)  6610102386  นาย  สุทธิพงษ์ สาดแล่น 

         157)  6610102393  นางสาว  พรรธิภา ทองศรี 

         158)  6610102395  นางสาว  สิรภัทร ทองทิพย์ 

         159)  6610102407  นางสาว  ลาวัณย ์ ราชนิต 
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         160)  6610102411  นางสาว  ศศิธร ลาวะลี 

         161)  6610102418  นางสาว  อมรรัตน์ วงศ์วิจิตร 

         162)  6610102436  นาย  กิตติพงษ์ ก้องเวหา 

         163)  6610102468  นางสาว  กีรติ ศิลจักร 

         164)  6610102497  นาย  สุรจิต สีลานนท์ 

         165)  6610102506  นาย  นพรัตน์ ทัพทะมาตย์ 

         166)  6610102524  นาย  ธีระเดช สระทอง 

         167)  6610102568  นางสาว  กุลณัฐ ศรีบุตรตา 

         168)  6610102593  นางสาว  ธิดารัตน์ เพ็งแข 

         169)  6610102599  นางสาว  กนกวรรณ ฝอดสูงเนิน 

         170)  6610102600  นางสาว  พีรชา โกฏิรักษ์ 

         171)  6610102604  นางสาว  วิภาภรณ ์ กาสาน 

         172)  6610102629  นางสาว  ถาวรีย์ ศรีสุวรรณ 

         173)  6610102637  นางสาว  เข็มอัปสร มะณีแสน 

         174)  6610102648  นางสาว  กุลจิรา ธงหาญ 

         175)  6610102657  นาย  จิรายุ สุโทวา 

         176)  6610102658  นาย  ธีระเดช วงค์เข็ม 

         177)  6610102685  นาย  จารุกิตต์ บุตรแก้ว 

         178)  6610102690  นางสาว  ลักษมณ ภูสีทอง 

         179)  6610102692  นาย  พงศธร ชาติแก้ง 

         180)  6610102697  นาย  ธนากร เจียงเพ็ง 

         181)  6610102720  นางสาว  เยาวพา โถตันคำ 

         182)  6610102742  นาย  ภัทรพล ไชยแสงบุญ 

         183)  6610102760  นางสาว  ดุษฎี ระวิไชย 

         184)  6610102788  นางสาว  วิราภรณ์ ถาวรเรือง 
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         185)  6610102790  นางสาว  เขมิกา วงศ์ธรรม 

         186)  6610102797  นาย  อนุวัฒน์ ตันสุ 

         187)  6610102801  นาย  ภาสวิชญ ์ ปาสาจันทร 

         188)  6610102816  นางสาว  ธิดาพร ขันอาสา 

         189)  6610102920  นางสาว  จีรนันท์ อ่อนแพง 

         190)  6610102924  นางสาว  กนกนิภา มัตตะนา 

         191)  6610102982  นาย  พันธวัช เต่าสมตา 

         192)  6610103000  นางสาว  ชุติกาญจน์ แสนพันธ์ 

   2. ภาษาอังกฤษ 62311002 

         1)  6610100044  นาย  กริชเพชร เบ้าหล่อเพชร 

         2)  6610100087  นางสาว  มนัสนันท์ นนทพจน์ 

         3)  6610100092  นางสาว  พัชรีพร ปะวะเก 

         4)  6610100096  นางสาว  พักตร์ชนก โสรถาวร 

         5)  6610100112  นางสาว  ปาริชาติ คนยัง 

         6)  6610100125  นาย  ณัฐนันท ์ น้อยชา 

         7)  6610100132  นางสาว  มัณฑนา มนปราณีต 

         8)  6610100171  นางสาว  ทักษิณา ภรรชัยภูม ิ

         9)  6610100186  นางสาว  ณัฐธิดา ประจวบโชค 

         10)  6610100217  นางสาว  ภาณุมาศ สมสาย 

         11)  6610100233  นางสาว  วริศรา ทองดียิ่ง 

         12)  6610100238  นางสาว  รุ่งลาวัลย์ คนเพียร 

         13)  6610100279  นางสาว  ปวริศา อันทะโคตร 

         14)  6610100285  นางสาว  ธิญาดา ศรีอุประ 

         15)  6610100294  นางสาว  ปาณิสรา สุนทรรส 

         16)  6610100316  นางสาว  วิสา ไชยนต์ 
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         17)  6610100317  นางสาว  ธาราทิพย์ วันชา 

         18)  6610100323  นางสาว  กุลธิดา จรรยาศรี 

         19)  6610100343  นางสาว  ณัฐชา ทุมรินทร์ 

         20)  6610100432  นาย  ศุภวิชญ์ นาถมทอง 

         21)  6610100437  นางสาว  ฐินันญา งามแสง 

         22)  6610100496  นางสาว  ปารวี อันภักดี 

         23)  6610100533  นางสาว  พิมพ์นิภา ดุมแก้ว 

         24)  6610100574  นางสาว  ณัฐธิดา วิจารณ์จิตร 

         25)  6610100601  นาย  เพ่ิมศักดิ์ สังข์งาม 

         26)  6610100602  นางสาว  สุดารัตน์ ศิริภักดิ์ 

         27)  6610100681  นางสาว  สุรัสวด ี สิงห์พันธ์ 

         28)  6610100707  นางสาว  ปิยะธิดา นาสมวาส 

         29)  6610100714  นางสาว  ภัคจิราภรณ์ เทียบเฮียง 

         30)  6610100728  นางสาว  พลอยชมพู พิมพ์โพธิ์ 

         31)  6610100741  นางสาว  พวงผกา พรสินกิจเจริญ 

         32)  6610100777  นางสาว  จิรนันท์ สีบาล 

         33)  6610100800  นางสาว  กัลยกร ธวะบุรี 

         34)  6610100862  นางสาว  ณัฐธันยา แน่นอุดร 

         35)  6610100870  นางสาว  พรพิพัตร พรมวิจิตร 

         36)  6610100871  นางสาว  ภัคมัย ไตรศรี 

         37)  6610100872  นาย  สิรวิชญ ์ สุวรรณรอด 

         38)  6610100885  นางสาว  พัชรินทร์ งอยภูธร 

         39)  6610100921  นางสาว  กัญญาณัฐ อ่ิมรุ่ง 

         40)  6610100973  นางสาว  วิยดา ขวัญประเสริฐ 

         41)  6610100993  นางสาว  สริตา นามโสม 
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         42)  6610100994  นางสาว  พลอยจิณณ์ ช่างยา 

         43)  6610101065  นางสาว  สิริกร นิตย์กระโทก 

         44)  6610101210  นางสาว  มินต์ธิดา พันวอ 

         45)  6610101226  นางสาว  ปรียาภัทร รุ่งเรือง 

         46)  6610101239  นางสาว  ธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ 

         47)  6610101291  นางสาว  สุธิมา แจ่มสุวรรณ์ 

         48)  6610101308  นางสาว  กฤติยา สนธิระ 

         49)  6610101361  นางสาว  หทัยกานต์ นาถาดทอง 

         50)  6610101422  นางสาว  กาญจนธัช ทิพย์วงศา 

         51)  6610101477  นางสาว  สุกัญญา พลมุข 

         52)  6610101694  นางสาว  นาตาชา พุ่งอุไร 

         53)  6610101696  นาย  อลงกต หงษ์แสน 

         54)  6610101699  นางสาว  ปฤษฏิ์สินีนาถ เครือจันผา 

         55)  6610101790  นางสาว  ปิยวรรณ สียางนอก 

         56)  6610101814  นางสาว  นันท์นภัส รอบรู้ 

         57)  6610101838  นางสาว  ภัสลักษณ์ ขันทองชัยพัฒน์ 

         58)  6610101850  นางสาว  วิชญาพร ราสีสิงห์ 

         59)  6610101865  นาย  ธาดา อุ่นทะยา 

         60)  6610101893  นางสาว  ปาลิดา เย็นใจ 

         61)  6610101907  นางสาว  บริมาส เจริญอาจ 

         62)  6610101914  นางสาว  วชิราภรณ ์ ศรีราช 

         63)  6610101915  นางสาว  รุ่งธิดา หมวกไธสง 

         64)  6610101916  นางสาว  ภิรมณ บรรเทา 

         65)  6610101964  นางสาว  ไอยาเรศ เกตุแสนสี 

         66)  6610101966  นาย  พศวัต เหล่าดี 
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         67)  6610101973  นางสาว  สุนิตา ภูสีโสม 

         68)  6610102061  นาย  เจษฎากร นันอุดร 

         69)  6610102139  นางสาว  กัญญาณัฐ พรสงวน 

         70)  6610102205  นางสาว  ศุภดา ประทุมศิลา 

         71)  6610102222  นางสาว  พัณณิตา จันทร์ละออ 

         72)  6610102225  นางสาว  กัญญารัตน์ จันทร์หาญ 

         73)  6610102230  นางสาว  วรรณิสา คล่องแคล่ว 

         74)  6610102247  นางสาว  ธนภรณ์ แพร่เมือง 

         75)  6610102259  นางสาว  วิธิตา วิชัยโย 

         76)  6610102375  นางสาว  กชกร ปัญจะมาตย์ 

         77)  6610102389  นางสาว  ฐานิกา กุลวงศ์ 

         78)  6610102414  นาย  วัชรวิทย ์ ยอดสละ 

         79)  6610102483  นางสาว  ธนัญญา ศรีภา 

         80)  6610102500  นางสาว  วิชญา เดชยศดี 

         81)  6610102508  นางสาว  ปวีณา นามมาลา 

         82)  6610102554  นางสาว  ยลรดา พิมภักดิ์ 

         83)  6610102575  นางสาว  ณัฐธยาน์ เกตุมาลา 

         84)  6610102598  นางสาว  จิราวรรณ ประนมศรี 

         85)  6610102614  นาย  ปฐมพร วงสุวรรณ 

         86)  6610102644  นางสาว  สุจิตรา สาสีเสาร์ 

         87)  6610102645  นาย  วรวุฒ ิ แสวงพันธ์ 

         88)  6610102659  นางสาว  กัญญาณัฐ มัธปะโม 

         89)  6610102670  นางสาว  รัชนี สิงห์ศก 

         90)  6610102727  นางสาว  จิรัชยา ปราบภัย 

         91)  6610102739  นาย  ณภัทร ดวงสิมมา 
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         92)  6610102798  นางสาว  กนิกษา ลาภบุญเรือง 

         93)  6610102809  นางสาว  เมธาวดี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

         94)  6610102815  นางสาว  ชยุดา สมบัติกำไร 

         95)  6610102839  นางสาว  ปรียาภัทร โถทอง 

         96)  6610102842  นาย  สุกฤษฏ์ โคตรบุญมี 

         97)  6610102848  นาย  ณัฐวัศ บัวลีวัน 

         98)  6610102851  นาย  รังสรรค์ แดงน้อย 

         99)  6610102900  นางสาว  ณัฐธิดา กรโสภา 

         100)  6610102901  นางสาว  สิริวิมล จันทนวน 

         101)  6610102909  นางสาว  ธันยาภรณ์ ถาวร 

         102)  6610102939  นางสาว  ชลตะวัน คำไสย์ 

         103)  6610102954  นาย  สุเมธี รามศิริ 

         104)  6610102955  นาย  วรนันท์ ปัดถาธิตัง 

         105)  6610102959  นางสาว  พาโชค ภูมิลา 

         106)  6610102965  นางสาว  โยษิตา อินทร์อุดม 

         107)  6610102974  นาย  ธนัท จันทศิลป์ 

         108)  6610102980  นางสาว  จิรัชยา แดงจันทึก 

         109)  6610102993  นางสาว  สุวัจน ี คนเพียร 

   3. ดนตรีศึกษา 62311003 

         1)  6610100005  นางสาว  นฤมล ศรีกำภา 

         2)  6610100039  นางสาว  นภัสรา แดนประกรณ์ 

         3)  6610100158  นางสาว  ปราญชลี มีบุญมาก 

         4)  6610100161  นาย  รัตนศักดิ์ อาสาทำ 

         5)  6610100184  นางสาว  พิลดา แสงพรมชาลี 

         6)  6610100220  นาย  อิศรานุวัฒน์ คำทองสุข 
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         7)  6610100415  นาย  อัษฎาวุธ พรมนาทม 

         8)  6610100436  นางสาว  จรัญญา ไพเราะ 

         9)  6610100474  นาย  กวีวัฒน์ ไมยะปัน 

         10)  6610100664  นาย  เสฏฐวุฒ ิ อันทรินทร์ 

         11)  6610100685  นาย  ปกรณ์ อารดร 

         12)  6610100686  นาย  ธนพล พลลาภ 

         13)  6610100744  นาย  ภัทรกร ศิริภูมิ 

         14)  6610100834  นาย  ชาญวิทย์ สมศรีจันทร์ 

         15)  6610100848  นาย  วัฒน์ธนบูรณ์ อัครนันท์ 

         16)  6610100978  นาย  นันทวัฒน์ กะลาม 

         17)  6610100995  นางสาว  จุฑารัตน์ สิงวันคำ 

         18)  6610100997  นาย  กฤษฎา โพธิสุวรรณ 

         19)  6610101076  นาย  คณาธิป อินทร 

         20)  6610101163  นางสาว  อธิชนัน ศรีจันทร์ฮด 

         21)  6610101167  นาย  กฤตนัย สีสุด 

         22)  6610101198  นาย  พิรุฬห์ ศรีใส 

         23)  6610101243  นางสาว  ณัฐพร บุญเเจ่ม 

         24)  6610101263  นางสาว  พิณสุดา ศรีหาภาค 

         25)  6610101281  นางสาว  ณัฐริกา ปักสังขะเนย์ 

         26)  6610101304  นางสาว  พัชธิดา บุญคุ้ม 

         27)  6610101316  นางสาว  นิจสรา ศรีสุภาพ 

         28)  6610101317  นาย  ธีรภัทร์ พรมงาม 

         29)  6610101377  นาย  ณภัทร หารประทุม 

         30)  6610101397  นาย  พีระพัฒน์ ปานนพภา 

         31)  6610101402  นาย  ทักษ์ดนัย น้อยตำแย 
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         32)  6610101490  นาย  ธนชัย คร่ากระโทก 

         33)  6610101492  นาย  ชุติพงศ์ โชติประเดิม 

         34)  6610101493  นาย  ก้องภัค ศรีพูน 

         35)  6610101495  นาย  ภัทรดนัย ลิอ่อนรัมย์ 

         36)  6610101498  นาย  อำนาจ ขันทะชา 

         37)  6610101538  นาย  พีรวิชญ์ มาวงษน์อก 

         38)  6610101542  นาย  เจษฎากรณ์ ชาวคำ 

         39)  6610101670  นาย  ชยณัฐ สองสี 

         40)  6610102050  นาย  พีรพัฒน์ บินบก 

         41)  6610102069  นาย  ธีรภัทร บุญโฮม 

         42)  6610102072  นาย  สุริยา แก้วสียา 

         43)  6610102080  นางสาว  เมศิณี มาตยาคูณ 

         44)  6610102248  นาย  สิทธิโชค ขอสุข 

         45)  6610102249  นาย  เดชสิทธิ์ วรรณโสภา 

         46)  6610102271  นาย  กิตติพงษ์ เเสงหัวช้าง 

         47)  6610102460  นาย  สกลกร ธนาคุณ 

         48)  6610102479  นาย  ขวัญชัย สุดงาม 

         49)  6610102509  นาย  คีตวิชญ์ ใจเมือง 

         50)  6610102511  นาย  เมธา พิกุลทอง 

         51)  6610102516  นาย  ปฏิญญา วรนาม 

         52)  6610102549  นาย  อภิรักษ์ ศรีนา 

         53)  6610102672  นาย  อดิศักดิ์ นาคยศ 

         54)  6610102902  นาย  ภูมิพงษ์พันธ์ เลื่อมใส 

         55)  6610102905  นาย  อภิเดช แก้วเกตุ 

         56)  6610102908  นางสาว  บัณฑิตา เจริญศรี 
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         57)  6610102941  นาย  จิรเมธ แดนขนาน 

         58)  6610102951  นาย  วันชัย โทไข่ษร 

         59)  6610102956  นาย  ธนกฤต สุวรรณพรม 

   4. คณิตศาสตร์ 62311004 

         1)  6610100006  นางสาว  สุชาวด ี ขาวสะอาด 

         2)  6610100057  นางสาว  เกณิกา จรูญไสย 

         3)  6610100083  นาย  บัญญพล ไชยเอนก 

         4)  6610100088  นางสาว  จินตหรา ภูเพชร 

         5)  6610100164  นางสาว  รัชดา ปะโกติโย 

         6)  6610100244  นางสาว  สุภาวิณี สีหะวงศ์ 

         7)  6610100246  นางสาว  สิริลักษณ์ โคสินธ ์

         8)  6610100270  นางสาว  เบญธิทรา ศิริเลิศ 

         9)  6610100273  นางสาว  ภัทรวรรณ เหล่าเคน 

         10)  6610100277  นาย  วันเฉลิม ทาวี 

         11)  6610100300  นางสาว  อภิสมัย บุตรศรีภูม ิ

         12)  6610100301  นางสาว  สุปรียา สีแซก 

         13)  6610100311  นางสาว  ชลทิชา แทนหลาบ 

         14)  6610100326  นาย  พีรพัฒน์ สมบัติศิริ 

         15)  6610100428  นางสาว  จุรารัตน์ พานทอง 

         16)  6610100451  นางสาว  มณีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ 

         17)  6610100477  นางสาว  ญาวดี อะปะหัง 

         18)  6610100478  นาย  นิติภูม ิ พวงจำปี 

         19)  6610100488  นางสาว  มธุรส สอนนอก 

         20)  6610100516  นางสาว  อโนมา นาชัยพูล 

         21)  6610100540  นาย  พชรดนัย ปัทถาพงษ์ 
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         22)  6610100543  นางสาว  อาภัสรา โพธิ์ศรีราช 

         23)  6610100549  นางสาว  ฐิตินันท์ ผิวขำ 

         24)  6610100578  นาย  พลวัฒน์ วงษ์สารี 

         25)  6610100611  นาย  ศิวะกร นามวงษา 

         26)  6610100615  นาย  พีระภัทร สงคราม 

         27)  6610100655  นางสาว  บังอร สุทธิสา 

         28)  6610100668  นางสาว  สร้อยสุดา มุขที 

         29)  6610100683  นางสาว  วิภาดา บูชาธรรม 

         30)  6610100690  นาย  พงษ์พัฒน์ สีทอง 

         31)  6610100701  นางสาว  สุภัทรา แจ่มสุวรรณ 

         32)  6610100726  นาย  ธนกฤต ใจแน่น 

         33)  6610100742  นางสาว  พัชชา ชาญเลิศ 

         34)  6610100789  นาย  ณัฏฐกิตติ์ หมื่นศรีพรม 

         35)  6610100806  นางสาว  หนึ่งฤทัย สีราชา 

         36)  6610100831  นางสาว  พิยดา มูลไชยภูมิ ์

         37)  6610100833  นางสาว  เตือนใจ โพธิ์ไพร 

         38)  6610100876  นางสาว  เกณิกา สืบนาคะ 

         39)  6610100887  นางสาว  ศลินา บัวหลวง 

         40)  6610100901  นาย  วรวุฒ ิ ขจัดมลทิน 

         41)  6610100912  นางสาว  ศิรินทร์ญา สมเหล็ก 

         42)  6610100925  นางสาว  สุกัญญา มูลมานัส 

         43)  6610100937  นาย  ภรวัตร นนท์ชี 

         44)  6610100946  นางสาว  พรสุดา เห็มอ่อน 

         45)  6610100953  นาย  ธีระเดช เชื้อหงษ์ 

         46)  6610100985  นางสาว  จิราภรณ์ บุญเทพ 
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         47)  6610101011  นาย  ณัชพล ชัยน้อย 

         48)  6610101014  นาย  สิริภัทร พรรณภักดี 

         49)  6610101028  นางสาว  ธิติมา หูตาชัย 

         50)  6610101055  นางสาว  ปริญากร นันโท 

         51)  6610101112  นาย  พีระเดช ไชยดิษฐ 

         52)  6610101123  นางสาว  ศรัญญา ติชาวัน 

         53)  6610101124  นางสาว  พรนิภา คล่องดี 

         54)  6610101145  นางสาว  ศุภกานต์ วิบูลย์กุล 

         55)  6610101157  นางสาว  ชลิตา พลอามาตย์ 

         56)  6610101181  นางสาว  ณัฏฐธิดา แสงจันทร์ 

         57)  6610101189  นางสาว  จิราพร พันทะลา 

         58)  6610101225  นางสาว  บุษกร เสียงอ่อน 

         59)  6610101227  นางสาว  มณฑิตา เจริญหล้า 

         60)  6610101233  นาย  ณัฐนันท ์ พุฒทอง 

         61)  6610101266  นางสาว  เนตรนภา ขุยมูล 

         62)  6610101289  นาย  ศุภเมธ ประธาน 

         63)  6610101290  นางสาว  อริสา วงษ์ใหญ่ 

         64)  6610101295  นางสาว  เบญจวรรณ เฉิดพันธุ์ 

         65)  6610101309  นาย  ยุทธพงษ์ พืชพรรณ์ 

         66)  6610101310  นางสาว  อธิราช ฉ่ำมณี 

         67)  6610101311  นาย  สมเกียรติ เจ๊กจันทึก 

         68)  6610101329  นางสาว  สรินยา นูชิต 

         69)  6610101330  นางสาว  ชมพูนุช ทิพย์สุวรรณ 

         70)  6610101344  นางสาว  รัญชนา บุญชาญ 

         71)  6610101349  นางสาว  นฤมล คำทองสุข 
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         72)  6610101376  นางสาว  พรทิพย์ ปานขาว 

         73)  6610101428  นางสาว  ทอฝัน สีระขันธ์ 

         74)  6610101467  นาย  เอกรินทร์ อักษรพันธ์ 

         75)  6610101475  นางสาว  นันทภัค พาหะนิช 

         76)  6610101519  นางสาว  เบญจมาภรณ์ ชูศรีวาส 

         77)  6610101540  นางสาว  ภัทจิรา แวดโส 

         78)  6610101541  นาย  นิติภูม ิ รินทะชัย 

         79)  6610101549  นางสาว  รัตน์ดาภรณ์ คำแพง 

         80)  6610101560  นางสาว  อรนุช จันทร์เกตุ 

         81)  6610101589  นางสาว  สุธิดา ปาปะโข 

         82)  6610101593  นางสาว  ปิยธิดา ต่วนค่ำ 

         83)  6610101598  นางสาว  นฤมล ชารีหอม 

         84)  6610101605  นางสาว  ญาณิศา ทบภักดิ์ 

         85)  6610101608  นางสาว  อนันตญา เผือกสีสุก 

         86)  6610101619  นาย  เจษฎาภรณ์ แสงคุณ 

         87)  6610101620  นาย  ศุภชัย ปุนไธสง 

         88)  6610101642  นางสาว  วีร์สุดา มหาโคตร 

         89)  6610101651  นางสาว  บัณฑิตา เงางาม 

         90)  6610101689  นางสาว  รพีพรรณ ผกานวน 

         91)  6610101701  นางสาว  ปุณยนุช รู้รักษา 

         92)  6610101714  นางสาว  นาฏอนงค์ พุ่มไสว 

         93)  6610101723  นางสาว  อรทัย ศรีภูมาตย์ 

         94)  6610101742  นางสาว  ปนัดดา พรมวิเศษ 

         95)  6610101778  นางสาว  อัจจิมา ผิวขำ 

         96)  6610101789  นางสาว  ศกลวรรณ แสงจันทร์ 
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         97)  6610101813  นาย  อนันดา แก้วไชย 

         98)  6610101851  นางสาว  ปารวี เทพารักษ์ 

         99)  6610101879  นาย  กิติภพ ฆารไสว 

         100)  6610101899  นางสาว  นฤมล ทับพิลา 

         101)  6610101904  นาย  ธนภูมิ จันทา 

         102)  6610101909  นางสาว  เขมิกา กายากุล 

         103)  6610101924  นางสาว  อริสรา สีดา 

         104)  6610101947  นาย  ธีรพัฒน์ ลาดบาศรี 

         105)  6610101956  นางสาว  พลอยไพลิน จันทะรี 

         106)  6610101957  นาย  ภาณุพงษ์ สิงห์ลี 

         107)  6610101958  นางสาว  พรรณิภา ศิลารัตน์ 

         108)  6610101984  นาย  จิรายุส ไชยวงษา 

         109)  6610101986  นางสาว  เพลงไพร ทับทิมศรี 

         110)  6610101987  นาย  บุญเรือง โชคเจริญ 

         111)  6610102056  นางสาว  พลอยไพริน นาถมทอง 

         112)  6610102059  นางสาว  กนกพร ยืนชีพ 

         113)  6610102085  นางสาว  พรกัลยา อุดมรัตน์ 

         114)  6610102124  นางสาว  จิรัชญา อุปัญญ์ 

         115)  6610102143  นางสาว  พิมพ์ชนก สีวันคำ 

         116)  6610102158  นาย  พงศกร บัวลาด 

         117)  6610102160  นาย  ปรัชญา เกษสุพรรณ์ 

         118)  6610102182  นางสาว  รัตนาภรณ์ ม่วงนอก 

         119)  6610102199  นางสาว  กรกนก สุระสังข์ 

         120)  6610102208  นางสาว  นันทิชา พรมกุง 

         121)  6610102224  นางสาว  จีรนันท์ ขันบุรี 
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         122)  6610102234  นาย  อัตชนะชัย มะโนขันธุ์ 

         123)  6610102236  นางสาว  วรัญญา ดวงมณี 

         124)  6610102334  นาย  ชินวัตร โมฆรัตน์ 

         125)  6610102371  นาย  ภทรธร ปาสารักษ์ 

         126)  6610102410  นางสาว  ปณิตา รักษาศรี 

         127)  6610102450  นางสาว  อทิติยา พลอยนิล 

         128)  6610102453  นางสาว  อารีรัตน์ คำมา 

         129)  6610102458  นาย  นราธิป บุญแสน 

         130)  6610102465  นางสาว  จีระนันท์ คนบุญ 

         131)  6610102478  นางสาว  เบญญาภา สร้อยเสนา 

         132)  6610102482  นางสาว  นลินี นาทองคำ 

         133)  6610102487  นางสาว  ทิฆัมพร ศรีมาศ 

         134)  6610102502  นางสาว  พิยดา อ่ิมใจ 

         135)  6610102519  นางสาว  ประนัสดา บรรพกุล 

         136)  6610102580  นางสาว  พรสินี ศิริอาจ 

         137)  6610102602  นางสาว  กาญศิมา วิเศษชู 

         138)  6610102627  นางสาว  สุชาดา ศรีชาติ 

         139)  6610102656  นางสาว  บุลพร ฉายาพัฒน์ 

         140)  6610102662  นางสาว  กัลยา วิชาผง 

         141)  6610102675  นาย  นนทกร คำรัศมี 

         142)  6610102703  นางสาว  โสภิตสุดา ไชยปัดถา 

         143)  6610102721  นางสาว  สิวพร แสนจันทร์ 

         144)  6610102741  นางสาว  สุดารัตน์ ดวงลูกแก้ว 

         145)  6610102744  นางสาว  พรพิมล เตียนศรี 

         146)  6610102759  นางสาว  รัตนาพร ชินกลาง 
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         147)  6610102772  นางสาว  ศุกลภัทร พิมหิน 

         148)  6610102778  นางสาว  วรัทยา สายุทธ์ 

         149)  6610102783  นางสาว  อรสิริ รากวงค์ 

         150)  6610102785  นางสาว  อาภัสรา สังครีต 

         151)  6610102786  นาย  ปรีชาชัย พิเมย 

         152)  6610102792  นางสาว  ธีรกานต์ มลทา 

         153)  6610102807  นางสาว  พัชรา ไชยรบ 

         154)  6610102814  นาย  นิติกร มรรควิจิตร 

         155)  6610102841  นางสาว  สุจิตา วิชาเดช 

         156)  6610102844  นาย  ชัชชัย ทองจรัส 

         157)  6610102845  นาย  รัฐกร อนุอัน 

         158)  6610102868  นาย  บรรณศาสตร์ บุญสุข 

         159)  6610102910  นาย  เตวิช ฝ่ายบุตร 

         160)  6610102942  นาย  จักรภัทร กลิ่นหอม 

         161)  6610102987  นาย  กิตติศักดิ์ ใจดี 

         162)  6610102991  นาย  ชาญชัย ชินโฮง 

   5. เคมี 62311005 

         1)  6610100123  นางสาว  กานต์ธิดา กอผจญ 

         2)  6610101269  นาย  ภูมรินทร์ พิมพ์สิน 

         3)  6610101863  นางสาว  พรยมล ภูแม่นนาค 

         4)  6610101866  นางสาว  รัชนีกร พรเพ็ง 

         5)  6610102042  นาย  วาณิช อาดคำพันธ์ 

         6)  6610102212  นางสาว  อังคณา พิมพ์โสภา 

         7)  6610102442  นางสาว  ณัฐวดี ภารบุญ 

         8)  6610102459  นาย  จักรินทร์ ใจหมั่น 
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         9)  6610102522  นาย  นิติภูม ิ ไกรสูนย์ 

         10)  6610102541  นางสาว  ปาริชาติ มหาปะโพธิ์ 

         11)  6610102584  นางสาว  ณัชจิรา ผาทอง 

         12)  6610102667  นางสาว  ศศิประภา วิชัยวงค์ 

         13)  6610102726  นางสาว  สลิลทิพย ์ บุดสี 

         14)  6610102746  นางสาว  อริยา สุขเหลื่อม 

         15)  6610102840  นางสาว  พรทิพย์ ปานขาว 

   6. ชวีวิทยา 62311006 

         1)  6610100143  นางสาว  พิมพ์พิสุทธิ์ ดีสังข์ 

         2)  6610100427  นางสาว  ณัฐณิชา หรเพลิด 

         3)  6610100439  นางสาว  เพชรสุดา ภูหวล 

         4)  6610100472  นางสาว  พลอยชมพู โมระสาก 

         5)  6610100509  นาย  สุวิทย์ ช้างแก้ว 

         6)  6610100528  นางสาว  อรวรรณ พงษ์วิจิตร 

         7)  6610100623  นางสาว  ชนาภา ทนทาน 

         8)  6610100938  นางสาว  สิริวิมล ช่างทำ 

         9)  6610100974  นางสาว  วิยดา ขวัญประเสริฐ 

         10)  6610101025  นางสาว  เกศริน บุญศรี 

         11)  6610101044  นางสาว  กัลยาภา กางจันทา 

         12)  6610101054  นางสาว  ณัฐธิดา เจริญศักดิ์ภักดี 

         13)  6610101060  นางสาว  ชัชพร จันทร์คูเมือง 

         14)  6610101185  นาย  วิชยุตม์ กุลบุตร 

         15)  6610101223  นางสาว  ศิริญากร จุลหงษ ์

         16)  6610101236  นางสาว  มณฑกานต์ ภูบรรทัด 

         17)  6610101238  นางสาว  ปลายฟ้า เวฬุวนาธร 
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         18)  6610101242  นางสาว  วารุณี หีบแก้ว 

         19)  6610101306  นางสาว  ณัฐธิชา แสงประจักษ์ 

         20)  6610101372  นางสาว  วราภรณ์ โฮนทุมมา 

         21)  6610101411  นางสาว  นฤตยา โคตรปะโค 

         22)  6610101465  นาย  เอกรินทร์ อักษรพันธ์ 

         23)  6610101673  นางสาว  พกาวรรณ ศรีบรรเทา 

         24)  6610101700  นางสาว  นภัสวรรณ ไร่จำนงค์ 

         25)  6610101796  นาย  ศรศิลป์ ปะมา 

         26)  6610102074  นางสาว  อรปรียา พลเยี่ยม 

         27)  6610102192  นางสาว  อรอนงค์ บูรณะ 

         28)  6610102295  นางสาว  บรีอันนอน ด็อคเฮอร์ธี 

         29)  6610102525  นางสาว  วิภาวด ี แสงสมศรี 

         30)  6610102530  นางสาว  รุจิรติกร ชาบุญมี 

         31)  6610102550  นางสาว  พริริสา นามสม 

         32)  6610102552  นางสาว  อรุโณทัย เงินสลุง 

         33)  6610102831  นางสาว  อัญชสา สินทร 

         34)  6610102849  นางสาว  พิมพ์วิภา วัฒน์เดชาพงศ์ 

         35)  6610102936  นางสาว  รัตน์ติกานต์ ดีระสา 

   7. ฟิสิกส์ 62311007 

         1)  6610100237  นาย  ก้องภพ บุญซ้อน 

         2)  6610100808  นางสาว  ชุติกาญจน์ พานาดา 

         3)  6610100814  นางสาว  วิภาวด ี สีกา 

         4)  6610101869  นาย  ศุภชัย วงค์ละคร 

         5)  6610101906  นางสาว  อุทุมพร พิมโสดา 

         6)  6610102228  นางสาว  พรไพลิน แก้วมะไฟ 



~ 25 ~ 
 

         7)  6610102255  นางสาว  วิภาดา บูชาธรรม 

         8)  6610102513  นาย  คมกฤช ไกรษร 

         9)  6610102514  นาย  สรยุทธ บุ่งอุทุม 

         10)  6610102876  นาย  ศตวรรษ เวชพันธุ์ 

         11)  6610102882  นาย  ภูริพัฒน์ ญานไพโรจน์ 

         12)  6610102907  นาย  ณัฐพงษ์ ยาย่อ 

   8. คอมพิวเตอร์ศึกษา 62311008 

         1)  6610100058  นางสาว  สุพรรณิษา มาตย์หลุบเลา 

         2)  6610100148  นาย  นวพรหม ภูผาผิว 

         3)  6610100214  นาย  เจษฎา น้อยสุข 

         4)  6610100379  นาย  กรวิชญ์ ภูคำอง 

         5)  6610100388  นาย  ธนกฤต เสาสมภพ 

         6)  6610100501  นาย  กฤตชยา สุทธิสน 

         7)  6610100557  นาย  ธนโชต ิ ชินสีนวล 

         8)  6610100573  นางสาว  ชลดา สันหนัง 

         9)  6610100643  นางสาว  ฑิกุลพร คําพิทูล 

         10)  6610100940  นางสาว  ชนันต์ญาต์ อายุพัฒน์ 

         11)  6610100992  นาย  อภิชัย ยันทะรักษ์ 

         12)  6610101048  นางสาว  อภิชญา เสริฐวาสนา 

         13)  6610101138  นางสาว  สิรินทรา สารการ 

         14)  6610101165  นาย  วรพจน์ สีลาพล 

         15)  6610101258  นาย  สุรชัย ศรีธรณ ์

         16)  6610101370  นางสาว  ธาราทิพย์ พลคำ 

         17)  6610101387  นางสาว  พรรณิภา จันทรามิ 

         18)  6610101396  นาย  อนุภัทร คำสีทา 
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         19)  6610101404  นาย  ภูริภัทร โคตรเจริญ 

         20)  6610101499  นาย  ภานุเดช สิงหา 

         21)  6610101576  นาย  ธีรพัฒน์ สุกัญญา 

         22)  6610101864  นาย  อนุพงษ์ ศรีอำพร 

         23)  6610102003  นาย  ไววิทย์ เหล่าเจริญ 

         24)  6610102028  นาย  ธวิชา น้อยลา 

         25)  6610102055  นางสาว  อารยา ศิริแสง 

         26)  6610102111  นางสาว  ชลธิชา ตาขำ 

         27)  6610102195  นาย  ธีรเทพ ภูกก 

         28)  6610102202  นางสาว  ภาวิตา ปักกะมานนัง 

         29)  6610102207  นาย  สุทัศน์ ศรีมงคล 

         30)  6610102455  นาย  ธีรภัชกรณ์ ตุลาโชต ิ

         31)  6610102498  นางสาว  พิชญา บุตรวงษ ์

         32)  6610102507  นาย  กรวิชญ์ นาคสิงห์ 

         33)  6610102881  นาย  วิษณุ สิทธิขวา 

         34)  6610102887  นาย  พัฒนากร ทินวรรณ 

         35)  6610102896  นางสาว  วรรณิศา สูนนอก 

   9. วิทยาศาสตร์ 62311009 

         1)  6610100004  นาย  อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร 

         2)  6610100017  นางสาว  อรธิมา เลิศศิริ 

         3)  6610100151  นางสาว  โยสิยา รัตนวิชัย 

         4)  6610100179  นางสาว  ประวีนา นามมูลตรี 

         5)  6610100264  นางสาว  ฑิตฐิตา จูมพลา 

         6)  6610100280  นางสาว  มณีรัตน์ ปัสสาโก 

         7)  6610100302  นางสาว  สุปรียา สีแซก 
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         8)  6610100342  นางสาว  ประภาภรณ์ แสนมนตรี 

         9)  6610100392  นางสาว  ณัฐฐิยา สีตะวัน 

         10)  6610100407  นาย  พีรดนย์ ตั้งรักษา 

         11)  6610100420  นางสาว  ดาวเดือน น้อยก้อม 

         12)  6610100458  นางสาว  พรพิมล วิชัยศร 

         13)  6610100580  นางสาว  จิตรลดา สามาอาพัฒ 

         14)  6610100595  นางสาว  รวงข้าว เหล่าเรือน 

         15)  6610100596  นางสาว  จิดาภา จันทร์เตี้ย 

         16)  6610100598  นาย  วขิระ ปะวะถา 

         17)  6610100600  นางสาว  ญาณจัฉรา มะโนศิลป์ 

         18)  6610100631  นางสาว  ขนิษฐา กล้าหาญ 

         19)  6610100638  นางสาว  อรปรียา ทับปัญญา 

         20)  6610100657  นางสาว  จิราย สุริย์ทำนา 

         21)  6610100767  นาย  ชวลิต หงส์เอก 

         22)  6610100775  นางสาว  วิมลสิริ เพียสังกะ 

         23)  6610100776  นางสาว  อรปรียา เหล่าลงอินทร์ 

         24)  6610100842  นางสาว  วรัญญา โพธิสิงห์ 

         25)  6610100869  นาย  ปณิธิ กาฬหว้า 

         26)  6610100892  นางสาว  นภัสวรรณ เยาวจตุรัส 

         27)  6610100923  นางสาว  พิชชาพร พรเฉลิมเกียรติ 

         28)  6610100972  นางสาว  อารียา ไชยบุตร 

         29)  6610100979  นางสาว  อนันทิกา ขุนณรงค์ 

         30)  6610101038  นางสาว  จิรัชยา ก้านสรรไชย 

         31)  6610101083  นางสาว  สุจิรา กลางสุพรรณ 

         32)  6610101221  นางสาว  นันทิดา พรรณภักดี 
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         33)  6610101280  นาย  ปรเมศวร์ คาตา 

         34)  6610101313  นางสาว  ปิยวรรณ ทาอ่อน 

         35)  6610101359  นางสาว  จารุวรรณ หงษ์ทอง 

         36)  6610101367  นางสาว  อาทิติยา ศรีลาโคตร 

         37)  6610101385  นางสาว  ประวีณา ไพรชนะ 

         38)  6610101399  นางสาว  ญาณันธร ปินะถา 

         39)  6610101435  นาย  วันชัย จันทถุวัน 

         40)  6610101535  นางสาว  พัชริดา ทิมา 

         41)  6610101547  นางสาว  ชนาภา ทนทาน 

         42)  6610101727  นางสาว  ชลธิชา กมลรักษ์ 

         43)  6610101740  นางสาว  กมลชนก สุวรรณธาดา 

         44)  6610101920  นาย  นฤบดี จันทะโยทา 

         45)  6610101960  นางสาว  กนกวรรณ ปะนันโต 

         46)  6610102057  นาย  วรเมธ สาเกตุ 

         47)  6610102058  นางสาว  บุหลัน ลาหัวโทน 

         48)  6610102065  นาย  ธัชกร สิงหาราโท 

         49)  6610102110  นางสาว  ภัทรภร รัตนะยา 

         50)  6610102116  นางสาว  โศรยา จันทะคาม 

         51)  6610102133  นาย  ธนโชต ิ มะธิมะตู่ 

         52)  6610102154  นางสาว  พิมผกา ผาจันทร์ 

         53)  6610102221  นางสาว  นงนภัส คณะมะ 

         54)  6610102363  นาย  วรฤทธิ์ รัตนแสง 

         55)  6610102377  นางสาว  จริญญาภรณ์ จิณะตา 

         56)  6610102440  นางสาว  มริสา อ่อนงาม 

         57)  6610102529  นางสาว  พาณิภัค เสนาพันธ์ 
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         58)  6610102562  นางสาว  ชลธิชา แสงกล้า 

         59)  6610102680  นาย  เกริกพล เสนารักษ์ 

         60)  6610102694  นาย  ศิวกร มาตขาว 

         61)  6610102732  นางสาว  นิตธิวดี จันทะเขต 

         62)  6610102766  นางสาว  อรทัย สุขประเสริฐ 

         63)  6610102782  นางสาว  อารียา สุมาลี 

         64)  6610102800  นาย  โยธิดา พันธ์เพชร 

         65)  6610102821  นางสาว  ศิริลักษณ์ ทวีทรัพย์ 

         66)  6610102867  นางสาว  พิชชาพร อุปชา 

         67)  6610102883  นางสาว  กฤติยา พัฒนโชติ 

         68)  6610102893  นาย  ธนวัฒน ์ จันทะสม 

         69)  6610102904  นาย  ปณิวัฒน์ อุปถัมภ์ 

         70)  6610102921  นางสาว  ปิยะวดี สีหาเนตร 

         71)  6610102992  นาย  ปภาวิน แก้วดี 

   10. การศึกษาปฐมวัย 62311011 

         1)  6610100001  นางสาว  ธนวรรณ หงษ์บินมา 

         2)  6610100011  นางสาว  รุ้งลาวัลย์ พรมมา 

         3)  6610100025  นางสาว  อรปรียา สมมิตตะ 

         4)  6610100066  นางสาว  จันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์ 

         5)  6610100069  นางสาว  ยุพิน ผลบุญ 

         6)  6610100086  นางสาว  ขวัญชนก ถามูลเลศ 

         7)  6610100091  นาย  อนุชา ภูขะมา 

         8)  6610100105  นางสาว  อมรรัตน์ บัวกาบ 

         9)  6610100109  นางสาว  ลักษณารีย์ ปัดกอง 

         10)  6610100111  นางสาว  ประภัสรา จันทร์คำ 
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         11)  6610100116  นางสาว  นภัสสร เภกอง 

         12)  6610100118  นางสาว  ไอลดา ประโม 

         13)  6610100131  นางสาว  บุษกร ศรีโนนยาง 

         14)  6610100137  นางสาว  นิฐิวดี ไชยมาลี 

         15)  6610100140  นางสาว  ชวิศา โพธิรส 

         16)  6610100146  นางสาว  รัตนาภรณ์ บุญโคกล่าม 

         17)  6610100159  นางสาว  วีนัสรา อ๊ึงแสงภากรณ์ 

         18)  6610100166  นางสาว  อารียา นาโนน 

         19)  6610100170  นางสาว  ปิยมินทร์ ปัญจะสันต์ 

         20)  6610100176  นางสาว  ศิรภัสสร อันพิมพา 

         21)  6610100203  นางสาว  วรัญญา ทองยอด 

         22)  6610100204  นางสาว  ศศิธร ดอนละภา 

         23)  6610100206  นางสาว  พรรษา สุทธี 

         24)  6610100213  นางสาว  พรทิพา กางโสภา 

         25)  6610100241  นางสาว  กุลธิดา สิงห์เสือ 

         26)  6610100250  นางสาว  จิรอาภา สอนคำแก้ว 

         27)  6610100252  นางสาว  กมลชนก กางกร 

         28)  6610100261  นางสาว  วิรัมภา จารุจิตร 

         29)  6610100271  นางสาว  เนตรนภา ทะวงศา 

         30)  6610100281  นางสาว  วรนุช วีระพันธุ์ 

         31)  6610100282  นางสาว  พัชราภา สวัสดิ ์

         32)  6610100291  นางสาว  พรรณวษา คําคุณคํา 

         33)  6610100297  นางสาว  อลิสรา แพงสอน 

         34)  6610100299  นางสาว  ดลหทัย ลาสิงห์ 

         35)  6610100310  นางสาว  อรญาณี จันทวงษ์ 
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         36)  6610100314  นางสาว  สิริปรียา สิทธิคำทับ 

         37)  6610100319  นางสาว  ศุภธิดา มูลศักดิ์ 

         38)  6610100359  นางสาว  อรอนงค์ ท้าวจันทรา 

         39)  6610100361  นางสาว  อินทุอร อ่อนภูเขา 

         40)  6610100373  นางสาว  วรินญา คำมุก 

         41)  6610100395  นางสาว  ทิชาดา สอนดี 

         42)  6610100401  นางสาว  ปาริชาติ นุ่นนาแซง 

         43)  6610100402  นางสาว  ขวัญฤทัย คำกอง 

         44)  6610100411  นางสาว  พิมนิศา โพธิ์รินทร์ 

         45)  6610100414  นางสาว  พัชรลัดดา ธรรมชอบ 

         46)  6610100421  นางสาว  รัญทิชา เข็มทอง 

         47)  6610100446  นางสาว  ปราวิณ ี พันตาแสง 

         48)  6610100456  นางสาว  วิภาดา บุตรวงค ์

         49)  6610100459  นางสาว  วรรณนิษา มาตช่วง 

         50)  6610100475  นางสาว  ขวัญเนตร แสนประเสริฐ 

         51)  6610100492  นางสาว  ชลธิชา แสงจันทร์ 

         52)  6610100499  นางสาว  ธิดารัตน์ สีสาวงค ์

         53)  6610100507  นางสาว  พิมพ์มาดา จำปาสี 

         54)  6610100515  นางสาว  ทิพวรรณ ศรีตรีจักร 

         55)  6610100527  นางสาว  อัญญมณี ทองการ 

         56)  6610100531  นางสาว  นวพร บุตโคตร 

         57)  6610100545  นางสาว  ปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์ 

         58)  6610100603  นางสาว  ภัทราพร วรวงศ ์

         59)  6610100604  นางสาว  แก้วกัลยา วิชัยคำจร 

         60)  6610100608  นางสาว  ลลิตา พุฒจันทึก 
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         61)  6610100618  นางสาว  ศิริกันยา พันทิทักษ์ 

         62)  6610100634  นางสาว  ปารณีย์ วังคะฮาต 

         63)  6610100656  นางสาว  ศิวาพร สงดี 

         64)  6610100661  นางสาว  ศิริกาญจน์ นวลสุด 

         65)  6610100667  นางสาว  สุวนันท์ กลีบบัว 

         66)  6610100671  นางสาว  วรนุช พวงมาลัย 

         67)  6610100696  นางสาว  รพีพรรณ นวนบุรี 

         68)  6610100698  นางสาว  มลธิตรา สากุล 

         69)  6610100699  นางสาว  ศิริวรรณ สุวรรณดี 

         70)  6610100703  นางสาว  อังสนา ชิงชัย 

         71)  6610100717  นางสาว  สุธิตา อุทธามาตย์ 

         72)  6610100722  นางสาว  สุภาวด ี เกิดเกลี้ยง 

         73)  6610100743  นางสาว  สุภาพร ต้นจารย์ 

         74)  6610100747  นางสาว  ปภาวรินท์ มหาวงษ์ 

         75)  6610100768  นางสาว  วรรณนิษา รู้หลัก 

         76)  6610100791  นางสาว  อารยา อรัญมิตร 

         77)  6610100820  นางสาว  กฤษณา คุณผู้ 

         78)  6610100824  นางสาว  สุนิตา เดชบุรัมย์ 

         79)  6610100832  นางสาว  จิราวัลย ์ ตังทะนาม 

         80)  6610100894  นางสาว  ณัฐชา ปะบัวบาน 

         81)  6610100909  นางสาว  ณัฐธญา ปะบัวบาน 

         82)  6610100911  นางสาว  พรธิชา โยธมาตร 

         83)  6610100935  นางสาว  ณัฎสุภา จำศรี 

         84)  6610100941  นางสาว  รัตน์ดาวรรณ ภักดีจ ุ

         85)  6610100951  นางสาว  มยุรา เพชรโรจน์ 
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         86)  6610100959  นางสาว  วรินทิพย์ ปรีพูล 

         87)  6610100964  นางสาว  จณิสตา สอนมาลา 

         88)  6610100965  นางสาว  อารยา จันยุ้ย 

         89)  6610101012  นางสาว  ขวัญกมล มัตรัตน์ 

         90)  6610101013  นางสาว  วรรณศิริ หนูไธสง 

         91)  6610101015  นางสาว  ขวัญจิรา นามเสาร์ 

         92)  6610101022  นางสาว  ชญาดา โพธิสาร 

         93)  6610101030  นางสาว  มลฑกานต์ สอนจันทร์ 

         94)  6610101032  นางสาว  ปวีณา วิเลศ 

         95)  6610101042  นางสาว  ประวรรณรัตน์ ไชยเลิศ 

         96)  6610101043  นางสาว  พัชราภา พาพินิจ 

         97)  6610101050  นางสาว  อาทิติยา โพธิ์เสน 

         98)  6610101053  นางสาว  สิริกร สิงธงยาม 

         99)  6610101085  นางสาว  ปาลิตา ชุมแสน 

         100)  6610101113  นางสาว  จริยาพร โคช่วย 

         101)  6610101127  นางสาว  สุดารัตน์ ภูจำปา 

         102)  6610101128  นางสาว  รุ่งอรุณ วิชัยวงษ์ 

         103)  6610101135  นางสาว  สุภาทิพย์ แสงสี 

         104)  6610101139  นางสาว  อภิญญา พรมดวงศรี 

         105)  6610101166  นางสาว  ชลนิชา เชื้อเเดง 

         106)  6610101168  นางสาว  มนัสนันท์ ลาภา 

         107)  6610101170  นางสาว  พรรณิภา สิทธิคุณ 

         108)  6610101174  นางสาว  ธัญญลักษณ์ ดวงทาทอน 

         109)  6610101178  นางสาว  สุพรรณิการณ์ หงษ์หาร 

         110)  6610101194  นางสาว  อาทิตยา กริชนอก 
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         111)  6610101202  นางสาว  สุภาพร บาใส 

         112)  6610101205  นางสาว  ศิริลักษณ์ ไชยศรี 

         113)  6610101212  นางสาว  จุฑารัตน์ จันจำปา 

         114)  6610101213  นางสาว  ศิริรัตน์ จักรนารายณ์ 

         115)  6610101228  นางสาว  พิชยา นาศฤงคาร 

         116)  6610101241  นางสาว  ฐิติกาล ศรีกุ 

         117)  6610101270  นางสาว  ปรีดารัต สุขะวิละ 

         118)  6610101301  นางสาว  ศศิปรียา น้อยทรง 

         119)  6610101324  นางสาว  สุธาธิณี ภูสีนาค 

         120)  6610101325  นางสาว  กุสุมา ไชยมาตร 

         121)  6610101364  นางสาว  อาทิตยา แหลมทอง 

         122)  6610101369  นางสาว  ศุภวรรณ แสนพันธุ์ 

         123)  6610101375  นางสาว  รักษ์ชนก ภูนาเถร 

         124)  6610101382  นางสาว  ชฎาทิพย์ ดาโสม 

         125)  6610101386  นางสาว  จุฑามาศ เทียมพันธ์ 

         126)  6610101388  นางสาว  เเพรวา หนองเป็ด 

         127)  6610101406  นางสาว  นางสาวสุชาดา หงษ์เหลี่ยม 

         128)  6610101409  นางสาว  กรรณิการ์ อ้อมนอก 

         129)  6610101413  นางสาว  นิชานันท์ นามโส 

         130)  6610101430  นางสาว  ณัฐฐิรา แสนโคตร 

         131)  6610101432  นางสาว  จรินธร ดอนอินทร์ 

         132)  6610101433  นางสาว  ชวัลนุช สุดอาราม 

         133)  6610101449  นางสาว  นันธิยา สิทธิภาพ 

         134)  6610101454  นางสาว  จุฑามาศ ใสรังกา 

         135)  6610101464  นางสาว  ปรารถนา สุทธิดี 



~ 35 ~ 
 

         136)  6610101466  นางสาว  อชิรญา แสนพาน 

         137)  6610101469  นางสาว  สุพรรณี มูลสาร 

         138)  6610101478  นางสาว  ชุติกาญจน์ นันทะเขต 

         139)  6610101509  นางสาว  กนกพรรณ คูณชัย 

         140)  6610101531  นางสาว  สุพัตรา สุริยนต์ 

         141)  6610101534  นางสาว  นัทตญา ไกยะฝ่าย 

         142)  6610101567  นางสาว  รุจิรา มารแพ้ 

         143)  6610101602  นางสาว  สุมิตรา ดอนกวนเจ้า 

         144)  6610101663  นางสาว  อรอนงค์ วงสาโท 

         145)  6610101678  นางสาว  นัทธพร สำโรงพล 

         146)  6610101686  นางสาว  ชไมพร นบนอบ 

         147)  6610101703  นางสาว  กัญญารัตน์ เนาว์กลาง 

         148)  6610101725  นางสาว  พรชิตา เกษโข 

         149)  6610101741  นางสาว  สิริปภัสชา บุญอาจ 

         150)  6610101749  นางสาว  ชุติภรณ์ ปลั่งกลาง 

         151)  6610101750  นางสาว  กรณ์ลดา สุขวงค ์

         152)  6610101753  นางสาว  พิมพ์ชนก ทองทวี 

         153)  6610101765  นางสาว  อรพรรณ ศรีคำบ่อ 

         154)  6610101774  นางสาว  ฉัตรมณี สมใจชนะ 

         155)  6610101805  นางสาว  ณัฎฐณิชา กระยอม 

         156)  6610101819  นางสาว  ยุวดี ไล่พิก 

         157)  6610101846  นางสาว  พรรวษา นามรักษา 

         158)  6610101852  นางสาว  ปัทมพร สุทธิท้าว 

         159)  6610101861  นางสาว  กานต์รวี แก้วศิลา 

         160)  6610101878  นาย  พงศธร ศรีขอดเขต 
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         161)  6610101883  นางสาว  กัลยา วะสัตย์ 

         162)  6610101886  นางสาว  อรัญญา วิชัด 

         163)  6610101930  นางสาว  ชญานิษฐ์ พละสาร 

         164)  6610101936  นางสาว  ยวิษฐา ศรีหาญ 

         165)  6610101967  นางสาว  จริยา ยาวะนิล 

         166)  6610101970  นางสาว  ศิริประภา พงษ์คำผาย 

         167)  6610101998  นางสาว  มัณฑนา แทนวัน 

         168)  6610102081  นางสาว  ภัทรวรินทร์ ประพาศพงค์ 

         169)  6610102099  นางสาว  สุวิชาดา ศรีโพน 

         170)  6610102101  นางสาว  ธันยธรณ์ เชียงมา 

         171)  6610102104  นางสาว  กัญญพัชร พินิจ 

         172)  6610102115  นางสาว  ชมพูนุช เบิกค่วง 

         173)  6610102144  นางสาว  ทิวาพร กาวไธสง 

         174)  6610102170  นางสาว  กิตติ์สิรินทร์ กาสังข์ 

         175)  6610102176  นางสาว  ศิริลักษณ์ อัปมาเถ 

         176)  6610102204  นางสาว  อมิตตา ศิลาธุรี 

         177)  6610102215  นางสาว  อรจิรา รัตนวงค ์

         178)  6610102226  นางสาว  นันทิณี ทรัพย์พงค์ 

         179)  6610102231  นางสาว  ณัฐณิชา เอ่ียมศรี 

         180)  6610102313  นางสาว  ณัฐธิชา กุลชะโมรินทร์ 

         181)  6610102318  นางสาว  ภัทรา ไพสอน 

         182)  6610102323  นางสาว  ภัทรวดี กลางสวัสดิ์ 

         183)  6610102325  นาย  นวพรรษ บูรณะพล 

         184)  6610102339  นางสาว  สุภาศิริ ถาวิเศษ 

         185)  6610102355  นางสาว  ธนพร ศรีมะเรือง 
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         186)  6610102358  นางสาว  ศิริวรรณ ธนะสินธุ์ 

         187)  6610102366  นางสาว  นริศรา มะกา 

         188)  6610102384  นางสาว  พิมพ์สุภัค พุ่มพฤกษ์ 

         189)  6610102388  นางสาว  ดวงกมล จำปาเงิน 

         190)  6610102394  นางสาว  รินฤดี อนันศรี 

         191)  6610102408  นางสาว  ปิยธิดา เคนคำพัน 

         192)  6610102415  นางสาว  เพชรลัดดา โพธิ์สอน 

         193)  6610102420  นาย  เดชาธร พลแก้ว 

         194)  6610102447  นางสาว  สุดารัตน์ บัวพา 

         195)  6610102470  นางสาว  พัชริดา ไชยคำภา 

         196)  6610102520  นางสาว  วราภรณ์ เรืองสมบัติ 

         197)  6610102523  นางสาว  จิรภิญญา พันธ์ศรี 

         198)  6610102527  นางสาว  ปนัดดา สุวรรณ์ 

         199)  6610102553  นางสาว  กุลภัสสร ์ คำสุกร์ 

         200)  6610102557  นาย  นรินนิศา กินร ี

         201)  6610102563  นางสาว  ศิริวรรณ์ เผียนอก 

         202)  6610102566  นางสาว  อริสรา พุดภารี 

         203)  6610102579  นางสาว  สุวรรณา สิงห์สุวรรณ 

         204)  6610102597  นางสาว  ภควดี ศรีเมือง 

         205)  6610102605  นางสาว  เบญจวรรณ กงชัยภูมิ 

         206)  6610102607  นางสาว  อรปรีย่า ลมรื่น 

         207)  6610102619  นางสาว  มุฑิตา ถามณีศรี 

         208)  6610102628  นางสาว  เดือนเพ็ญ บุตรศรีมาตย์ 

         209)  6610102636  นางสาว  จิระนันท์ ภูพันนา 

         210)  6610102653  นางสาว  กริชติยา มาตรา 
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         211)  6610102669  นางสาว  กัลชุดา ราชหา 

         212)  6610102679  นางสาว  จารุวรรณ ฟุ้งเฟ่ือง 

         213)  6610102712  นางสาว  พัชราภา สุขชัย 

         214)  6610102734  นาย  ณัฐวุฒิ เสวตวงษ ์

         215)  6610102738  นางสาว  ณัฐธิญา สายเนตร 

         216)  6610102745  นางสาว  ชลธิชา โสดาภักดิ ์

         217)  6610102756  นางสาว  ฉัตรรวี วัฒนานุสิทธิ์ 

         218)  6610102774  นางสาว  กฤติยา ปกาเวสา 

         219)  6610102777  นางสาว  วรันธร คุณแสง 

         220)  6610102794  นางสาว  อัมพร เทียงพาน 

         221)  6610102825  นางสาว  ลัดดากร มณีจันทา 

         222)  6610102854  นางสาว  มนัสกร ด้วงเงิน 

         223)  6610102863  นางสาว  ยมลภัทร พานศรี 

         224)  6610102872  นางสาว  รัตน์ชินี ไชยจักร 

         225)  6610102947  นางสาว  ปาริชาติ เสน่ห์วงค ์

         226)  6610102969  นางสาว  สุมณฑา กิติราช 

         227)  6610102994  นางสาว  นิรมล อินทร์เพ็ชร 

   11. พลศึกษา 62311034 

         1)  6610100010  นางสาว  วิมลณัฐ จรัสแผ้ว 

         2)  6610100059  นางสาว  กุลภัสสร อินทวัด 

         3)  6610100064  นาย  บริพัตร์ จงจิต 

         4)  6610100090  นางสาว  มณฑกานต์ สุระพล 

         5)  6610100093  นาย  ภานุวัฒน ์ จันทรมณี 

         6)  6610100100  นาย  รัฐภูมิ บุญประกอบ 

         7)  6610100104  นาย  มนัสวิน ลองกระโทก 
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         8)  6610100121  นางสาว  จันธิวา คำแหงพล 

         9)  6610100128  นาย  ณัฐนันท ์ น้อยชา 

         10)  6610100133  นางสาว  กัญญารัตน์ สัตะโส 

         11)  6610100152  นาย  ทิตานนท์ สังข์โสม 

         12)  6610100154  นาย  ปรมินทร์ บุญน้อม 

         13)  6610100165  นางสาว  ณิชนันทร์ พันธ์เถร 

         14)  6610100168  นางสาว  อรสา ศรีบุดดา 

         15)  6610100169  นาย  ธนบดี ชัยภูมิ 

         16)  6610100221  นางสาว  อรัญญา บุรา 

         17)  6610100231  นาย  กิตติธร สีหาบุตร 

         18)  6610100245  นางสาว  ศิริลักษณ์ วิมูลคำ 

         19)  6610100258  นางสาว  ปวีณา การสอาด 

         20)  6610100290  นาย  เอกพล จันกอ 

         21)  6610100298  นาย  ณัฐพล จิตจักร 

         22)  6610100318  นางสาว  พัทริญา ใจลาด 

         23)  6610100336  นาย  อนุชิต แก้วหานาม 

         24)  6610100347  นาย  สุวัฒน ์ ศรัทธาคลัง 

         25)  6610100351  นาย  วิษณุพงศ์ วงค์วันดี 

         26)  6610100366  นางสาว  อรอุมา ชัยทุมมา 

         27)  6610100380  นาย  ธนัญชัย แย่มอรุณ 

         28)  6610100387  นางสาว  ขวัญสุดา พุดละ 

         29)  6610100479  นางสาว  สกาวเดือน พันเดช 

         30)  6610100483  นาย  ธีรภัทร บุญภามา 

         31)  6610100491  นาย  อภิรักษ์ รักตระกูล 

         32)  6610100493  นาย  ทัตพงษ์ แก้วมารยา 
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         33)  6610100553  นาย  วัชพล ศรีกุตา 

         34)  6610100609  นาย  อนุพนธ์ แสนเสนา 

         35)  6610100614  นาย  พงษ์นรินทร์ สนธิมูล 

         36)  6610100616  นาย  วัชรินทร์ ชินบุตร 

         37)  6610100658  นาย  กฤษนัย งาสิทธิ์ 

         38)  6610100659  นาย  ศตนันท์ ภูจอมแก้ว 

         39)  6610100666  นาย  กษิดิศ ดือขุนทด 

         40)  6610100669  นาย  ปัญญาวุฒิ อุดคำเที่ยง 

         41)  6610100737  นาย  จีรศักดิ์ ไกรยสินธ์ 

         42)  6610100738  นาย  ปรมินท์ คำสี 

         43)  6610100739  นาย  เทิดพิทักษ์ สีหานาม 

         44)  6610100748  นาย  ณัฐภัทร สลับแก้ว 

         45)  6610100759  นางสาว  คนิลธิชา คงสริ 

         46)  6610100760  นาย  ศุภกร เสาวคนธ์ 

         47)  6610100763  นาย  เกียรติศักดิ์ แสงมณี 

         48)  6610100778  นาย  ภัสพล บรรลุศิลป์ 

         49)  6610100786  นางสาว  อนุธิดา มีศิลป์ 

         50)  6610100792  นางสาว  ปิยธิดา อาจทวีกุล 

         51)  6610100816  นาย  สนธยา อินธิสอน 

         52)  6610100844  นาย  สรวิชญ ์ พันธ์หนองเพชร 

         53)  6610100850  นางสาว  สุธิดา สร้อยงาม 

         54)  6610100888  นาย  คณิศร ภารจรัส 

         55)  6610100913  นางสาว  ชลิดา ศิริสม 

         56)  6610100915  นาย  กิติภพ ไวแสน 

         57)  6610100919  นาย  ภูมิพัฒน์ ลีลา 



~ 41 ~ 
 

         58)  6610100928  นางสาว  จิราภา กุละคำเเสง 

         59)  6610100932  นาย  ธีรเมธ เข้าขาย 

         60)  6610100952  นาย  ไกรพล น้อยศรี 

         61)  6610100976  นาย  วุฒินันท์ แวงวรรณ 

         62)  6610100989  นางสาว  ภูษิตา สีหาบุดโต 

         63)  6610100991  นาย  พุฒิพงษ์ ชะสิงห์ 

         64)  6610101069  นาย  รชานนท์ อุปัญญ์ 

         65)  6610101071  นางสาว  รัชนก โสดารัตน์ 

         66)  6610101072  นางสาว  ธนาภรณ์ วันทะนา 

         67)  6610101078  นางสาว  พรรณิภา สีดาใหญ่ 

         68)  6610101082  นางสาว  ประวีณา ประทุมวัน 

         69)  6610101134  นาย  ทวมินทร์ มณีฉาย 

         70)  6610101151  นาย  ณัฐวัตร บัวคง 

         71)  6610101161  นาย  สุรชาติ ไชยบุตร 

         72)  6610101186  นาย  ณัฐวัฒน ผารุธรรม 

         73)  6610101192  นาย  รัชชานนท์ โนมูระ 

         74)  6610101199  นาย  กิตติพัฒน์ เหินไธสง 

         75)  6610101209  นาย  ศุภสัณท์ โสดา 

         76)  6610101245  นาย  ภูวมินทร์ หลักคำพันธ์ 

         77)  6610101247  นาย  สามารถ ปราบมนตรี 

         78)  6610101251  นาย  ธีระภพ จันทะดวง 

         79)  6610101294  นางสาว  สิราวรรณ ดวงจันทร์ทิพย์ 

         80)  6610101303  นาย  ประธานพร สุทธิประเสริฐ 

         81)  6610101312  นางสาว  กัลยาภรณ์ โฮชิน 

         82)  6610101322  นาย  ณฐนนท ์ คะเนนิล 
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         83)  6610101384  นาย  ศรายุทธ สอนบาล 

         84)  6610101436  นางสาว  วิชญาพร ชัยมงคล 

         85)  6610101470  นาย  พัชรพล ประสาร 

         86)  6610101482  นางสาว  อรทัย ใจคง 

         87)  6610101483  นางสาว  พฤกษา ชื่นตา 

         88)  6610101532  นาย  ณัฐดนัย แก้วบุญเรือง 

         89)  6610101536  นางสาว  สิรินดา พรหมพินิจ 

         90)  6610101539  นาย  พิเชษฐ์ชัย ประทุมเมศ 

         91)  6610101545  นาย  อภิรักษ์ ดีนิล 

         92)  6610101546  นาย  ปณวัตร บ้านกลาง 

         93)  6610101564  นาย  สุรสีห ์ จงรักษ์ 

         94)  6610101565  นาย  สราวุฒ ิ พลกลาง 

         95)  6610101587  นาย  พีรภาส จันหอม 

         96)  6610101611  นาย  ภูคิด ชาวกุดรัง 

         97)  6610101627  นาย  อินทัช อนุสรณ์ 

         98)  6610101632  นาย  อนันต์ธวุฒิ กองฟู 

         99)  6610101647  นาย  จรัส เขียวเพ็ชร์ 

         100)  6610101666  นาย  กิจจา แสนสีแก้ว 

         101)  6610101675  นาย  สุภกร ไร่สงวน 

         102)  6610101681  นางสาว  สุธิมา ขวัญศรัทธา 

         103)  6610101695  นาย  ธีระวัฒน์ ชูจิตร 

         104)  6610101702  นางสาว  จิราพร เกียนแจ้ง 

         105)  6610101712  นาย  กฤตพล ปะทะโก 

         106)  6610101758  นางสาว  ภัคจิรา อุปฌาย์ 

         107)  6610101762  นาย  ปิติวัฒน์ เพียงเกษ 
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         108)  6610101769  นางสาว  มยุรี สีลาเกษ 

         109)  6610101773  นางสาว  นริศราภรณ์ เเท่นศิลา 

         110)  6610101782  นางสาว  ดาวเรือง ภูเเย้มศร ี

         111)  6610101793  นาย  วิรุฬห์ ดีนอก 

         112)  6610101810  นาย  พรรณา ประเสริฐสังข์ 

         113)  6610101829  นาย  ฉัตรชัย สุปัด 

         114)  6610101830  นาย  พีระดนย์ ชัยพิมพา 

         115)  6610101840  นาย  เด่นชัย เกษหอม 

         116)  6610101842  นาย  ภาคภูมิ กล้าหาญ 

         117)  6610101860  นางสาว  จิรนันท์ จันดี 

         118)  6610101867  นาย  ศุภโชค ปองไป 

         119)  6610101894  นางสาว  ปาริมา ภารเจิม 

         120)  6610101896  นางสาว  ปัทมพร อินทจิตร 

         121)  6610101901  นางสาว  สิริวรรณ แก้วไพฑูรย์ 

         122)  6610101925  นางสาว  กฤติมา ล่ามสมบัติ 

         123)  6610101926  นาย  พงศพัศ พูลพัส 

         124)  6610101927  นาย  วราวุฒ ิ คำหวล 

         125)  6610101933  นาย  อภิสิทธิ์ กิตชัย 

         126)  6610101952  นาย  จักรภัทร หาพิพัฒน์ 

         127)  6610101989  นาย  ภาณุเดช เหรียญโมรา 

         128)  6610101990  นางสาว  วนัฐศญา จันทร์ศรีรัตน์ 

         129)  6610101999  นาย  อิทธิพัทธ์ โสภาวรรณ 

         130)  6610102024  นางสาว  รุ่งนภา ผิวขำ 

         131)  6610102030  นาย  ไตรรัตน์ แก้วอุไร 

         132)  6610102044  นางสาว  วลัยรักษ์ ม่วงเพชร 
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         133)  6610102051  นาย  สรวิศ สอนใจ 

         134)  6610102079  นางสาว  พรพิมล คุณาวัตร 

         135)  6610102087  นาย  ณัฐพงษ์ ประสานศักดิ์ 

         136)  6610102120  นาย  วุฒิชัย คำโยค 

         137)  6610102138  นาย  ณัฐวุฒิ ดวงจันโคต 

         138)  6610102164  นาย  สราวุฒ ิ พรมจุฬาลักษณ์ 

         139)  6610102177  นาย  อรรถพล สายวัน 

         140)  6610102178  นางสาว  พิมพ์พรรณ ประเสริฐศิริ 

         141)  6610102190  นาย  อริย์ธัช กลิ่นบัว 

         142)  6610102196  นางสาว  ปริชญา แสงอุ่น 

         143)  6610102197  นางสาว  สุพรรษา ลุนคำ 

         144)  6610102200  นาย  พีรวัฒน์ ยอดจักร 

         145)  6610102209  นาย  เทวฤทธิ์ ซ่ำศาสตร์ 

         146)  6610102217  นาย  เอกราช มณีโคตร 

         147)  6610102220  นาย  กฤษฎา หลายเครือ 

         148)  6610102250  นาย  ธิติพล อําภาทิพย์ 

         149)  6610102256  นาย  พีรภัทร อ่างรี 

         150)  6610102264  นาย  ศุฑาภัทร์ คงวิเชียร 

         151)  6610102277  นาย  สมคิด อินทร์พิมพ์ 

         152)  6610102304  นางสาว  ภูริณ ถินกระไสย 

         153)  6610102311  นาย  วายุ พิมพ์ทอง 

         154)  6610102316  นางสาว  วาสนา แสนนาค 

         155)  6610102335  นาย  พรพิพัฒน์ เถาหลง 

         156)  6610102348  นาย  รติ ปรอยกระโทก 

         157)  6610102354  นาย  ลภัส มาศงามเมือง 
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         158)  6610102362  นาย  บริพัฒน์ คุยบุตร 

         159)  6610102383  นาย  ปฐมเดช ไชยสงค์ 

         160)  6610102402  นาย  ธนกฤต บุญลือ 

         161)  6610102423  นาย  พิพัฒน์ ละอองศรี 

         162)  6610102429  นาย  สิทธิชัย เวียวอินทร์ 

         163)  6610102433  นาย  โสณภัทร สินธุโคตร 

         164)  6610102446  นาย  ณัฐพงศ์ ไชยขันธุ์ 

         165)  6610102451  นาย  คณพศ บุตรพินธ์ 

         166)  6610102456  นางสาว  อรชร หิรัตพรม 

         167)  6610102472  นาย  อโณทัย ประจัญพล 

         168)  6610102473  นาย  วิชชากร กิจสมนึก 

         169)  6610102474  นาย  ครองพล นาเรียงรัตน์ 

         170)  6610102476  นางสาว  สุปราณี ต้นสาย 

         171)  6610102510  นาย  อิทธิพัทธ์ นิลปะกะ 

         172)  6610102542  นาย  กีฑายุทธ นราวงษ ์

         173)  6610102544  นาย  จักริน จันทเขต 

         174)  6610102551  นาย  ภานุดล วงษ์ศรีแก้ว 

         175)  6610102564  นางสาว  พิชญา เสียงอ่อน 

         176)  6610102565  นาย  พีรวุฒิ ไชยพลงาม 

         177)  6610102581  นาย  ธีรภัทร โคตรสมบัติ 

         178)  6610102588  นาย  สถาพร สุ่มมาตร 

         179)  6610102589  นาย  อภิรักษ์ สาระวัน 

         180)  6610102592  นาย  ธีรพัฒน์ บอนคำ 

         181)  6610102612  นางสาว  ชลธิชา คำจำนงค์ 

         182)  6610102615  นาย  ธนิก ยุทธอาจ 
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         183)  6610102620  นาย  พัชรพล ปัญญาจา 

         184)  6610102623  นาย  วิชิตพงษ์ พัฒพินิจ 

         185)  6610102625  นาย  สหรัฐ อะภัย 

         186)  6610102642  นางสาว  รุจรดา หอมชื่น 

         187)  6610102651  นางสาว  จิรภัทร สีทา 

         188)  6610102668  นางสาว  ประณิตา ปุ้มศรี 

         189)  6610102682  นางสาว  ฐิตินันท์ ผิวขำ 

         190)  6610102686  นาย  ยศพัทธ์ ไชยเสนา 

         191)  6610102704  นางสาว  รสินทรา รัตใส 

         192)  6610102722  นาย  ตะวันฉาย จันบัวลา 

         193)  6610102733  นาย  ชลสิทธิ ์ ศรฤทธิ์ 

         194)  6610102754  นาย  ยศพล จันทเขตต์ 

         195)  6610102755  นาย  ธนภัทร์ ไผ่พูล 

         196)  6610102757  นาย  ธนบัตร นนทบท 

         197)  6610102764  นางสาว  จรรยอร พรหมเพศ 

         198)  6610102776  นางสาว  มิ่งกมล จันทร์หนองหว้า 

         199)  6610102781  นาย  สรวิชญ ์ อัคติ 

         200)  6610102793  นาย  จิรายุส ศรีพาเฮือง 

         201)  6610102803  นาย  ระพีพัฒน์ มาลา 

         202)  6610102812  นาย  ภูมิศิริ ชื่นใจ 

         203)  6610102817  นาย  ตะวัน สิทธิภูมิวรรณ 

         204)  6610102824  นาย  ณัฐพงค์ มโนรส 

         205)  6610102830  นาย  วุฒิชัย ดรชานนท์ 

         206)  6610102833  นาย  โกมินทร์ เสนาโนฤทธิ์ 

         207)  6610102843  นาย  ณัฐพงศ์ โพธิเกตุ 
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         208)  6610102855  นาย  อิทธิพล ศรอินทร์ 

         209)  6610102860  นางสาว  อรทัย สายสมบูรณ์ 

         210)  6610102875  นาย  อภิสิทธิ์ แสนสุภา 

         211)  6610102884  นาย  อรรถกร สวัสดิ์เอื้อ 

         212)  6610102894  นางสาว  สุรีรัตน์ โคตะพัฒน์ 

         213)  6610102895  นาย  ศิวกร เจริญ 

         214)  6610102903  นาย  เอกราชบุตร ดีจันทร์ 

         215)  6610102906  นาย  ณรงค์ศักดิ์ ลอยขุนทด 

         216)  6610102929  นาย  วโรกาส อนันตภูมิ 

         217)  6610102931  นาย  อรรถชัย บุญชู 

         218)  6610102950  นาย  ธนากร อุดมชัย 

         219)  6610102952  นาย  วิชญ์พงศ์ พิลามบัติ 

         220)  6610102976  นาย  ธนากร พิมพ์ดี 

         221)  6610102998  นาย  ธนัช มณีแดง 

   12. สังคมศึกษา 62311021 

         1)  6610100014  นางสาว  กนกพร เยาวะเรศ 

         2)  6610100085  นางสาว  วนิดา ดอนเสี้ยว 

         3)  6610100110  นางสาว  สุดารัตน์ สีขันตี 

         4)  6610100127  นางสาว  ณัฐฑริกา โนนคำพันธ์ 

         5)  6610100177  นาย  ธนากูล คุณเทพ 

         6)  6610100183  นางสาว  ทักษิณา ภรรชัยภูม ิ

         7)  6610100226  นางสาว  จีรนันท์ บับภาแก้ว 

         8)  6610100249  นาย  เจษฎ์คณินท์ เจียมตัว 

         9)  6610100283  นางสาว  สริญญา พันทองหล่อ 

         10)  6610100305  นางสาว  ศิริกัลญา ดวงมะฮุง 
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         11)  6610100332  นาย  ธนวัฒน ์ ขันธพัฒน์ 

         12)  6610100353  นางสาว  ศุภิสรา คำเก้ียว 

         13)  6610100358  นางสาว  อรอนงค์ ท้าวจันทรา 

         14)  6610100386  นางสาว  พิชญาภา จันแก่น 

         15)  6610100425  นางสาว  สิริยากร ทิพวารี 

         16)  6610100443  นางสาว  พรฤดี ถวิลรักษ์ 

         17)  6610100476  นางสาว  ชยาภา ทองสงคราม 

         18)  6610100490  นางสาว  ขวัญสิณีย ์ ศรีทอง 

         19)  6610100508  นาย  ปรมินทร์ ศรีมาศ 

         20)  6610100538  นางสาว  มุทิตา สรรพลุน 

         21)  6610100541  นางสาว  สุพรรษา แสงมุข 

         22)  6610100544  นาย  อนุชา ถ้ำหิน 

         23)  6610100548  นางสาว  เกษนา บัวเลิศ 

         24)  6610100581  นาย  ศุภกฤต โบราณมูล 

         25)  6610100617  นางสาว  วนิดา คำวงศ์ 

         26)  6610100641  นาย  ธนวัฒน ์ ขนรกุล 

         27)  6610100653  นางสาว  กิตติยา ประทุมมาตร 

         28)  6610100654  นางสาว  ผ่องอำไพ ไชยบัณฑิต 

         29)  6610100665  นางสาว  ปพิชญา วงศ์คำจันทร์ 

         30)  6610100670  นาย  ธวิชา น้อยลา 

         31)  6610100751  นางสาว  พัชราภรณ์ เหิมฉลาด 

         32)  6610100764  นางสาว  จณิสตา ศรีทวีกาศ 

         33)  6610100790  นางสาว  ศศิภา แย้มไสย์ 

         34)  6610100801  นางสาว  กิตติมา ศรีกุดค้าว 

         35)  6610100803  นางสาว  อรไพลิน คำศรี 
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         36)  6610100827  นาย  พิชิตชัย สืบสุนทร 

         37)  6610100856  นาย  ชารีพล ลีแวง 

         38)  6610100857  นางสาว  ณัฐธันยา แน่นอุดร 

         39)  6610100867  นาย  ธนัท สุริวัตร ์

         40)  6610100893  นางสาว  สุรารักษ์ โพธิ์พะนา 

         41)  6610100903  นางสาว  จิตติยากรณ์ ไชยทองศรี 

         42)  6610100905  นางสาว  สุชาวด ี นรสีห์ 

         43)  6610100924  นางสาว  อธิชา ภูชมชื่น 

         44)  6610100926  นางสาว  คณิชาภา ทิพย์ศิริ 

         45)  6610100956  นางสาว  สุนันทา มูลเอก 

         46)  6610100981  นางสาว  ศิญาดา เคนจำปา 

         47)  6610100986  นางสาว  เจนจิรา อ่อนสะเดา 

         48)  6610100987  นาย  พุฒิพงษ์ ชะสิงห์ 

         49)  6610101087  นางสาว  อุมาพร ขุนาพรม 

         50)  6610101119  นางสาว  กุลธิดา จรรยาศรี 

         51)  6610101149  นาย  ต้นมกรา ปานาเต 

         52)  6610101169  นางสาว  รุจิเรศ ลังภูรี 

         53)  6610101180  นางสาว  มนัสนันท์ มาตรมงคล 

         54)  6610101196  นางสาว  พิมพ์ชนก บ้ำสันเทียะ 

         55)  6610101215  นาย  ธนาธิป ขาวงาม 

         56)  6610101232  นางสาว  สุวิชาดา อนุฤทธิ์ 

         57)  6610101253  นางสาว  พิมพ์วรี อักษรเนียม 

         58)  6610101256  นาย  วัฒนากร เรืองบุญ 

         59)  6610101267  นาย  ศิรภัทร รูปสูง 

         60)  6610101271  นางสาว  ปาริดา ไตรทิพย์ 
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         61)  6610101278  นาย  สุวนันท์ พันธ์พละ 

         62)  6610101292  นางสาว  ภานุมาศ ศรีอาภรณ์ 

         63)  6610101293  นาย  วัชธิรพงษ์ ปิดตังระพา 

         64)  6610101314  นางสาว  กนกวรรณ น้อยคำ 

         65)  6610101331  นางสาว  ศิรประภา พรมดี 

         66)  6610101346  นางสาว  ผนิตสนาท วงสุโท 

         67)  6610101351  นางสาว  ณัฐธิดา เจริญทัศน์ 

         68)  6610101362  นาย  ธนทัต จันบัวลา 

         69)  6610101407  นางสาว  สาวิตรี อรรคฮาดศรี 

         70)  6610101414  นาย  กวิน ศรีเที่ยง 

         71)  6610101416  นางสาว  ธันยชนก สุดถนอม 

         72)  6610101460  นาย  พชรพล อันทะลัย 

         73)  6610101486  นาย  ธนากร จันใหม่ 

         74)  6610101512  นางสาว  ไอศวริยา เอกาชัย 

         75)  6610101563  นาย  กิตติพร เพียชิน 

         76)  6610101566  นางสาว  จิรพัชร ชัยเจริญ 

         77)  6610101575  นาย  เจษฎา สีมันตะ 

         78)  6610101633  นางสาว  ศศิธร แสงเลิศ 

         79)  6610101690  นางสาว  อรอนงค์นาท ภูแดนแผน 

         80)  6610101722  นาย  ปกรณ์เกียรติ งามดี 

         81)  6610101732  นางสาว  กนกรดา แก้วจรูญ 

         82)  6610101757  นางสาว  วณิชชา กุมรัมย์ 

         83)  6610101761  นางสาว  กนกกร อันเดช 

         84)  6610101776  นางสาว  ปิยพร พลขันธ์ 

         85)  6610101800  นาย  ณัชฐปกรณ์ นะคะโต 
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         86)  6610101826  นางสาว  ณัฐนิชา เวงวิถา 

         87)  6610101845  นางสาว  สิรินญา จันทร 

         88)  6610101862  นาย  ณัฐพงศ์ วารีศรี 

         89)  6610101871  นาย  ณัฐนันท ์ หาพรหม 

         90)  6610101875  นางสาว  ปิยธิดา สมสุข 

         91)  6610101876  นางสาว  วรัญญา สายอินทร์ 

         92)  6610101880  นางสาว  จิรวรรณ ทรงอาษา 

         93)  6610101887  นางสาว  ปรียาภัทร์ เคนานัน 

         94)  6610101889  นางสาว  มนัสนันท์ มะลิวัลย์ 

         95)  6610101919  นางสาว  อรัญญา ทองเจ็ก 

         96)  6610101954  นางสาว  ปวีณา นนทฤทธิ์ 

         97)  6610101992  นางสาว  มัลลิกา สายพรหม 

         98)  6610102022  นาย  สรวิชญ ์ ดอนลามผา 

         99)  6610102108  นาย  กิตตินันท์ ทองแบบ 

         100)  6610102113  นางสาว  เจนจิราพร ดอนประฐม 

         101)  6610102136  นาย  ภูวดล โคตรแก้ว 

         102)  6610102157  นางสาว  พิมผกา ผาจันทร์ 

         103)  6610102175  นางสาว  สัญศนีย์ รุุ่งน้อย 

         104)  6610102194  นาย  ธนโชต ิ น่าบัณฑิต 

         105)  6610102201  นางสาว  ปิยะมาศ เติมภักดี 

         106)  6610102211  นางสาว  กัญญาภัค จันทร์หอม 

         107)  6610102252  นางสาว  ชลกานต์ ศรีสมบูรณ์ 

         108)  6610102283  นางสาว  ศศิธร สายศร 

         109)  6610102285  นางสาว  ชลธิดา ทองแกะ 

         110)  6610102292  นางสาว  ฐิตาภา บับพาจันทร์ 
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         111)  6610102294  นาย  รัฐพงษ์ ขาวปอด 

         112)  6610102326  นางสาว  โชติกา สิงห์ทอง 

         113)  6610102329  นางสาว  สกุลทิพย์ ศรีทะวรรณ์ 

         114)  6610102404  นาย  รัฐภูมิ ภูมิโชต ิ

         115)  6610102416  นางสาว  ณัฐวิภา สายสิม 

         116)  6610102428  นางสาว  ชลลดา คำศิริรักษ์ 

         117)  6610102439  นางสาว  วรรณพร บุญพา 

         118)  6610102457  นางสาว  ปิยภรณ์ บรรณสาร 

         119)  6610102469  นาย  วงศกร ปุผาลา 

         120)  6610102475  นาย  ธนพล อุบลจันทคุปต์ 

         121)  6610102496  นางสาว  กรชนก บุญหลักคำ 

         122)  6610102512  นางสาว  ปาริชาติ บุตรจันทร์ 

         123)  6610102574  นางสาว  มัสยา ปัจฉิมา 

         124)  6610102591  นางสาว  ชลิตา กุลมี 

         125)  6610102601  นางสาว  นริศราภรณ์ บุญหล้า 

         126)  6610102700  นางสาว  ศรัญญา นิลพันธ์ 

         127)  6610102701  นาย  ชัยวุฒ ิ เทพช่วย 

         128)  6610102714  นาย  เจษฎาภรณ์ จุฬารมย์ 

         129)  6610102731  นาย  นพรัตน์ ทัพทะมาตย์ 

         130)  6610102787  นาย  วันเฉลิม ทาวี 

         131)  6610102805  นางสาว  ชุติพร กุดวิสัย 

         132)  6610102811  นางสาว  พิมพ์ลภา โพธิ์ศรี 

         133)  6610102832  นางสาว  พิมพ์ชนก ทานันท์นอก 

         134)  6610102836  นาย  สันติ โปริสา 

         135)  6610102865  นางสาว  ปภาวรินทร์ คัสกรณ์ 
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         136)  6610102953  นางสาว  สุภาภรณ์ ประทุมทอง 

         137)  6610102961  นางสาว  วราภรณ์ แดงสะอาด 

         138)  6610102984  นาย  ปรัตถกร ผานาค 

   13. การสอนภาษาจีน 62311023 

         1)  6610100012  นางสาว  วรรณิสา คล่องแคล่ว 

         2)  6610100063  นางสาว  ศุภกานต์ พรพุทธเจริญชัย 

         3)  6610100155  นางสาว  สิรินรัตน์ วันจงคำ 

         4)  6610100200  นาย  สถาพร ช่วยเพชร 

         5)  6610100201  นางสาว  กชกร บุตตะวงศ์ 

         6)  6610100262  นางสาว  ธิดารัตน์ ปลัดกอง 

         7)  6610100274  นางสาว  อารัญญา วงสะอาด 

         8)  6610100337  นางสาว  สุมิตรา ตราชู 

         9)  6610100338  นางสาว  เพลงพิณ แจ่มวัย 

         10)  6610100348  นางสาว  ลัดดาวัลย์ ทองดี 

         11)  6610100352  นางสาว  รัตนาภรณ์ โพธิ์พันธ์ 

         12)  6610100396  นางสาว  จุฑาทิพย์ ศิลปักษา 

         13)  6610100517  นางสาว  อารียา สุวรรณคำ 

         14)  6610100579  นางสาว  อินทุพิมพ์ บุญทะลา 

         15)  6610100592  นางสาว  กมลชนก ปัญญา 

         16)  6610100648  นางสาว  กมลรัตน์ ถวิลผล 

         17)  6610100727  นางสาว  กิตติยา ประทุมมาตร 

         18)  6610100736  นางสาว  ณัฐวิภา กางนาน 

         19)  6610100761  นางสาว  ศิริลักษณ์ สุดสน 

         20)  6610100838  นางสาว  ปภาวรินทร์ ภูอาราม 

         21)  6610100902  นางสาว  ธิดารัตน์ นามนเสน 



~ 54 ~ 
 

         22)  6610101111  นางสาว  ชลธิชา ทองพ้ัว 

         23)  6610101129  นางสาว  มณีรัตน์ แก้วอาษา 

         24)  6610101208  นางสาว  ปิยะนุช กิ่งกนทา 

         25)  6610101224  นางสาว  ยุวดี ดียา 

         26)  6610101277  นางสาว  ณัฎฐณิชา ยานุพรม 

         27)  6610101352  นางสาว  กรรณิการ์ พรมบุตร 

         28)  6610101353  นางสาว  อมิชฎา จำปาคำ 

         29)  6610101434  นางสาว  ชวัลนุช สุดอาราม 

         30)  6610101617  นางสาว  ธีริศรา เพ่ิมนิตย์ 

         31)  6610101664  นางสาว  พัชราภรณ์ ขอนสี 

         32)  6610101734  นางสาว  ดารารัตน์ สิงห์ทอง 

         33)  6610101996  นางสาว  ชนาธิป สังฆมณี 

         34)  6610101997  นางสาว  ณัฐธิดา ชมชื่น 

         35)  6610102013  นางสาว  พิมพ์มาดา สีวันคำ 

         36)  6610102105  นางสาว  ชุติมา ดีชัยชนะ 

         37)  6610102141  นางสาว  นิโลบล ลีทนทา 

         38)  6610102266  นาย  อภินันท์ วงโคกสูง 

         39)  6610102267  นางสาว  สุภลักษณ์ แก้วแสนเมือง 

         40)  6610102333  นางสาว  ปนัดดา หัดสะดี 

         41)  6610102347  นางสาว  เพียรฤทัย นาสิงห์คาร 

         42)  6610102611  นางสาว  ณัฐริกา สาโอบอ้อม 

         43)  6610102683  นางสาว  อนงนาถ การนา 

         44)  6610102767  นางสาว  ชัชฎาภรณ ์ ประสิระเตนัง 

         45)  6610102773  นางสาว  ปิยะวรรณ เวียงแก 

         46)  6610102897  นางสาว  จิรนันท์ บุตะมะ 
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         47)  6610102948  นางสาว  จริยา เนตรวรรณ 

   14. อุตสาหกรรมศิลป์ 62311025 

         1)  6610100435  นางสาว  ขนิษฐา ราตรีนู 

         2)  6610101634  นาย  อตินันท์ จันทวิลา 

         3)  6610102213  นาย  อินทัช ภูบุญคง 

   15. การประถมศึกษา 62311031 

         1)  6610100002  นางสาว  ชนกสุดา กาหาวงศ์ 

         2)  6610100009  นางสาว  สุวีรยา เวียงเหล็ก 

         3)  6610100016  นาย  ชัยสิทธิ ์ มาศงามเมือง 

         4)  6610100026  นางสาว  วันทนา จันดาวงค ์

         5)  6610100051  นาย  วัชรพงศ์ จันปุ่ม 

         6)  6610100053  นางสาว  ทัตพิชา คงยศ 

         7)  6610100075  นางสาว  ศรัณยา อาสาเสนา 

         8)  6610100076  นางสาว  ฐิตาพร อุดทาทอง 

         9)  6610100082  นางสาว  วิชุดา ปติเก 

         10)  6610100097  นางสาว  ณัฏฐณิชา สอนสุข 

         11)  6610100102  นางสาว  ชาลิสา ปริวันโต 

         12)  6610100122  นางสาว  วริศรา เทียมทัน 

         13)  6610100124  นางสาว  อารญา อังคะคำมูล 

         14)  6610100129  นางสาว  พิมพกานต์ วังหาแทน 

         15)  6610100142  นางสาว  สุมินตรา โจมเสนาะ 

         16)  6610100149  นางสาว  พิลัยพร ยินดี 

         17)  6610100174  นางสาว  สุนันทา สันดี 

         18)  6610100185  นางสาว  ยรรยง ดวงศร ี

         19)  6610100188  นางสาว  ปริยากุล นาชัยฤทธิ์ 
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         20)  6610100228  นางสาว  สิริยากร ฉัตรศรี 

         21)  6610100260  นางสาว  อาริสา เนตรเสน 

         22)  6610100284  นางสาว  อมรรัตน์ จันทะเรือง 

         23)  6610100324  นางสาว  เยาวเรศ ภูงามเชิง 

         24)  6610100333  นางสาว  เดือนฉาย ภูศร ี

         25)  6610100334  นางสาว  ศศิกานต์ ยุระชัย 

         26)  6610100345  นางสาว  ภาวิณี อินทร์สกล 

         27)  6610100370  นาย  สุรนันท์ มุงคุณคำชาว 

         28)  6610100372  นางสาว  พิยดา อารีย์ 

         29)  6610100384  นาย  จตุโชค ปินะถา 

         30)  6610100394  นางสาว  มณีรัตน์ ปัสสาโก 

         31)  6610100424  นางสาว  ปวีณา วิเลศ 

         32)  6610100433  นางสาว  นาราภัทร พรมเป 

         33)  6610100440  นางสาว  พิริยะดา ทะลุจิตร์ 

         34)  6610100471  นางสาว  สุวนันท์ เขตสินยิ่ง 

         35)  6610100482  นางสาว  ชุติมา ศรัทธาคลัง 

         36)  6610100514  นางสาว  จิรนันท์ ด่านวันดี 

         37)  6610100532  นางสาว  มุทิตา พาหา 

         38)  6610100536  นางสาว  ปัทมาวดี ศรีเนาวรัตน์ 

         39)  6610100555  นางสาว  วรัญญา ลือพันพล 

         40)  6610100583  นางสาว  จุฑารักษ์ วันชูพริ้ง 

         41)  6610100591  นางสาว  ศนิกานต์ ชาวไทย 

         42)  6610100621  นางสาว  นรินธร นันสุนีย์ 

         43)  6610100625  นางสาว  ณฐินี ดีรัตน์ 

         44)  6610100635  นางสาว  จริญพร อันทะลัย 
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         45)  6610100650  นางสาว  บุษกร อุ่นใจ 

         46)  6610100652  นางสาว  สุพรรษา ทาน้อย 

         47)  6610100660  นางสาว  ปรัตดา ปินะถา 

         48)  6610100687  นางสาว  วริศรา อักษรเสือ 

         49)  6610100704  นางสาว  จีระวรรณ นาคสีทา 

         50)  6610100716  นางสาว  จีรนันท์ อุปฮาด 

         51)  6610100724  นางสาว  จินตนา ฟองแก้ว 

         52)  6610100746  นางสาว  เจษราภรณ์ สายเมฆ 

         53)  6610100755  นางสาว  ลลิตา พุฒจันทึก 

         54)  6610100772  นางสาว  นริศศรา สีเหลือง 

         55)  6610100773  นางสาว  ปภาวรินทร์ โพธิสาร 

         56)  6610100802  นางสาว  จันจิรา กาหาวงศ์ 

         57)  6610100804  นางสาว  ณัฐธิดา จำนงค์สังข์ 

         58)  6610100853  นางสาว  อรนลิน เมืองแสน 

         59)  6610100864  นางสาว  ณัฐนิชา มิทะลา 

         60)  6610100879  นางสาว  ภัทรธิดา ภาภักด ี

         61)  6610100886  นางสาว  กัญญารัตน์ สีหานาม 

         62)  6610100891  นางสาว  จิรนันท์ แก้วลาญ 

         63)  6610100898  นางสาว  พรนิภา ช้อยโคกสูง 

         64)  6610100900  นางสาว  ศิรินทร์ญา สมเหล็ก 

         65)  6610100933  นางสาว  นภัสสร เตชะแก้ว 

         66)  6610100954  นางสาว  ไอลดา นาคัน 

         67)  6610100960  นางสาว  วีรวรรณ ศรีวิจารณ์ 

         68)  6610101008  นางสาว  จิดาภา พรมภูงา 

         69)  6610101009  นางสาว  นิตยา ทองปัญญา 
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         70)  6610101016  นางสาว  ภูริณัฐ ภูรี 

         71)  6610101018  นางสาว  ธนวรรณ คะรุด 

         72)  6610101023  นางสาว  จริยา นามนฑา 

         73)  6610101035  นางสาว  ชลธิชา ภูจอมขำ 

         74)  6610101039  นางสาว  มัญชุพร บุตรศรีรักษ์ 

         75)  6610101108  นางสาว  สุนิชา ศาลาน้อย 

         76)  6610101109  นางสาว  ณัฐณิชา เอ่ียมศรี 

         77)  6610101114  นาย  ศิวนาถ โมระสาก 

         78)  6610101116  นางสาว  เกตุมณี ภิรมณ ์

         79)  6610101121  นางสาว  จิตติมา นาสมยนต์ 

         80)  6610101141  นางสาว  ปิยธิดา โนนวงษา 

         81)  6610101142  นาย  ฑัตพล แสงจันทร์ 

         82)  6610101144  นางสาว  สุฐิตา มาตมุงคุณ 

         83)  6610101152  นางสาว  คนึงนุช ประดิษฐพจน์ 

         84)  6610101153  นางสาว  สุริษา วิชัย 

         85)  6610101160  นางสาว  มาลาตี โพธิ์ข ี

         86)  6610101203  นางสาว  สุธาทิพย์ ธรรมปัทม์ 

         87)  6610101207  นางสาว  จิระนันท์ ปุยละเทิม 

         88)  6610101220  นางสาว  จิรดา เนื่องวงษา 

         89)  6610101231  นางสาว  สุธิดา บุญภูงา 

         90)  6610101257  นางสาว  จุฬารัตน์ แซ่เตีย 

         91)  6610101300  นางสาว  ปิยะนุช เณนาคะ 

         92)  6610101305  นางสาว  กุลนันท์ นะคะสอน 

         93)  6610101321  นางสาว  ธิติมา หลักคำพันธ์ 

         94)  6610101323  นางสาว  ณัฐณิชา ดอนไชยสีหา 
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         95)  6610101348  นาย  รัฐศาสตร์ ปติตานัง 

         96)  6610101350  นาย  นาย กฤษกรณ์ ศรีวิฒน์ 

         97)  6610101401  นางสาว  จณิสตา ศรีทวีกาศ 

         98)  6610101423  นางสาว  กมลทิพย์ จาระนัย 

         99)  6610101424  นางสาว  วรินทร นีละวัน 

         100)  6610101438  นาย  ธีรธรรม บัวทอง 

         101)  6610101471  นาย  วงศกร หิตายะโส 

         102)  6610101474  นางสาว  พิชชาพร ปิสายะสา 

         103)  6610101480  นางสาว  ธิดารัตน์ กลิ่นพิกุล 

         104)  6610101496  นาย  ทวีศักดิ์ พรมคุณ 

         105)  6610101497  นางสาว  รวิทน์นิภา ไชยเสนา 

         106)  6610101520  นางสาว  จิรภิญญา บุตรแสน 

         107)  6610101568  นางสาว  นันทพร พลรัมย์ 

         108)  6610101607  นางสาว  ชลธิชา สังรวมใจ 

         109)  6610101629  นางสาว  สุพัตรา สียา 

         110)  6610101639  นางสาว  วิภาวด ี ยุบลนารถ 

         111)  6610101658  นางสาว  แพรชมพู พลรักษา 

         112)  6610101684  นาย  เสกสรรค ์ ฉันด ี

         113)  6610101710  นางสาว  ณัฐวิภา โคตวงศ ์

         114)  6610101713  นางสาว  ธัญญลักษณ์ รัตนวงษา 

         115)  6610101736  นางสาว  ณัฐวดี แคนสี 

         116)  6610101763  นางสาว  อัจฉรา เชื้อพรมมา 

         117)  6610101821  นางสาว  อรวรา จันทะศรีใส 

         118)  6610101824  นาย  อดิศักดิ์ ตั้งใจ 

         119)  6610101828  นาย  คงคา ศรีสุพล 



~ 60 ~ 
 

         120)  6610101831  นางสาว  นฤมล เครือจันทร์ 

         121)  6610101837  นางสาว  พิรดา มุลตะกร 

         122)  6610101953  นางสาว  กัญญาพัชร ไกยบุตร 

         123)  6610101955  นางสาว  สุนิตา จันใด 

         124)  6610101965  นางสาว  ภควดี วรขันธ์ 

         125)  6610102004  นางสาว  อริสรา รังมาตย์ 

         126)  6610102029  นางสาว  ธัญญ่า ดีพร้อม 

         127)  6610102038  นางสาว  กัญชลิกา ศรีไทย 

         128)  6610102046  นางสาว  กุสุมา ไชยมาตร 

         129)  6610102047  นางสาว  สุธาธิณี ภูสีนาค 

         130)  6610102049  นางสาว  พิมพ์ชนก สมชาติ 

         131)  6610102077  นางสาว  สิริวิมล คมจิตร 

         132)  6610102084  นางสาว  ปนัดธิดา กิจเบญจะ 

         133)  6610102117  นางสาว  จริยาพร โคช่วย 

         134)  6610102128  นางสาว  วาสนา คตภูธร 

         135)  6610102142  นางสาว  สุมาลี วิเชียรเพริศ 

         136)  6610102166  นางสาว  วรดา ชำนาญ 

         137)  6610102254  นางสาว  ชุติมาพร ต้ายไธสง 

         138)  6610102261  นางสาว  ชีวาภรณ ์ ปัตตาลาโพธิ์ 

         139)  6610102262  นางสาว  เฌอปรางค์ ชุนกวง 

         140)  6610102268  นางสาว  สุพิชฌาย์ ชานาม 

         141)  6610102274  นางสาว  สุชัญญา อันปัญญา 

         142)  6610102291  นางสาว  ฐิตินัันท์ สุกวาท 

         143)  6610102293  นางสาว  วรรณภา อนุมาตย์ 

         144)  6610102302  นางสาว  ปภาวดี นีระพจน์ 
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         145)  6610102317  นางสาว  วริศรา มัชเรศ 

         146)  6610102338  นางสาว  เกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

         147)  6610102345  นาย  ชิษณุพงษ์ นาถ้ำนาค 

         148)  6610102390  นางสาว  ณัฐธิดา แก้วกาหลง 

         149)  6610102471  นางสาว  นวลหทัย การพงษ์ 

         150)  6610102488  นางสาว  พลอยชมพู กิ่งแก้ว 

         151)  6610102504  นางสาว  นวลละออ มีสิทธิ์ 

         152)  6610102521  นางสาว  จารุวรรณ เงินทรัพย์ 

         153)  6610102526  นางสาว  พรรณราย อภิรักษ์ 

         154)  6610102543  นางสาว  พัชรินทร์ ชัยวงค ์

         155)  6610102545  นางสาว  รัตนาวดี กิตติพันธ์ 

         156)  6610102555  นางสาว  อรวรรณ นามวงษ์ 

         157)  6610102572  นางสาว  พิกุล บุญศร 

         158)  6610102576  นางสาว  รมิตา พุขุนทด 

         159)  6610102577  นาย  ญาณกิตติ์ มิทราวงศ์ 

         160)  6610102587  นางสาว  ศิริลักษณ์ บุญค้ำ 

         161)  6610102590  นางสาว  อรปรียา กัลยาวงศ์ 

         162)  6610102610  นางสาว  นภััสพร สองเมือง 

         163)  6610102650  นางสาว  พีรดา โกฏิรักษ์ 

         164)  6610102663  นางสาว  อำพร พาป้อ 

         165)  6610102673  นางสาว  วรัญญา นันทะศรี 

         166)  6610102717  นางสาว  สุธารัตน์ เจียงภูเขียว 

         167)  6610102762  นางสาว  ปัณฑิตา เมฆกกตาล 

         168)  6610102765  นางสาว  จุฑามาศ ดลเจิม 

         169)  6610102850  นางสาว  สิรินยา ภิรมรักษ์ 
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         170)  6610102861  นางสาว  ภัทฑิยา พรหมสุรินทร์ 

         171)  6610102862  นางสาว  อาริยา กองคำ 

         172)  6610102870  นางสาว  วิภาวด ี โสภารักษ์ 

         173)  6610102888  นางสาว  ทรงศิริ กลมเกลียว 

         174)  6610102930  นางสาว  อรัญญา คำนาแซง 

         175)  6610102935  นางสาว  สุชาดา เกื้อกูล 

         176)  6610102944  นางสาว  สุพัฒตา ดีสม 

         177)  6610102946  นาย  ไชยวัฒน์ โสพันธ์ 

   16. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 63311024 

         1)  6610100223  นางสาว  ปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์ 

         2)  6610100633  นางสาว  ศรัณยา อาสาเสนา 

         3)  6610101874  นางสาว  ศิริลักษณ์ คุณหงษ์ 

         4)  6610102153  นางสาว  นันทิตา นาสุบิน 

         5)  6610102425  นางสาว  จินจิรา กาพรมวงค์ 

         6)  6610102431  นางสาว  พิมพ์พนันท์ เชียงไขแก้ว 

         7)  6610102464  นางสาว  สิริยากร ปัทธบุตร 

   17. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 63311022 

         1)  6610100942  นางสาว  สุกัญญา พลมุข 

         2)  6610101117  นางสาว  ณัฐธัญญา อนุสนธ์ 

   18. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 63311036 

         1)  6610100136  นาย  ภชรวีร ์ ตรีเดช 

         2)  6610100700  นาย  ณัฐพล ขันทะจํานงค์ 

   19. ศิลปศึกษา 65311038 

         1)  6610100551  นางสาว  ประพิมพรรณ เนาว์เปี้ย 

         2)  6610100566  นาย  พิทักษ์ ยุทธมนตรี 
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         3)  6610100970  นางสาว  จุฑารัตน์ ศรีหานาม 

         4)  6610101026  นางสาว  ธิคำพร พันเทศ 

         5)  6610101027  นางสาว  ชบาไพร บุญธรรม 

         6)  6610101118  นาย  วุฒิศักดิ์ ไชยคูณ 

         7)  6610101130  นางสาว  วชิราภรณ ์ ศรีสอน 

         8)  6610101162  นางสาว  วัศยา โคนุตะ 

         9)  6610101333  นางสาว  กัลยารัตน์ พรมวรรณ์ 

         10)  6610101360  นางสาว  สุชาวด ี ทะสา 

         11)  6610101834  นางสาว  ธนัชญา วงษ์วาสน์ 

         12)  6610101951  นางสาว  โศภิตา ยาวโนภาส 

         13)  6610102043  นาย  นายณัฐสิทธิ์ อาชญาทา 

         14)  6610102063  นาย  อภิวัฒน์ ศรีสารคาม 

         15)  6610102091  นางสาว  วิภาวด ี ศรีลาพัฒน์ 

         16)  6610102350  นางสาว  ดารารัตน์ สิงห์ทอง 

         17)  6610102536  นางสาว  นฤมล โกมลพันธ์ 

         18)  6610102917  นางสาว  ธัญญภรณ์ ลาเอ็ด 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   20. วิทยาศาสตร์การกีฬา 62311033 

         1)  6610100052  นาย  สรวิศ ศรีทวีกาศ 

         2)  6610100689  นางสาว  นริศรา พืมขุนทด 

         3)  6610100740  นาย  ทรงยศ สุวรรณทอง 

         4)  6610100796  นาย  เกียรติศักดิ์ แสงมณี 

         5)  6610101140  นางสาว  วิภาดา บุตรเกตุ 

         6)  6610101299  นาย  ณัฐวุฒิ มณฑา 

         7)  6610101418  นาย  ฤชากร ก้อนชาลี 
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         8)  6610101419  นาย  รัชชานนท์ แสงมูล 

         9)  6610101446  นางสาว  ชฎาทิพย์ ดาโสม 

         10)  6610101729  นาย  ธนวัฒน ์ วรรณสินธ ์

         11)  6610101731  นาย  ณัฐภัทร กุดสงค์ 

         12)  6610101743  นาย  จตุพร ชามนต์ 

         13)  6610101827  นาย  อภิสิทธิ์ พงษ์สาลี 

         14)  6610101937  นาย  ภาณุพัฒน์ เสียงล้ํา 

         15)  6610102169  นาย  ธีรภาพ ศิริเลี้ยง 

         16)  6610102232  นาย  บรรณสรณ์ ทองศิริ 

         17)  6610102251  นาย  ณัฐชนน กลจะเเสง 

         18)  6610102341  นางสาว  พรรนิภา ศรีครซ้าย 

         19)  6610102493  นาย  อธิคม โพธิ์เเสง 

         20)  6610102561  นาย  วายุ เหล่าศรี 

         21)  6610102624  นาย  ภาณุพัฒน์ พงพุทธา 

         22)  6610102647  นาย  ศรณภัทร ขันธวิชัย 

         23)  6610102730  นาย  ศิวกร เจริญ 

         24)  6610102770  นาย  อนุพนธ์ แสนเสนา 

         25)  6610102789  นาย  มนต์มนัส เฉลิมพล 

         26)  6610102922  นางสาว  กัญญารัตน์ พิสิน 

         27)  6610102928  นาย  ปภาวิน จันทจร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   21. การจัดการการกีฬา 63311029 

         1)  6610100453  นาย  ธีรภัทร พรรณมาตย์ 

         2)  6610100524  นาย  ศุภชัย โสน้ำเที่ยง 

         3)  6610100710  นาย  ปัญญาวุฒิ อุดคำเที่ยง 
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         4)  6610100797  นาย  เกียรติศักดิ์ แสงมณี 

         5)  6610100826  นาย  กิตติศักดิ์ นันท์สูงเนิน 

         6)  6610101004  นาย  เจษฎา พูนมะลัง 

         7)  6610101154  นางสาว  พัชรี ชินไทยสง 

         8)  6610101229  นาย  ธีรภัทร ประเสริฐแก้ว 

         9)  6610101437  นางสาว  พิมพ์ชนก พระเสนา 

         10)  6610101548  นาย  ปิยวัฒน์ นาชัยสินธุ ์

         11)  6610101693  นาย  ธนกฤต เสือส 

         12)  6610101697  นาย  นธร เเซ่เลี่ยง 

         13)  6610101900  นางสาว  ณัชชา อาพัดนอก 

         14)  6610102299  นาย  สิริวัฒน ์ เหล่าหมวด 

         15)  6610102463  นาย  อภิชาติ ศรีแก่นทราย 

         16)  6610102630  นาย  อภินันท์ ศรีแก่นทราย 

         17)  6610102666  นาย  จักรพงษ์ ปุณตุง 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

         1)  6610101120  นางสาว  มุทิตา รักษาชนม์ 

         2)  6610101572  นางสาว  สุกัญญา ภูเด่น 

   2. ชวีวิทยา 65312002 

         1)  6610101489  นางสาว  ศิรภัสสร วิศวโยธิน 

         2)  6610101655  นาย  รัฐภูมิ สังข์เงิน 

         3)  6610102360  นางสาว  ธิดารัตน์ มีศิลป์ 
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   3. ฟิสิกส์ 65312003 

         1)  6610102649  นางสาว  พัชราพรรณ ภานูราช 

   4. คณิตศาสตร์ 61312004 

         1)  6610101554  นาย  พีรวิชญ์ เทียงคำ 

   5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 65312005 

         1)  6610100098  นางสาว  จีระนันท์ กุดรัง 

         2)  6610102033  นางสาว  บุษยาภิเษก สิงห์สกุล 

         3)  6610102344  นางสาว  อธิรญา สังวรจิต 

         4)  6610102573  นาย  ก้องภพ กองมะณี 

   6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

         1)  6610100153  นางสาว  กรรณิการ์ สังข์จีน 

         2)  6610100296  นางสาว  ชลดา บุตรพรม 

         3)  6610102053  นาย  พรชนก แสนผาลา 

         4)  6610102448  นาย  วจนะ ใต้ระหัน 

   7. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 61312013 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   8. เทคโนโลยีชวีภาพ (WIL) 63312061 

         1)  6610102052  นาย  พานทอง จันทโสก 

   9. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 63312062 

         1)  6610101671  นาย  ชิษณุพงศ์ จันทร์ชื่น 

   10. สาธารณสุขชุมชน 65312014 

         1)  6610100035  นางสาว  สุทธิดา สะอาด 

         2)  6610100060  นางสาว  กิตติยาภรณ์ ไชยโวหาร 

         3)  6610100062  นางสาว  กวิสรา ศรีจักรโคตร 

         4)  6610100286  นางสาว  ฉัตรลดา รักความซื่อ 
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         5)  6610100356  นางสาว  สุพัตรา ไชยยงค์ 

         6)  6610100410  นางสาว  จิรภิญญา อันทอง 

         7)  6610100485  นางสาว  สุกิตา อุทัยแสน 

         8)  6610100649  นางสาว  จิตรดา บุตธาจิต 

         9)  6610100693  นางสาว  ปริญญา อ่างสุพรรณ 

         10)  6610100881  นางสาว  มณฑรัตน์ โชคสินสมบูรณ์ 

         11)  6610100897  นางสาว  ขวัญฤดี จันทับ 

         12)  6610101079  นางสาว  ชนาพร วรโคตร 

         13)  6610101262  นางสาว  กุลสุดา ชำนาญ 

         14)  6610101378  นางสาว  ปริชาติ วาทะสิทธิ์ 

         15)  6610101391  นางสาว  ประภาวรินทร์ กมลภพ 

         16)  6610101557  นางสาว  อริสา โคตรแปร 

         17)  6610101584  นางสาว  ศศิประภา สาลาด 

         18)  6610101622  นางสาว  ซาวานีย์ ปานเจริญ 

         19)  6610101628  นางสาว  โสภิตนภา ภูแล่นกลับ 

         20)  6610101662  นางสาว  พิยดา มั่นจิตร 

         21)  6610101719  นาย  โพธิ์ชัย ประทุมตรี 

         22)  6610101766  นางสาว  สุกัญญา เอ็นดู 

         23)  6610101787  นางสาว  พรญาณี ราชโคตร 

         24)  6610101847  นางสาว  ธนัญญาลักษณ์ สีแก้วน้ำใส 

         25)  6610101855  นางสาว  เกสรา ดวงศร ี

         26)  6610101873  นางสาว  สุพิชฌาย์ ศรีโนนยาง 

         27)  6610101881  นาย  วาณิช อาดคำพันธ์ 

         28)  6610101898  นางสาว  บุญสิตา ลาลด 

         29)  6610101902  นาย  ณัฐวรรธร ์ ปัดทุม 
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         30)  6610101910  นางสาว  อติพร วิไลปาน 

         31)  6610101939  นางสาว  พันธิตรา สหะพล 

         32)  6610102089  นางสาว  พรพิมล โทพล 

         33)  6610102130  นางสาว  มัณยาภา หินนนท์ 

         34)  6610102239  นางสาว  ชลลดา พลพวก 

         35)  6610102298  นางสาว  ลลิตา แสงผา 

         36)  6610102444  นางสาว  พรรณิภา ภารสถิตย ์

         37)  6610102461  นางสาว  ภัทราพร เซียงนอก 

         38)  6610102537  นางสาว  ศศิธร ศรีไสย์ 

         39)  6610102618  นางสาว  ชีวาภรณ ์ ปัตตาลาโพธิ์ 

         40)  6610102661  นางสาว  บุศรา เพ็ชรชะ 

         41)  6610102674  นางสาว  โชชิตา จีนโน 

         42)  6610102724  นาย  คฑาเทพ เยาวะเสริฐ 

         43)  6610102737  นางสาว  นิภาพร นามโส 

         44)  6610102869  นางสาว  วนิดา ดีโป 

         45)  6610102871  นาย  เกียรติชัย เพียรการุณ 

         46)  6610102879  นางสาว  ธนภรณ์ พันต้น 

         47)  6610102963  นางสาว  ปุณยนุช วงศ์ศรีชา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   12. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 63312063 

- ไม่มีผู้สมัคร  
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ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

- ไม่มีผู้สมัคร  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61312130 

         1)  6610101146  นาย  อังศุธร ทานัง 

   2. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61312132 

         1)  6610102343  นาย  ชิดชนุพงษ์ จอมคำสิงห์ 

         2)  6610102780  นางสาว  ขนิษฐา ราตรีนู 

   3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61312133 

         1)  6610101363  นาย  นราวิชญ์ ภูสีนาค 

         2)  6610102886  นาย  อรรณนพ ประทุม 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61332130 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61332132 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61332133 

- ไม่มีผู้สมัคร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   7. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63312101 

         1)  6610100729  นาย  ธนเดช ยุบลพันธุ์ 

         2)  6610101473  นางสาว  ศุภรัตน์ วงศ์ใหญ่ 
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         3)  6610102779  นางสาว  พัชราพรรณ พลนิกาย 

         4)  6610102979  นางสาว  กรรวี จำปาวะดี 

   8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61312107 

         1)  6610100584  นาย  เทอดศักดิ์ มิตรนอก 

         2)  6610100906  นาย  วรวุฒ ิ ตะราษี 

         3)  6610101204  นางสาว  จุฑารัตน์ บัวจูม 

         4)  6610101934  นาย  ณัฐพงษ์ ภูมิประสาท 

         5)  6610102021  นางสาว  ฐิตินันท์ แสนพินิจ 

         6)  6610102023  นาย  กฤษดา รุ่งแจ่มแจ้ง 

         7)  6610102489  นาย  วรฤทธิ์ ฤทธิ์น่วม 

         8)  6610102795  นาย  สรยุทธ สาสนาม 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 

         1)  6610101197  นาย  วิชนันท์ อุทานิตย์ 

         2)  6610101297  นางสาว  รัชนีกร ภูตาโดน 

         3)  6610101985  นางสาว  นารานิจ ใกล้กลาง 

         4)  6610102031  นางสาว  ชุติมา คำสวัสดิ์ 

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

         1)  6610100313  นางสาว  ปิยาภัสน์ ภูลายยาว 

         2)  6610101390  นาย  พิทักษ์วงศ์ พรมวงค์ 

         3)  6610101858  นางสาว  ณัฐเศรษฐ ผ่องแผ้ว 

         4)  6610102008  นางสาว  ศศิธร ไชยอินทร์วงศ์ 

         5)  6610102060  นางสาว  ภาวิณี นิลนิตย์ 

         6)  6610102330  นาย  กรกช 
พันมณี 
  

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
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   11. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63332101 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   12. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   13. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61332107 

- ไม่มีผู้สมัคร  

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

         1)  6610100042  นางสาว  ณัฐฐินันท์ พูลเทกอง 

         2)  6610100191  นางสาว  นงนภัส ผ่านสอน 

         3)  6610100304  นางสาว  ภาณุมาศ สมสาย 

         4)  6610100327  นางสาว  สุชานันท์ สุโพธิ์ 

         5)  6610100522  นาย  สัญจิตา ชนาปะติ 

         6)  6610100753  นางสาว  จุฬาลักษณ์ โล้กูลประกิจ 

         7)  6610100859  นาย  ไชยพล คนหาญ 

         8)  6610100880  นางสาว  พัชรพร ชูปาน 

         9)  6610100895  นางสาว  พรสวรรค์ เฉิดรัศมี 

         10)  6610100907  นางสาว  ธัญญาเรศ พรมจารีย์ 

         11)  6610100922  นางสาว  ภัชราภรณ ์ พวงศรี 

         12)  6610101175  นางสาว  อาทิตยา พรมไชย 



~ 72 ~ 
 

         13)  6610101394  นางสาว  รินรดี ประทุมรัตน์ 

         14)  6610101604  นางสาว  ชวัลนุช ภูนาสูง 

         15)  6610101751  นางสาว  อภิชญา ขาวกา 

         16)  6610101781  นาย  ณัฐกร วรรณจักร์ 

         17)  6610101809  นางสาว  ประภากร วรรณทวี 

         18)  6610101922  นางสาว  ฐิติชญา เดชทะสอน 

         19)  6610101994  นางสาว  สริตา นามโสม 

         20)  6610102179  นางสาว  อนุธิดา ขันแข็ง 

         21)  6610102203  นาย  เจษฎากร นันอุดร 

         22)  6610102235  นางสาว  วรัชญา เตชินีเชิดช ู

         23)  6610102308  นางสาว  ชลธิดา คตภูธร 

         24)  6610102321  นาย  ศุภวิชญ์ ภูถาดลาย 

         25)  6610102370  นางสาว  วรรณกานต์ ศรีชาติ 

         26)  6610102413  นางสาว  อนุตรวรา ฟองเสียง 

         27)  6610102582  นางสาว  ดุจฝัน ไชยสิทธิ์ 

         28)  6610102660  นาย  สัจจานันท์ ศรีสง่า 

         29)  6610102665  นางสาว  จุฑารัตน์ ปากขันตี 

         30)  6610102718  นางสาว  พรพิมล รอดโรคะ 

         31)  6610102874  นาย  อนุพล กองกรม 

         32)  6610102885  นางสาว  ธนภรณ์ พันต้น 

         33)  6610102915  นาย  ทนากร วิเศษหอม 

         34)  6610102919  นางสาว  มยุรี วงอุ่น 

         35)  6610102926  นางสาว  ณัฐสุดา ทองสันต์ 

         36)  6610102927  นางสาว  ธัญชนก พลเยี่ยม 

         37)  6610102971  นางสาว  อทิติยา พร้าวไธสง 
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         38)  6610102996  นางสาว  นภัทร ประเท่ียง 

   2. นาฎศิลป์และการละคร 61313005 

         1)  6610100027  นางสาว  จิรัชญา เทศสีหา 

         2)  6610100047  นางสาว  อุษา วรพุฒิ 

         3)  6610100422  นางสาว  บุษกร สีแสง 

         4)  6610100568  นาย  พิชญา ปิดตาทะสา 

         5)  6610100711  นาย  สิริญา วงค์ตาผา 

         6)  6610100836  นางสาว  น้ำค้าง ปราบเพ็ชร 

         7)  6610100955  นาย  รัฐศาสตร์ เนตรแก้ว 

         8)  6610101447  นางสาว  ฐานิดา เติมพันธ์ 

         9)  6610102534  นาย  สุทิน ทองทา 

         10)  6610102539  นางสาว  ญาณินี แดนนาสาร 

         11)  6610102632  นางสาว  ณัฐธิชา กุลชะโมรินทร์ 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

         1)  6610102678  นาย  ชรินทร มะเสนา 

         2)  6610102834  นาย  ฉัตรดนัย ชอบชื่น 

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 

         1)  6610101453  นาย  ศุภกร พาภักดี 

         2)  6610102899  นาย  กิตติพงษ์ นาคคันธร 

   5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61313014 

         1)  6610100163  นางสาว  ปราณี อุประ 

         2)  6610101086  นาย  ธนภัทร ปัญญัง 

         3)  6610102319  นางสาว  จันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์ 

   6. ภาษาไทย 65313001 

         1)  6610101427  นางสาว  ปาริชาติ วรดี 
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         2)  6610101635  นาย  เดชทรงยศ โคตวัตร์ 

         3)  6610101969  นางสาว  สิทธิพร มหาชัย 

         4)  6610101971  นางสาว  กรรณิการ์ ปัญญาแสง 

         5)  6610102977  นาย  ศรัณย์พัทธ์ สีทาหาร 

   7. ภาษาจีน 61313007 

         1)  6610100080  นางสาว  ยุพิน ผลบุญ 

         2)  6610100120  นาย  ชนาธิป วรสาร 

         3)  6610100306  นางสาว  มนัสชนก ภูเลียนส ี

         4)  6610100307  นางสาว  ณัฐชา ถาปราบมาตร์ 

         5)  6610100506  นางสาว  พรพิมล ธรรมษา 

         6)  6610100576  นางสาว  กนกวรรณ พันชนะ 

         7)  6610100590  นางสาว  วรณัน โพธิศรีอุ่น 

         8)  6610100712  นาย  นวพล นาสะถิตย์ 

         9)  6610100715  นางสาว  พิมลรัตน์ เพ่ิมทอง 

         10)  6610101366  นาย  นัธวุฒ ิ บัวงาม 

         11)  6610101371  นางสาว  เสาวนีย์ ธรรมกุล 

         12)  6610101844  นางสาว  พิชญาภา ศรีภูงา 

         13)  6610102281  นางสาว  ไอยรา ศรีลุนช่าง 

         14)  6610102351  นางสาว  สมาพร จิมานัง 

         15)  6610102353  นางสาว  สโรชา จิมานัง 

         16)  6610102503  นาย  ศุภเสกข์ โพธิมาตร์ 

         17)  6610102585  นางสาว  ธัญวรัตน์ ศิริอินทร์ 

         18)  6610102912  นาย  ทัศน์พล นาคีสังข์ 

    

   8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 
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         1)  6610100374  นางสาว  ทักษอร พาลเหนือ 

         2)  6610100534  นางสาว  ปพิชญา บาตรโพธิ์ 

         3)  6610101988  นางสาว  ศิริรัตน์ ชาลี 

         4)  6610102037  นางสาว  สายฝน พิมชัยยงค์ 

   9. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 65313046 

         1)  6610100312  นางสาว  ปิยะมาศ ทนาชัย 

         2)  6610102890  นางสาว  ปัณฑา ไซรลบ 

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   11. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 64313011 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   12. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 66313047 

         1)  6610102494  นางสาว  อิสริยาพร คมสัน 

   13. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 66313048 

- ไม่มีผู้สมัคร  

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด 65314012 

         1)  6610100330  นางสาว  ณัฐชา เรืองทวีคูณ 

         2)  6610100588  นางสาว  กมลนัทธ์ จินดาสุ 

         3)  6610101183  นางสาว  ธัญชนก สีแก้วน้ำใส 

         4)  6610101201  นางสาว  นฤนารถ ถั่วอรัญ 
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         5)  6610102121  นาย  ฑณาดรณ์ ชูศรี 

         6)  6610102227  นางสาว  วชิราภรณ ์ สารีสุข 

         7)  6610102729  นางสาว  ปานตะวัน ฝาระปี 

   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61314013 

         1)  6610101049  นางสาว  กมลเนตร แสงหม้อ 

         2)  6610101126  นางสาว  ธัญชนก สีแก้วน้ำใส 

   3. การจัดการ 61314017 

         1)  6610100013  นางสาว  ณัฐิดา เวินชุม 

         2)  6610100160  นางสาว  อภิญญา ประสาร 

         3)  6610100752  นางสาว  พิมลพรรณ ศิริโอตร 

         4)  6610100875  นางสาว  นัฐวรรณ ถาเรืองโคตร 

         5)  6610101088  นางสาว  วรัญญา ปนสันเทียะ 

         6)  6610101132  นางสาว  นลธณัฐดา ศักดิ์ศรีท้าว 

         7)  6610102102  นางสาว  ณัฏฐธิดา สีทอนสุด 

         8)  6610102490  นางสาว  จิตปภัสสร แซ่ลี้ 

         9)  6610102829  นางสาว  ศิริปะภา แก้วโท 

   4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62314019 

         1)  6610101544  นางสาว  จิราวรรณ พิบูลย์ 

         2)  6610101744  นางสาว  อิศริยา จันทร์เหลือง 

         3)  6610101929  นางสาว  ณฐพร สุขสมาน 

         4)  6610102687  นางสาว  นันท์นภัส นาคำจันทร์ 

         5)  6610102808  นางสาว  ลดา บุญละขันธ์ 

         6)  6610102822  นางสาว  เนตรนภา ไวยศักดิ์ 

   5. ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) (WIL) 63314041 

         1)  6610100799  นาย  รุ่งเรืองฤทธิ์ ขามไชข 
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         2)  6610101948  นางสาว  นุชนาฎ ปัดถา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   6. การตลาด 65334012 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61334013 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   8. การจัดการ 61334017 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   9. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62334019 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   10. การบัญชี 64314020 

         1)  6610100969  นางสาว  อุไรวรรณ ไชยชาติ 

         2)  6610101341  นางสาว  วรัญญา บัวบาน 

         3)  6610101717  นางสาว  จุฑามาศ บุ้งสิงห์ทอง 

         4)  6610102036  นาย  ภาณุวัฒน์ สิงห์พละ 

         5)  6610102269  นางสาว  กัญญารัตน์ มาตรี 

         6)  6610102309  นางสาว  กนกพรรณ แย้มไสย 

         7)  6610102495  นางสาว  วิภาภรณ ์ โปษยบุตร 

         8)  6610102681  นางสาว  บุษกร สีแสง 

         9)  6610102864  นางสาว  โชติมา ชำนาญกุล 

         10)  6610102892  นางสาว  ณัฎชา สมสุข 

         11)  6610102934  นางสาว  ศุภรัตน์ เหล่าเจริญ 

         12)  6610102988  นางสาว  ณัฏฐธิดา พรมฤทธิ์ 
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ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   11. การบัญชี 64334020 

         1)  6610102307  นางสาว  ณัฎชา สมสุข 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

   12. เศรษฐศาสตร์ 61314040 

         1)  6610100365  นางสาว  ชยุดา โชติบุญ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

   13. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

         1)  6610100162  นางสาว  วีรยา คำราพิช 

         2)  6610101961  นาย  ธนพนธ์ แพงไข่สอน 

   14. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 65314035 

         1)  6610100575  นางสาว  จิราวรรณ ปิ่นเพชร 

         2)  6610102856  นาย  นันทวัฒน์ คันทะสิทธิ์ 

         3)  6610102857  นาย  ณัฐชนน หาสูง 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

         1)  6610101057  นาย  อัครินทร์ นาห้วยล้อม 

         2)  6610101273  นางสาว  กัลยาภา กางจันทา 

         3)  6610101339  นาย  อัษฏางค์ แพงคำ 

         4)  6610102090  นาย  ณัฎฐนันทน์ เทียบจันทึก 

         5)  6610102237  นางสาว  ณัฐธิดา ถินมานัด 

         6)  6610102260  นาย  กิตติพศ สระเเก้ว 
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         7)  6610102286  นางสาว  สุกัญญา โพนสุวรรณ 

         8)  6610102385  นางสาว  สุนันญา ภูสดใส 

         9)  6610102634  นาย  อินทัช อนุสรณ์ 

         10)  6610102819  นางสาว  กัญญารัตน์ สานนท์ 

         11)  6610102847  นาย  ธนสิทธิ ์ ภูจอมดาว 

         12)  6610102960  นาย  ภูตะวัน วุฒิพันธ์ 

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   3. สัตวศาสตร์ 65315005 

         1)  6610100072  นางสาว  อภิญญา จิตรบรรจง 

         2)  6610100194  นางสาว  วราพร จันสด 

         3)  6610100480  นางสาว  อริสา เวียงอินทร์ 

         4)  6610100607  นาย  ณัฐวุฒิ นุสนทรา 

         5)  6610100754  นาย  สหรัฐ แก้วใส 

         6)  6610100787  นาย  สราวุฒ ิ เกื้อปัญญา 

         7)  6610100863  นางสาว  สุจิตรา อาษาทำ 

         8)  6610101147  นาย  วัชรากร ประสีระเตนัง 

         9)  6610101148  นางสาว  ฑิฆัมพร สงวน 

         10)  6610101211  นางสาว  กมลรัตน์ วันยะโส 

         11)  6610101456  นางสาว  รวินท์นิภา นามุลทา 

         12)  6610101457  นางสาว  ภัทรธิดา ปัจจัยยัง 

         13)  6610101481  นางสาว  อารีรัตน์ วงค์อามาตย์ 

         14)  6610101494  นาย  วรพล ทองสวัสดิ์ 

         15)  6610101785  นาย  พลฤทธิ์ คำใจ 

         16)  6610102193  นางสาว  ปัณฑิตา โป๊ะตะคาร 
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         17)  6610102368  นางสาว  มิลดา บัวรัตน์ 

         18)  6610102369  นางสาว  หทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์ 

         19)  6610102578  นางสาว  สิรินยาพร โยอาศรี 

         20)  6610102641  นางสาว  เบญจพร รินสาทร 

         21)  6610102693  นางสาว  จิดาภา หลาบศิริ 

         22)  6610102873  นาย  ธีรพัทธ์ ผิวขำ 

   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 

         1)  6610102146  นางสาว  สุธาดา ดวงสี 

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 63315017 

         1)  6610101408  นาย  ธีรวุฒ ิ พลเสน 

   7. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 65315018 

         1)  6610100647  นางสาว  เจตนิพัทธ์ อุทปา 

         2)  6610100718  นางสาว  เบญจวรรณ บรรจโรจน ์

         3)  6610101354  นางสาว  โษตินา เเซ่นิ้ม 

         4)  6610101745  นางสาว  ไอลดา นาคัน 

         5)  6610101798  นางสาว  สุวิษา มิเจิม 

         6)  6610101921  นางสาว  ปูชิกา นามเรือง 

         7)  6610101977  นางสาว  ชลดา สิงทอง 

         8)  6610102352  นางสาว  บัณฑิตา ทองใบ 

         9)  6610102417  นางสาว  วรางคณารัตน์ เลาะไธสง 
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คณะนิติศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

         1)  6610100007  นางสาว  นัสภาภรณ์ สาระบุญ 

         2)  6610100028  นางสาว  จิรัชญา เทศสีหา 

         3)  6610100043  นางสาว  ปิยธิดา อักขะราษา 

         4)  6610100046  นางสาว  มัชริดา แจ่มเสียง 

         5)  6610100070  นางสาว  ปิยกมล พรหมพักตร์ 

         6)  6610100130  นาย  ณัฐนันท ์ น้อยชา 

         7)  6610100175  นางสาว  วารีรัตน์ ศรีอุ่น 

         8)  6610100181  นาย  ธรรมาธิปต์ เรียนพิษ 

         9)  6610100225  นางสาว  ภัทรพร ทุมมาลา 

         10)  6610100266  นางสาว  ศิริกร เบ้าหัวดง 

         11)  6610100455  นางสาว  กัญญาณัฐ แสนบาง 

         12)  6610100473  นางสาว  เนตรนภา โตมาชา 

         13)  6610100679  นางสาว  ภัณฑิรา ปะทิเก 

         14)  6610100680  นาย  ธนพัฒน์ อัคลา 

         15)  6610100758  นางสาว  รุ้งลาวัลย์ ตรงจันทร์ 

         16)  6610100798  นางสาว  ศรินญา อุทปา 

         17)  6610100815  นางสาว  มิ่งกมล จันทร์หนองหว้า 

         18)  6610100821  นางสาว  วิภาว ี เสียงดัง 

         19)  6610100825  นาย  จักรพรรดิ์ นาหนองขาม 

         20)  6610100877  นางสาว  รุ่งรัตน์ วรรณสิงห์ 

         21)  6610100943  นาย  ธนากร จันใหม่ 
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         22)  6610101031  นางสาว  กัลยา ดาวังปา 

         23)  6610101094  นาย  พสุพนธ์ ขัติยนนท์ 

         24)  6610101356  นางสาว  ปวีณา ภูบัวเพ็ชร 

         25)  6610101687  นางสาว  ปรียาพร กันยามาศ 

         26)  6610101691  นาย  เมธี ยะสาธะโร 

         27)  6610101747  นางสาว  พิชญ์สินี สุวรรณโคตร 

         28)  6610101849  นาย  พริตเดช ศรีกำพล 

         29)  6610101857  นางสาว  ณัฎฐณิชา หาญอาษา 

         30)  6610101905  นางสาว  อธุรดา มาฤทธิ์ 

         31)  6610101976  นางสาว  เกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

         32)  6610101978  นางสาว  ชุติกาญจน์ ซาไซ 

         33)  6610101980  นางสาว  ขวัญชนก เกตุละคร 

         34)  6610102119  นางสาว  บัณฑิตา เหล็กเอ้ียง 

         35)  6610102159  นางสาว  บุษญา ก้านธิรัตน์ 

         36)  6610102206  นาย  อธิชา ต้นกัลยา 

         37)  6610102241  นางสาว  อรัญญา นาวงค ์

         38)  6610102253  นาย  อนุพนธ์ แสนเสนา 

         39)  6610102257  นางสาว  ฐิติยา โพธิ์จันทร์ 

         40)  6610102275  นางสาว  ณัฐกานต์ ก่ำสนาม 

         41)  6610102320  นางสาว  อรปรียา บุญจงรักษ์ 

         42)  6610102406  นางสาว  พินใจ ขันอาสา 

         43)  6610102409  นางสาว  พรนภา พิลาแดง 

         44)  6610102535  นางสาว  อรณิชา ยอดสะเทิน 

         45)  6610102567  นางสาว  จิราภรณ์ บุญโทแสง 

         46)  6610102595  นางสาว  ธิดารัตน์ โคกโพธิ์ 
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         47)  6610102609  นางสาว  ปณิตา พละมาตย์ 

         48)  6610102639  นางสาว  กนิษฐา ปัตทะโส 

         49)  6610102652  นาย  กฤษฎา นาไชยา 

         50)  6610102655  นาย  ฤทธิพล จันทร์เมืองหงส์ 

         51)  6610102913  นางสาว  สริตา นามโสม 

         52)  6610102983  นางสาว  แพรธารา สุทธสิงห์ 

         53)  6610102986  นาย  วัฒนา ราวะรินทร์ 

         54)  6610102995  นางสาว  สุทาทิพย์ เดชพร 

 
 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

         1)  6610100101  นางสาว  พิมพ์วิมล สนกันยา 

         2)  6610100251  นางสาว  จิราพร เหล่าวงษา 

         3)  6610100537  นาย  กิตติภูมิ แสนกุดเลาะ 

         4)  6610100627  นางสาว  ธันยพร เลขนอก 

         5)  6610100769  นางสาว  สุพัตตรา สมพร 

         6)  6610100967  นาย  อธิพงศ์ ศีรเนาเวช 

         7)  6610101003  นางสาว  ศรินลา ศรีหามล 

         8)  6610101068  นาย  อภิชาติ ไชยคำมิ่ง 

         9)  6610101115  นางสาว  นภัสวรรณ อาศูรย์ 

         10)  6610101137  นางสาว  ธันวาพร นาโพนงาม 

         11)  6610101249  นางสาว  วิจิตรา ทานะเวช 

         12)  6610101268  นางสาว  นุ่น มนตรี 
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         13)  6610101275  นางสาว  กัลยาณี เสาวิชิต 

         14)  6610101340  นางสาว  ธัญญารักษ์ แก่นมีผล 

         15)  6610101426  นางสาว  สุทธิดา สะอาด 

         16)  6610101452  นางสาว  ณัฐิดา เวินชุม 

         17)  6610101661  นางสาว  ภาริดา โพธิ์ชัยโถ 

         18)  6610101733  นางสาว  อรัญญา แก้วสีขาว 

         19)  6610101818  นาย  ชยพัทร์ อุ้ยโพนทอง 

         20)  6610101822  นางสาว  ธัญญารัตน์ สลางสิงห์ 

         21)  6610102026  นาย  ภูริภัทร พิมขวัญ 

         22)  6610102070  นางสาว  จุฑามาศ ปัจสา 

         23)  6610102126  นางสาว  พิสมัย คงบุญวาท 

         24)  6610102242  นาย  ธนาคาร เสตเตมิย์ 

         25)  6610102287  นางสาว  มธุรดา อุทปา 

         26)  6610102505  นางสาว  ศิราภรณ ์ ดวงพรม 

         27)  6610102547  นาย  กฤษฎาวงศ์ สิมลี 

         28)  6610102626  นางสาว  วลักษณ์สุดา หวานเย็น 

         29)  6610102749  นางสาว  อรอนงค์ สุทัน 

         30)  6610102750  นาย  ปฏิมากร แสนกุดเลาะ 

         31)  6610102810  นาย  ระพีพัฒน์ จันทะประสาร 

   2. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 

         1)  6610100033  นางสาว  เดือนฉาย ศรีคุณ 

         2)  6610100320  นางสาว  รุจิรา กุนันท์ 

         3)  6610100360  นางสาว  ธัญญารัตน์ ศรีเทียมเงิน 

         4)  6610100362  นางสาว  อาทิตยา เชาว์ไวย์ 

         5)  6610100375  นางสาว  แพรวพรรณ ฉายจิตร 
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         6)  6610100376  นางสาว  ประณิตา ศรีหาเบ้า 

         7)  6610100378  นางสาว  ณัฐธิฌา ประวันเนย์ 

         8)  6610100431  นางสาว  อธิชา ภูชมชื่น 

         9)  6610100484  นางสาว  อรวรรณ ศรีพาลา 

         10)  6610100487  นางสาว  มุฑิตา ถามณีศรี 

         11)  6610100520  นางสาว  สมิตานัน เทียนสันเทียะ 

         12)  6610100542  นาย  พรชัย สีตาชัย 

         13)  6610100636  นางสาว  ณัฐรินี ทองชา 

         14)  6610100673  นางสาว  นวิยา พระคุณเลิศ 

         15)  6610100780  นางสาว  หทัยชนก เทียงกอง 

         16)  6610100795  นางสาว  อุไร ฮอง 

         17)  6610100849  นางสาว  สุจิตรา อาษาทำ 

         18)  6610100889  นางสาว  พรรณษา โยชน์ไชยสาร 

         19)  6610101073  นางสาว  รัชนก โสดารัตน์ 

         20)  6610101074  นางสาว  ธนาภรณ์ วันทะนา 

         21)  6610101095  นางสาว  สุจิตรา บุญภูงา 

         22)  6610101506  นาย  ธัญพิสิษฐ ทาระเวท 

         23)  6610102187  นาย  ธีระภัทร แก้วโพธิ์ 

         24)  6610102289  นางสาว  ณัฐชา สังฆมณี 

         25)  6610102340  นางสาว  ธนปัตติยา กำริสุ 

         26)  6610102671  นางสาว  เจนจิรา เเดงเปีย 

         27)  6610102676  นาย  ธนกฤต ภาวะหาญ 

         28)  6610102689  นางสาว  สุชานันท์ พลตื้อ 

         29)  6610102691  นางสาว  ศิขริธาร แนมไธสง 

         30)  6610102710  นาย  อาทิตย์ โพธิ์เเสง 
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         31)  6610102711  นาย  วัชระ กุหลาบโชติ 

         32)  6610102752  นาย  อภิชาติ ไชยคำมิ่ง 

         33)  6610102753  นางสาว  อรอนงค์ สุทัน 

         34)  6610102852  นางสาว  ศศิกานต์ ยุระชัย 

         35)  6610102859  นาย  ธีรเดช การุณ 

         36)  6610102889  นางสาว  ศิริณี สีจรูญ 

         37)  6610102925  นาย  อภิชิต พลชัย 

         38)  6610102938  นางสาว  มุฑิตา ทิพยเนตร 

         39)  6610102989  นาย  พรเทพ ฮาตวงศ์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

   3. รัฐศาสตร์ 65316207 

         1)  6610100048  นางสาว  เดือนฉาย ศรีคุณ 

         2)  6610100852  นาย  ภานุเดช พรมวงค์ 

         3)  6610100934  นางสาว  ชนัญธิดา สำโรงแสง 

         4)  6610101033  นาย  เรืองฤทธิ์ ศรีอนงค์ 

         5)  6610101037  นางสาว  สุดารัตน์ แดนพรม 

         6)  6610101276  นางสาว  ภควดี ไชยขันธ์ 

         7)  6610101848  นางสาว  ชลธิชา บุตรโคตร 

         8)  6610101972  นางสาว  จารุวรรณ มาตรจินดา 

         9)  6610102306  นางสาว  เกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

         10)  6610102606  นางสาว  อุไรพร กัลยา 

         11)  6610102677  นางสาว  สลิลทิพย ์ กองเงิน 

         12)  6610102837  นางสาว  ปฏินธร เพาะไธสง 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

         1)  6610102263  นาย  ศักดา เพ่ิมพูนพิศ 

         2)  6610102396  นางสาว  กิติยาภรณ์ มอม 

         3)  6610102403  นางสาว  ณัฐชา โพธิไชยศรี 

         4)  6610102491  นาย  พุทธิพงษ์ เฟ่ืองสิน 

         5)  6610102804  นาย  ปรีชา ทัพโยธา 

         6)  6610102911  นาย  รามไกรฤทธิ์ เหล่าเจริญ 

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

         1)  6610100240  นาย  ศิริโรจน์ ภูวงษ ์

         2)  6610100765  นางสาว  มนัสนันท์ ภูพานใหญ่ 

         3)  6610101091  นาย  ชิตณรงค์ นาเมือง 

         4)  6610101398  นาย  อนุภัทร คำสีทา 

         5)  6610101716  นางสาว  นิโลบล วรรณา 

         6)  6610101940  นาย  นิรวิทธ์ เกษมราษฎร์ 

         7)  6610101941  นาย  ภัทรพล สุบรรณคีรี 

         8)  6610101943  นาย  เสฏฐวุฒ ิ พันธุเวช 

         9)  6610101944  นาย  กฤษฏิ์ อินทะวงค์ 

         10)  6610101945  นาย  ปารินทร์ แสงสุ 

         11)  6610102001  นาย  ธีรวัตร ดวงไกรแฝง 

         12)  6610102219  นาย  ตะวัน ลำกระโทก 

         13)  6610102486  นาย  นครินทร์ ทิพยะกัน 
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         14)  6610102699  นาย  ศักรินทร์ สุนา 

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   4. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 

- ไม่มีผู้สมัคร  

 

กำหนดการและแนวปฏิบัติ 
 

1. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน  
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำหนดการสอบ วันที ่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถานที ่สอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย  
1.2 ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อเข้ารับการสอบ การเข้ากลุ่มไลน์ (Group Line) สําหรับการ

สื่อสาร การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การเข้าสัมภาษณ์แบบออนไซต์ หรือผ่านระบบออนไลน์        
ตามเอกสารแนบท้ายคณะสาขาวิชาที่สมัครเรียน  
 
2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยตรวจสอบ   
ผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และ เว็บไซต์
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://i-servicesmartreg.rmu.ac.th  
 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิมพ์ใบยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th นำไปชำระเงิน 

ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเข้าศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565  
 

4. การรายงานตัว  
นักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชาเข้ารายงานตัว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565  

 

5. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566  
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6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที ่ 1 มิถุนายน 2566 -         

2 มิถุนายน 2566  
 

7. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป  
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
 

 
 

(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาไทย (62311001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อาจารย์เสาวคนธ์ สุขรักษ์

โทร (061) 915-2692

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/mTlK1Ik2Gb

    เวลา 09:00 - 16:30 น. ห้อง 1 ห้อง 100 ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311001 เลขที่นั่งสอบ 6610100038 - 6610103000)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/mTlK1Ik2Gb


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (62311002)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์

โทร (097) 319-2996

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/-QhHDRJgm-

    เวลา 08:00 - 16:30 น. ห้อง ศูนย์ภาษา4-B อาคาร 26 อาคารศูนย์ภาษา(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311002 เลขที่นั่งสอบ 6610100044 - 6610102993)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/-QhHDRJgm-


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (62311003)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.มนตรี เนมิน

โทร (086) 860-3925

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/UbfgSvnLyd

    เวลา 13:00 - 16:30 น. ห้อง 737 อาคาร 7 (คณะครุศาตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311003 เลขที่นั่งสอบ 6610100005 - 6610102956)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/UbfgSvnLyd


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (62311004)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

โทร (093) 054-4554

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/UlcXPbaLVj

    เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้อง 1 ห้อง 303 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311004 เลขที่นั่งสอบ 6610100006 - 6610102991)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/UlcXPbaLVj


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เคมี (62311005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

โทร (083) 965-3777

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/Rh-adV8MHB

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 1 ห้อง 202 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311005 เลขที่นั่งสอบ 6610100123 - 6610102840)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/Rh-adV8MHB


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ชีววิทยา (62311006)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นายอรรถพร มลาศรี

โทร (098) 228-3261

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/jZxkljIU2F

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 1 ห้อง 205 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311006 เลขที่นั่งสอบ 6610100143 - 6610102936)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/jZxkljIU2F


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ฟิสิกส์ (62311007)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อาจารย์พรชัย ชิณสา

โทร (087) 065-9622

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://rmu003-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pornchai_ch_lives_rmu_ac_th/EnYORlt

MP6JNqGd2ND6XJdEB7m-qp8vZazEzzOg0cKmRIA?e=QlPjQ1

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/sn9wS3P4Iz

    เวลา 08:30 - 16:00 น. ห้อง 390319 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311007 เลขที่นั่งสอบ 6610100237 - 6610102907)

https://rmu003-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pornchai_ch_lives_rmu_ac_th/EnYORltMP6JNqGd2ND6XJdEB7m-qp8vZazEzzOg0cKmRIA?e=QlPjQ1
https://rmu003-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pornchai_ch_lives_rmu_ac_th/EnYORltMP6JNqGd2ND6XJdEB7m-qp8vZazEzzOg0cKmRIA?e=QlPjQ1
https://line.me/ti/g/sn9wS3P4Iz


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (62311008)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อ.ดร.อุบลวรรณ จันทรเสนา

โทร (086) 254-1194

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/fiJOtleugX

    เวลา 09:00 - 16:30 น. ห้อง 824 อาคาร 8 (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311008 เลขที่นั่งสอบ 6610100058 - 6610102896)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/fiJOtleugX


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (62311009)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อ.กนกอร คำผุย

โทร (081) 709-4592

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/dxAN_Gh5h-

    เวลา 10:30 - 16:30 น. ห้อง 390302 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311009 เลขที่นั่งสอบ 6610100004 - 6610102992)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/dxAN_Gh5h-


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (62311011)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์

โทร (088) 562-9945

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/i3Rz1gvMQo

    เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง 725 อาคาร 7 (คณะครุศาตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311011 เลขที่นั่งสอบ 6610100001 - 6610102994)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/i3Rz1gvMQo


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา พลศึกษา (62311034)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย

โทร (095) 663-2370

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/gyBfWP-tzl

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 400101 อาคาร 40 อาคารศูนย์กีฬา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311034 เลขที่นั่งสอบ 6610100010 - 6610102998)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/gyBfWP-tzl


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สังคมศึกษา (62311021)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.นัชชา อู่เงิน

โทร (098) 189-8968

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/zBiCBxLt7A

    เวลา 08:30 - 17:00 น. ห้อง 1 ห้อง 207 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311021 เลขที่นั่งสอบ 6610100014 - 6610102984)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/zBiCBxLt7A


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การสอนภาษาจีน (62311023)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์

โทร (081) 539-0965

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://drive.google.com/drive/folders/1_0Hq1SHm8PNhUW0DtNgPJTocygbgF6e-?usp=sh

aring

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/FxMZtLz_M2

    เวลา 09:30 - 12:00 น. ห้อง 1714 อาคาร 17 อาคารวิริยะ (บัณฑิตคณะครุศาสตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311023 เลขที่นั่งสอบ 6610100012 - 6610102948)

https://drive.google.com/drive/folders/1_0Hq1SHm8PNhUW0DtNgPJTocygbgF6e-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_0Hq1SHm8PNhUW0DtNgPJTocygbgF6e-?usp=sharing
https://line.me/ti/g/FxMZtLz_M2


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (62311025)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ประมุข บุญศิลป์

โทร (084) 027-2781

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/jQYxjdD4yF

    เวลา 09:00 - 16:00 น. ห้อง 2201 อาคาร 22 (สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311025 เลขที่นั่งสอบ 6610100435 - 6610102213)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/jQYxjdD4yF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การประถมศึกษา (62311031)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
ผศ.ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์

โทร (095) 147-4617

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/xccEaj1_Z7

    เวลา 08:30 - 17:30 น. ห้อง 1711 อาคาร 17 อาคารวิริยะ (บัณฑิตคณะครุศาสตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311031 เลขที่นั่งสอบ 6610100002 - 6610102946)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/xccEaj1_Z7


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (63311024)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (63311022)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อ.สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี

โทร (063) 453-5641

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/p/M_iVuIj-k9

    เวลา 09:30 - 10:30 น. ห้อง 1 ห้อง 408 ห้องสร้อยดอกหมาก อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63311022 เลขที่นั่งสอบ 6610100942 - 6610101117)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/p/M_iVuIj-k9


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (63311036)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ผศ.อลงกต ภูมิสายดร

โทร (081) 717-3904

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/YcZBP61vzc

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 1 ห้อง 403 อาคาร 1 ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63311036 เลขที่นั่งสอบ 6610100136 - 6610100700)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/YcZBP61vzc


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ศิลปศึกษา (65311038)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
อำพร แสงไชยา

โทร (099) 789-2451

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/2XaxO0oZ1p

    เวลา 09.00 น. - 12.00 น. น. ห้อง หอประชุมเฉลิมฯ อาคาร 31 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65311038 เลขที่นั่งสอบ 6610100551 - 6610102917)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/2XaxO0oZ1p


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา (62311033)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ไตรมิตร โพธิแสน

โทร (091) 060-9939

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/-0PKx2-YKm

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 400105 อาคาร 40 อาคารศูนย์กีฬา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62311033 เลขที่นั่งสอบ 6610100052 - 6610102928)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/-0PKx2-YKm


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะครุศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการการกีฬา (63311029)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ

โทร (096) 163-6661

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://drive.google.com/drive/folders/1LhBIlv5Y9NntTpu_s7ZkiG5Sp1iqy9HE?usp=share

_link

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/7wUWisMl_M

    เวลา 08:30 - 12:30 น. ห้อง หอประชุมเฉลิมฯชั้นล่างห้อง2 อาคาร 31 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63311029 เลขที่นั่งสอบ 6610100453 - 6610102666)

https://drive.google.com/drive/folders/1LhBIlv5Y9NntTpu_s7ZkiG5Sp1iqy9HE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LhBIlv5Y9NntTpu_s7ZkiG5Sp1iqy9HE?usp=share_link
https://line.me/ti/g/7wUWisMl_M


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เคมี (65312001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่

โทร (081) 716-5946

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/pifjHhAlKG

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/pifjHhAlKG


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ชีววิทยา (65312002)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์วีรนุช วอนเก่าน้อย

โทร (095) 419-4235

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/Iah_u_yWbM

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 390403 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312002 เลขที่นั่งสอบ 6610101489 - 6610102360)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/Iah_u_yWbM


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ฟิสิกส์ (65312003)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไลน์ (Online) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง

โทร (081) 769-9196

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
https://meet.google.com/pim-ckru-mjd

    เวลา 09:00 - 12:00 น. (Online)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312003 เลขที่นั่งสอบ 6610102649 - 6610102649)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://meet.google.com/pim-ckru-mjd


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (61312004)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.เอกวิทย์ ลำพาย

โทร (083) 727-7231

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/1bLdNyJb-a

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 390309 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312004 เลขที่นั่งสอบ 6610101554 - 6610101554)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/1bLdNyJb-a


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (65312005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ

โทร (082) 122-7864

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
0821227864

    เวลา 09:30 - 15:00 น. ห้อง 914 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312005 เลขที่นั่งสอบ 6610100098 - 6610102573)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/0821227864


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (64312010)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สถิติศาสตร์ประยุกต์ (61312013)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) (63312061)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา

โทร (062) 149-1695

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/pg6IvGyUQV

    เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง 390509 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63312061 เลขที่นั่งสอบ 6610102052 - 6610102052)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/pg6IvGyUQV


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) (63312062)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไลน์ (Online) สอบสัมภาษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ

โทร (084) 112-0116

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/P9OohK9GPD

Link สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
meet.google.com/dig-yqgc-bay

    เวลา 09:00 - 10:00 น. (Online)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63312062 เลขที่นั่งสอบ 6610101671 - 6610101671)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/P9OohK9GPD
https://e-admission.rmu.ac.th/meet.google.com/dig-yqgc-bay


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน (65312014)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี

โทร (091) 021-7117

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/MOL4bej1Y_

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง ห้องสาธารณสุข 1 อาคาร 23 (สาขาสาธารณสุขชุมชน)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312014 เลขที่นั่งสอบ 6610100035 - 6610102963)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/MOL4bej1Y_


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) (63312064)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) (63312063)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
     สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (61482050)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า (61312130)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ

โทร (089) 493-0857

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/rbMdh7hc3X

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 37-EN4005 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312130 เลขที่นั่งสอบ 6610101146 - 6610101146)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/rbMdh7hc3X


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง (61312132)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์เจษฏ์ศิริ เถื่อนมูลละ

โทร (089) 442-4565

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/oYCqF_kLdC

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 37-EN3003 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312132 เลขที่นั่งสอบ 6610102343 - 6610102780)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/oYCqF_kLdC


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (61312133)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ศิริวรรณ อาจบำรุง

โทร (093) 543-2315

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 37-EN3010 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312133 เลขที่นั่งสอบ 6610101363 - 6610102886)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า (61332130)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง (61332132)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (61332133)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) (63312101)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์เกศดาพร วงษ์ซิ้ม

โทร (081) 872-5767

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/4Uzsz0UN9A

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 37-EN2002 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63312101 เลขที่นั่งสอบ 6610100729 - 6610102979)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/4Uzsz0UN9A


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (61312107)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ภัทราวัลย์ คำปลิว

โทร (062) 351-4945

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/89xftGc52g

    เวลา 09:00 - 11:00 น. ห้อง 37-EN5005 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312107 เลขที่นั่งสอบ 6610100584 - 6610102795)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/89xftGc52g


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (61312109)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ดร.มลฤดี บุญยะศรี

โทร (083) 290-5055

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 37-EN3008 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312109 เลขที่นั่งสอบ 6610101197 - 6610102031)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (61312111)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์วรกฤต ช่างจตุรัส

โทร (087) 438-1356

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm

    เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง 37-EN3005 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312111 เลขที่นั่งสอบ 6610100313 - 6610102330)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) (63332101)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (61332109)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (61332111)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.มลฤดี บุญยะศรี

โทร (083) 290-5055

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (61332107)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (61313002)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร. เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ

โทร (095) 236-5945

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/-BnhbSmFlb

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 360302 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313002 เลขที่นั่งสอบ 6610100042 - 6610102996)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/-BnhbSmFlb


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นาฎศิลป์และการละคร (61313005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อนุชิต สีโมรส

โทร (093) 070-8735

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/qcfsQ4z0NW

    เวลา 08:30 - 12.00 น. ห้อง 360201 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313005 เลขที่นั่งสอบ 6610100027 - 6610102632)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/qcfsQ4z0NW


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (61313026)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า

โทร (098) 585-7809

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/zoLtMc1Opf

    เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง ห้องเรียนเทคโนโลยีดนตรี(เปียโน) อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313026 เลขที่นั่งสอบ 6610102678 - 6610102834)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/zoLtMc1Opf


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) (61313015)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า

โทร (098) 585-7809

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
ไม่มี

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/ไม่มี


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (61313014)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.รตนดา อาจวิชัย

โทร (083) 415-1422

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/eWt6dT62Fh

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 360406 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313014 เลขที่นั่งสอบ 6610100163 - 6610102319)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/eWt6dT62Fh


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาไทย (65313001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.วินัย แสงกล้า

โทร (081) 669-9409

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/JG-WWxkrOA

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 360301 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65313001 เลขที่นั่งสอบ 6610101427 - 6610102977)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/JG-WWxkrOA


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาจีน (61313007)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.ณิชาภา ยศุตมธาดา

โทร (084) 229-2659

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/bQ8MVoL5JH

    เวลา 09.00 น. - 11.00 น. น. ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 5 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313007 เลขที่นั่งสอบ 6610100080 - 6610102912)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/bQ8MVoL5JH


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

(65313045)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์

โทร (081) 592-2419

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitat

ion&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qE

w1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44

    เวลา 10:00 - 11:00 น. ห้อง 324 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65313045 เลขที่นั่งสอบ 6610100374 - 6610102037)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) (65313046)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวผุสดี กิจบุญ

โทร (089) 744-2130

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitat

ion&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qE

w1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 324 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65313046 เลขที่นั่งสอบ 6610100312 - 6610102890)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44
https://line.me/ti/g2/iaq9pJe0q_90MnnnxK-9DrMLgW_2w-VgaowxWg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1eBb1lerdlRK09vd4qEw1xmJi0uYK3a902WI01JxQ5zwS35ko_62eNz44


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม (62313041)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (64313011)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) (66313047)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ประภาพร อุตมา

โทร (063) 782-9546

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TyYOza7N10

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TyYOza7N10


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) (66313048)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การตลาด (65314012)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ณิชาภา พิมลศิริ

โทร (065) 497-6261

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65314012 เลขที่นั่งสอบ 6610100330 - 6610102729)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (61314013)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
วิชา เลี่ยมสกุล

โทร (064) 794-9155

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61314013 เลขที่นั่งสอบ 6610101049 - 6610101126)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการ (61314017)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
พรวดี รักษาศรี

โทร (096) 395-6274

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61314017 เลขที่นั่งสอบ 6610100013 - 6610102829)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว (62314019)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์

โทร (094) 526-6688

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 62314019 เลขที่นั่งสอบ 6610101544 - 6610102822)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) (WIL) (63314041)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ณฐภศา เดชานุเบกษา

โทร (080) 486-1335

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63314041 เลขที่นั่งสอบ 6610100799 - 6610101948)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การตลาด (65334012)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ณิชาภา พิมลศิริ

โทร (065) 497-6261

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (61334013)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
วิชา เลี่ยมสกุล

โทร (064) 794-9155

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การจัดการ (61334017)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
พรวดี รักษาศรี

โทร (096) 395-6274

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว (62334019)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์

โทร (094) 526-6688

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การบัญชี (64314020)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์

โทร (083) 593-5544

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 64314020 เลขที่นั่งสอบ 6610100969 - 6610102988)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การบัญชี (64334020)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์

โทร (083) 593-5544

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 64334020 เลขที่นั่งสอบ 6610102307 - 6610102307)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (61314040)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
กุลริศา คำสิงห์

โทร (089) 488-6493

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61314040 เลขที่นั่งสอบ 6610100365 - 6610100365)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) (65314034)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

โทร (086) 223-9793

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65314034 เลขที่นั่งสอบ 6610100162 - 6610101961)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) (65314035)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

โทร (086) 223-9793

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65314035 เลขที่นั่งสอบ 6610100575 - 6610102857)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (65315001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ

โทร (099) 462-2442

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 08:30 - 11:00 น. ห้อง 350206 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315001 เลขที่นั่งสอบ 6610101057 - 6610102960)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (65315003)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวญาณิศา โพธิ์รัตน์โส

โทร (088) 748-3202

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สัตวศาสตร์ (65315005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์กรุง วิลาชัย

โทร (081) 546-1537

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 08:30 - 10:00 น. ห้อง 350205 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315005 เลขที่นั่งสอบ 6610100072 - 6610102873)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร (65315006)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.สิทธโชค พรรค์พิทักษ์

โทร (085) 494-0917

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา บริหารธุรกิจเกษตร (65315007)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ปริญญา เปรมโต

โทร (087) 771-3558

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 08:30 - 10:00 น. ห้อง 350201 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315007 เลขที่นั่งสอบ 6610102146 - 6610102146)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) (63315017)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ชลดา ยอดยิ่ง

โทร (083) 454-6474

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 350202 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63315017 เลขที่นั่งสอบ 6610101408 - 6610101408)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (65315018)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวสุเนตร ขันมา

โทร (063) 767-8448

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง 350505 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315018 เลขที่นั่งสอบ 6610100647 - 6610102417)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิติศาสตร์ (63316101)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์จักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ

โทร (085) 551-8515

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitati

on&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 330306 อาคาร 33 คณะนิติศาสตร์

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63316101 เลขที่นั่งสอบ 6610100007 - 6610102995)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (64316209)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นายพิชิต เปลี่ยนขำ

โทร (084) 877-9677

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://drive.google.com/drive/folders/1Uephvlpq1dnYFmYiuIuil0pGG1kQy1Y5

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/k4eaZxLOyQ

    เวลา 09.00 - 11.00 น. ห้อง 151506 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 64316209 เลขที่นั่งสอบ 6610100101 - 6610102810)

https://drive.google.com/drive/folders/1Uephvlpq1dnYFmYiuIuil0pGG1kQy1Y5
https://line.me/R/ti/g/k4eaZxLOyQ


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) (63316211)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์

โทร (092) 565-6617

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/jGJWbpzQgO

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 150902 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63316211 เลขที่นั่งสอบ 6610100033 - 6610102989)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/jGJWbpzQgO


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (65316207)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล

โทร (061) 131-1227

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitati

on&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

    เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 151207 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65316207 เลขที่นั่งสอบ 6610100048 - 6610102837)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (65317001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

โทร (098) 595-3645

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/XCluz_IRKk

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 38-IT0401 อาคาร 38 อาคารศูนย์การถ่ายทอดการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65317001 เลขที่นั่งสอบ 6610102263 - 6610102911)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/XCluz_IRKk


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (65317002)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) (63317012)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (65317015)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -




