
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2           
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และ
ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้า
ศึกษาต่อ  ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะครุศาสตร ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

   1. เคมี 62311005 

1) 6660101045 นางสาว ญวิภา ตะโคตร 

2) 6660101444 นางสาว วนัสนันท์ ทองอ่ำ 

3) 6660101836 นางสาว วรนุช นพเกล้า 

4) 6660100042 นางสาว จิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 

5) 6660101786 นางสาว ภาวิภัทร พงษ์พูล 

6) 6660101180 นางสาว กฤติยาภรณ์ ไชยปัญหา 

7) 6660100511 นางสาว สาธิกา อามาตร์ 

8) 6660101667 นางสาว จิณัฐตา แสนรัมย์ 

9) 6660101308 นางสาว กฤตยา อริยะมนตรี 

10) 6660100573 นาย ภูริภัทร คนเพียร 

11) 6660101969 นางสาว ณัฐวดี เปตะโก 

12) 6660100779 นางสาว ธันวาภรณ ์ พิมพิมูล 

 



13) 6660100876 นาย กีรติ จำปางาม 

14) 6660101989 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ดีสังข์ 

15) 6660101959 นางสาว มาลินี บุญไชโย 

16) 6660101928 นางสาว อริยา สมเสนาะ 

17) 6660100536 นางสาว นพนภางค์ ประสงค์สันต์ 

18) 6660100415 นางสาว น.ส.พรรณภา โยวะผุย 

19) 6660100610 นางสาว พัชรพร พลชารี 

20) 6660100590 นางสาว โยษิตา นาคแท้ 

21) 6660100289 นางสาว ชนิกา ภูหญ้า 

22) 6660100437 นางสาว พัชรพร รัตนพันธ์ 

23) 6660101354 นางสาว ไปรยา ภูแก้วนอก 

24) 6660100583 นางสาว ศศิกานต์ มาดี 

25) 6660101375 นางสาว สุพิณ กุลสันเทียะ 

26) 6660101253 นางสาว ช่อผกามาศ รุ่งเรือง 

27) 6660100119 นางสาว อารีญา คำโสกเชือก 

28) 6660100004 นางสาว จินตหรา ภูเพชร 

29) 6660100797 นางสาว เบญญาพร นวมโคกสูง 

30) 6660101605 นางสาว จรรยาณี คงสมหวัง 

31) 6660100301 นางสาว พลอยนภา ขาวลา 

32) 6660101880 นางสาว พกาวรรณ ราศรี 

33) 6660100820 นางสาว ปิยธิดา นนตรี 

34) 6660101863 นางสาว กาญจนา นิลนนท์ 

35) 6660100313 นางสาว ปนัดดา อนุอัน 

36) 6660100212 นางสาว กุลธิดา พินิจ 

37) 6660100741 นาย เกริกฤทธิ์ บุญหนัก 

38) 6660101295 นาย ศุภชัย โพธิ์เกตุ 

39) 6660101250 นาย กฤษณ์ดนัย อุทัยสา 

40) 6660102003 นาย ธีระพัฒน์ เนาวะเศษ 

41) 6660101577 นางสาว อาทิตยา ภูผาพลอย 

42) 6660100601 นางสาว เบญจวรรณ ปะนันโต 

43) 6660100343 นางสาว ยุวดี ธนจำรัส 

    



   2. ฟิสิกส์ 62311007 

1) 6660100891 นาย วินัย สิมมะลี 

2) 6660101391 นางสาว ฐิตวันต์ นาสิมมา 

3) 6660101842 นาย ปริญญา ปุงปอพาน 

4) 6660101933 นาย ธีระภัทร เจริญภักด ี

5) 6660101026 นางสาว พิชญาภา นาบำรุง 

6) 6660100496 นางสาว ชนิสรา นนทะ 

7) 6660100079 นางสาว ปวีณา นูวบุตร 

8) 6660100164 นางสาว วิชญา เดชยศดี 

9) 6660100736 นางสาว ภัทราวดี หมุนลี 

10) 6660101448 นาย กฤต อะทาโส 

11) 6660101398 นางสาว ปริญญา ดีแป้น 

12) 6660100883 นางสาว ปนัดดา พรมวิเศษ 

13) 6660101159 นางสาว รัญชนา หมู่หนองสังข์ 

14) 6660101049 นางสาว กษิตินาถ สายสุวรรณ 

15) 6660101381 นาย พีรพัฒน์ สมบัติศิริ 

16) 6660100283 นางสาว อรนุช บุตไตร 

17) 6660101390 นางสาว นันทิดา สายเล็น 

18) 6660101618 นาย สรวิชญ ์ ชารีพร 

19) 6660101146 นางสาว พิมพ์วิภา วัฒน์เดชาพงศ์ 

20) 6660100364 นางสาว วริศรา บรรณานุวงศ์ 

21) 6660101299 นางสาว วิภาว ี มะลาด 

22) 6660100833 นางสาว พิยดา โล่ห์คำ 

23) 6660101153 นาย วิธวินท ์ บุญสมร 

24) 6660101531 นางสาว วรัญญา สายคำ 

25) 6660100194 นาย บุกกำชัย ปิดตานัง 

26) 6660100724 นางสาว แพรพราวพรรณ เทียงดีฤทธิ์ 

27) 6660100982 นางสาว พัชราภรณ์ สระตังหมอง 

28) 6660100358 นาย บวรกวินท์ ศรีสง่า 

29) 6660101118 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมบัติ 

30) 6660101322 นางสาว เปรมสุดา ศรีกุตา 

31) 6660100002 นางสาว อริสรา รังมาตย์ 



32) 6660101961 นางสาว เจนจิรา อ่อนสะเดา 

33) 6660100684 นางสาว ณัฐธิดา วิจารณ์จิตร 

34) 6660100795 นางสาว ศศิวิมล สิงหาราโท 

35) 6660100990 นาย อานนท์ อิสระภาพ 

36) 6660100105 นางสาว สุรีพร ยาระวัง 

37) 6660100581 นางสาว วราพร ทองเฟ้ือง 

38) 6660100911 นางสาว ศศิธร สมีแจ้ง 

39) 6660100575 นางสาว ณัฐนรี สิมศิริวัฒน์ 

   3. คอมพิวเตอร์ศึกษา 62311008 

1) 6660100457 นาย พีรพันธุ์ จันหาญ 

2) 6660100985 นาย ภควัต กองสกุล 

3) 6660100464 นางสาว พิมพ์ฟ้า พาลี 

4) 6660101737 นางสาว จิรัชญา เถื่อนนาดี 

5) 6660101540 นางสาว ดวงแก้ว ศรีวัฒน์ 

6) 6660101443 นาย ภูวิศ พรมดอนยาง 

7) 6660100994 นางสาว ประภาพรรณ นาวารี 

8) 6660100463 นาย กิตติภพ นาฤทธิ์ 

9) 6660101002 นาย ภูริปัญญา เฉลิมบุตร 

10) 6660101590 นาย ธวัชชัย ดีบุญมี 

11) 6660100418 นาย ธันยพงศ์ ดีพลงาม 

12) 6660101714 นาย ชญานนท์ เกิดศักดิ์ 

13) 6660100406 นาย อนุชา ดวงพรม 

14) 6660100175 นางสาว อาทิตรัตติญา ภูโป่ง 

15) 6660101776 นางสาว ศิริประภา บุตรศิริ 

16) 6660101830 นางสาว เมขลา พิมพิไสย 

17) 6660101530 นาย ปราโมทย์ คำภูมิวัน 

18) 6660101143 นาย นิวัฒน์ เทือกภูเขียว 

19) 6660101515 นาย พงษ์พัฒน์ ยินดี 

20) 6660100910 นางสาว ผนิตสนาท วงสุโท 

21) 6660101521 นางสาว ทิพยาภรณ์ เรือนหนิ้ว 

22) 6660100198 นาย ปรมินทร์ ศรีมาศ 

23) 6660101524 นางสาว เขมิกา มะโน 



24) 6660100183 นาย สุวิทย์ บุญยะพัฒน์ 

25) 6660101037 นาย ณัฐวุฒิ โพสีวัง 

26) 6660101907 นางสาว ปรียาภัทร์ เคนานัน 

27) 6660101955 นาย เสกสรรค์ เวียงปฏิ 

28) 6660100510 นาย นิติพงศ์ บุญคำมี 

29) 6660100311 นางสาว จริยา นามนฑา 

30) 6660101664 นางสาว ณัฏฐนันท์ ขจรภพ 

31) 6660100080 นาย ธีรภัทร์ มาตวังแสง 

32) 6660101233 นางสาว จิตรัตน์ดา อินทร์กุล 

33) 6660101904 นาย ภคพล พรทิพย์ 

34) 6660101344 นาย จิรายุ มงคลแก่นทราย 

35) 6660101943 นางสาว วริศรา ทวีเงิน 

36) 6660100021 นางสาว กานต์มณี จันทร์อร่าม 

37) 6660101952 นางสาว ธนัญญา ศรีลาพัฒน์ 

38) 6660100554 นางสาว อิสราลักษณ์ พ่ีพิมาย 

39) 6660100486 นางสาว อาทิตยา พืชผักหวาน 

40) 6660101237 นางสาว ศิรินทร์ญา สมเหล็ก 

41) 6660100773 นางสาว ปภาดา ลาโภ 

42) 6660101426 นางสาว สุดาพร วงคษ์าคุณ 

43) 6660100898 นาย พีระพัฒน์ วนะเจริญ 

44) 6660101411 นางสาว นิติญาพร มาสระคู 

45) 6660100838 นางสาว ศุริตา อุทัยสาร์ 

46) 6660100276 นาย ปวรุตม์ ประทุมตรี 

47) 6660102021 นาย อนุสรณ์ สุโพธิ์คำ 

48) 6660102024 นาย ปัญญากร ภูสมนึก 

49) 6660100103 นางสาว พนาวัลย์ กลัดสันเทียะ 

50) 6660101997 นาย เด่นภูม ิ ทัพภูมี 

51) 6660101884 นางสาว เสาวภาคย์ จันทะเรือง 

52) 6660100503 นางสาว กมลภัทร นนทมาตย์ 

53) 6660100273 นาย ณัฐวุฒิ สังอุตตัง 
 
    



   4. การสอนภาษาจีน 62311023 

1) 6660101983 นางสาว จินดามณี ศรีโสภา 

2) 6660100036 นางสาว ณัฐชา อนุทุม 

3) 6660101991 นางสาว กัญญาณัฐ ศิลานนท์ 

4) 6660100980 นาย จักรพรรดิ์ ดอนไพร 

5) 6660100027 นางสาว ฐิติกาล ศรีกุ 

6) 6660101036 นางสาว ศุภดา ประทุมศิลา 

7) 6660101198 นางสาว ปทิตตา ชินวงษ์ 

8) 6660101916 นาย พสธร โคตะรุชัย 

9) 6660101654 นางสาว ณัฐพร ดวงผุยทอง 

10) 6660102028 นางสาว พราววรี ทับแก้ว 

11) 6660100563 นางสาว ธัญชนก แพงโนนทอง 

12) 6660101858 นาย วัชรากร ลี่ 

13) 6660101571 นางสาว อภิญญา เกตวันดี 

14) 6660100826 นางสาว ศันศนีย์ ปาติสัตย์ 

15) 6660101544 นางสาว ศศิกานต์ ขุนแก้ว 

16) 6660101954 นาย ภูวเนตร สวัสเอื้อ 

17) 6660100513 นางสาว วสิกา วรสวัสดิ ์

18) 6660101162 นางสาว เสาวภา ชัยมงคล 

19) 6660101541 นางสาว ลดา บุญละขันธ์ 

20) 6660100037 นางสาว ณัฐญาดา มงคล 

   5. อุตสาหกรรมศิลป์ 62311025 

1) 6660100320 นางสาว ธัญจิรา ทินคำ 

2) 6660101297 นาย สหรัฐ ศรีวัชรกุล 

3) 6660100210 นางสาว ธนกร คิดนอก 

4) 6660101576 นาย อภิรักษ์ ศรีนา 

5) 6660101317 นาย พชร ผ่องแผ้ว 

6) 6660100112 นางสาว กิติยากร ปะโสทานัง 

7) 6660100512 นาย อนุรักษ์ รักษาภัย 

8) 6660101211 นางสาว ศุภธิดา กลมเกลียว 

9) 6660100730 นาย ธีระวัฒน์ มลัยทิพย์ 



10) 6660100588 นางสาว สาริศา คงสมนึก 

11) 6660101059 นางสาว ธัญจิรา ช่อบุญกลาง 

12) 6660100133 นางสาว อริสรา เหลือมพล 

13) 6660100928 นางสาว ยรรยง ดวงศร ี

14) 6660100054 นางสาว จิตรลดา การถัก 

15) 6660100758 นางสาว สิชาภัทร ปลอดใจดี 

16) 6660101975 นางสาว กัญญาณัฐ โฉมหน้า 

17) 6660101507 นางสาว กษมา อุทโท 

18) 6660100272 นางสาว กัลยา ยอดดี 

   6. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 63311022 

1) 6660100136 นางสาว จณิสตา สาระมณี 

2) 6660100291 นางสาว มัณฑนา ภูฉายยา 

3) 6660101334 นางสาว มัณฑนา มนปราณีต 

4) 6660101333 นางสาว จิรัชยา แดงจันทึก 

5) 6660101657 นาง ปริยกร พรมสอน 

6) 6660100067 นางสาว นิติวรรณ ทะราศรี 

7) 6660101616 นางสาว ธารินี ประโยชน์ศิริ 

8) 6660100561 นางสาว วะรินญา ภูน้ำดี 

9) 6660100420 นางสาว พรนภา แพงโพนทอง 

10) 6660101815 นาย เจษฎาภรณ์ ใหม่คามิ 

11) 6660101039 นาย นโปเลียน สกุณาธวงศ์ 

12) 6660100155 นางสาว วรัญญา ปาสาจัง 

13) 6660100314 นางสาว จรัญญา คำสนาม 

14) 6660100083 นางสาว นิชานันท์ นามโส 

15) 6660100516 นางสาว จุฑามาศ กำจัดภัย 

16) 6660100094 นางสาว สิริยากร ลาสุวรรณ 

17) 6660101022 นางสาว ศุภกัญญา สิงห์ดินดำ 

18) 6660100892 นางสาว ฐณิตา ศรีบัว 

19) 6660100893 นางสาว จินดามณี ตุ้ยศักดิ์ดา 

20) 6660101932 นางสาว ปรียาภัทร รุ่งเรือง 

21) 6660100458 นางสาว พิมลนาฎ ชินโคตร 

22) 6660100122 นางสาว ชลธิชา ปิยะกาโน 



23) 6660100451 นาย นวพล ใสแสง 

24) 6660100789 นางสาว กัลญาภรณ์ พรดอนก่อ 

25) 6660101184 นางสาว สิริญาดา ชาภูมี 

26) 6660100123 นางสาว เกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ 

27) 6660100520 นางสาว ศุภจิตรา สุทธิปัญโญ 

28) 6660100158 นางสาว อภิสรา คำโพนรัตน์ 

29) 6660101854 นาย วนชัย สีสุมัง 

30) 6660100612 นาย วรากร ทองกลาง 

31) 6660100015 นางสาว ชัชฎาภรณ ์ สุพวงแก้ว 

32) 6660101645 นางสาว ปวริศา บูโฮม 

33) 6660100251 นางสาว กุลณัฐ นามสีอุ่น 

34) 6660100376 นางสาว นิภาสิริ ธรรมมาน้อย 

35) 6660101097 นางสาว กมลรัตน์ พรมสำลี 

36) 6660101480 นางสาว ชญานิศ ก้านจักร์ 

37) 6660101107 นางสาว โสมภิดา ขันสัมฤทธิ์ 

38) 6660101752 นางสาว จิรัชญา เทศสีหา 

39) 6660102004 นางสาว ชลธิชา อ่อนพร้อม 

40) 6660101704 นางสาว นันทพร นาอุดม 

41) 6660101554 นางสาว หทัยภัทร พันมานิมิตร 

42) 6660100677 นางสาว จิราภรณ์ ธรรมสะอาด 

43) 6660100720 นางสาว พัทธนันท์ ยุ่นดอน 

44) 6660100377 นางสาว ดุสิตารัตน์ ศุภโกศล 

45) 6660101528 นางสาว วรัญญา จบปาน 

46) 6660100543 นาย ทิพย์ธราดล รัตนพลแสน 

47) 6660101601 นางสาว จารุมน ในอรชร 

48) 6660100753 นางสาว จิราพร วรรณจักร 

49) 6660100728 นางสาว สุวรรณี สมฤาแสน 

50) 6660100236 นางสาว วิมลนันท์ ขันแข็ง 

51) 6660100723 นางสาว อินธิรา แสงฉวี 

52) 6660101008 นางสาว จุฬาลักษณ์ คำพระ 

53) 6660101730 นาย ธราธิป ขาวละมูล 

54) 6660100401 นางสาว เมธาวี ภิรมย์กิจ 



55) 6660101131 นางสาว กัญจนพร พันพละ 

56) 6660100996 นางสาว กิตติยา บุญเรือง 

57) 6660100564 นางสาว ณัฐธันยา แน่นอุดร 

   7. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 63311036 

1) 6660101278 นาย อิศรา ภูครองทุ่ง 

2) 6660100756 นาย เจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล 

3) 6660100514 นาย นิติพงศ์ บุญคำมี 

4) 6660100693 นาย พิพัฒน์ หลักคำพันธ์ 

5) 6660100992 นาย ณัฐวุฒิ โพสีวัง 

6) 6660100091 นางสาว กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์ 

7) 6660101783 นางสาว ปุลิตา นิพัฒน์ 

8) 6660101827 นางสาว จิราพัชร ศิลลา 

9) 6660101178 นาย วิษณุพงศ์ วงค์วันดี 

10) 6660100134 นางสาว ญานิกา ไชยเพลิด 

11) 6660100929 นาย สดุดี ชื่นชม 

12) 6660100647 นาย เทิดพงศ์ ภูชำน ิ

13) 6660101015 นาย ธนกฤต คุณสีขาว 

14) 6660101013 นางสาว ศิรินทร์พร ศรีระกิจ 

   8. ศิลปศึกษา 65311038 

1) 6660101782 นางสาว กลิกา สุขวงษ์ศา 

2) 6660100687 นางสาว ชนันพร บุญมา 

3) 6660100369 นางสาว จันทร์สุดา โอสาแก้ว 

4) 6660101062 นาย วรวิทย์ กระจ่างจิต 

5) 6660100219 นาย ธนากร อุดมชัย 

6) 6660101666 นางสาว ณัฐริกา ปาระภา 

7) 6660100553 นาย ณัฐพงษ์ สิทธิศรีจันทร์ 

8) 6660100571 นางสาว นภัสรา อุณวงค์ 

9) 6660101784 นาย วรชัย ระหาร 

10) 6660101538 นางสาว สุรางคนา มงคลศรี 

11) 6660100257 นางสาว ณัชชา ปัสสามาลา 

12) 6660100047 นางสาว นพเก้า ยอดสุรินทร์ 



13) 6660100608 นาย วัชรพล ทิพย์อาสน์ 

14) 6660101857 นาย เจษฎา จันปัญญา 

15) 6660101377 นางสาว พินทอร คนดี 

16) 6660101914 นาย ภานุวัฒน ์ บุญชาญ 

17) 6660101909 นาย วิชยุตม์ พิศวิมล 

18) 6660101203 นางสาว คณาพร บุญสมยา 

19) 6660100708 นางสาว ฉันทิกา นาแซง 

20) 6660101888 นางสาว อัศรา มิ่งชัย 

21) 6660101323 นาย จิรโชต ิ เชิดกร 

22) 6660100904 นางสาว ศุพัฒตรา จันทรัตน์ 

23) 6660101508 นางสาว ชุตินันท์ วัฒนะคันธาร์พันธ์ 

24) 6660101838 นางสาว สิณีนาฎ งอยหกิจ 

25) 6660101223 นาย พรพิพัฒน์ เถาหลง 

26) 6660101672 นาย จิรศักดิ์ ฦาแรง 

27) 6660100154 นาย จักรพรรดิ์ ดอนไพร 

28) 6660101631 นางสาว สุภัสสรา ศรีอาภรณ์ 

29) 6660100936 นางสาว พรจิรา วุ่นเหลี่ยม 

30) 6660101135 นางสาว พัชราภา ปิวไธสง 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   9. วิทยาศาสตร์การกีฬา 62311033 

1) 6660100322 นาย มานพ อินแบน 

2) 6660101599 นาย ศุภวัฒน์ จันท่าม่วง 

3) 6660100333 นาย ปรัชญา ปาปะแพ 

4) 6660101610 นาย ชรินทร์ บุญอารี 

5) 6660100700 นาย อัฏษดาวุธ ไสยวรรณ 

6) 6660100345 นาย ภูคิด ชาวกุดรัง 

7) 6660100360 นาย พงศธร ภูเเข่งหมอก 

8) 6660100363 นางสาว วิภาพร ดาบไธสง 

9) 6660101643 นางสาว พิยะดา ศิริวงษ์ 

10) 6660101305 นาย ณัฐิวุฒิ วงค์ตาผา 

11) 6660100508 นาย กิตติภพ สิงหราช 

12) 6660101373 นางสาว ภัคพร ชำนาญพนา 



13) 6660100586 นาย วัชระ บุญนาดี 

14) 6660100519 นาย สรวิชญ ์ มีสำโรง 

15) 6660101355 นาย จิรายุทธ ขันประกอบ 

16) 6660101348 นางสาว สกาวรัตน์ บุตรบุรี 

17) 6660101222 นาย นาธาน จุปะมัดถา 

18) 6660101421 นาย กัณติยศ มงคล 

19) 6660101306 นาย ชานนท์ ยอดวงษ์์ 

20) 6660101407 นาย ณัฐชัย ดวงมูลลี 

21) 6660101246 นาย วิทยากร ศรีเเก้ว 

22) 6660100565 นาย ภูริภัทร์ โคติเวทย์ 

23) 6660101258 นาย วีรภัทร เพียรจัด 

24) 6660101261 นาย ธนกฤต ฝาชัยภูม ิ

25) 6660101263 นางสาว ทิพย์ญาดา อ้อคำ 

26) 6660101270 นาย ธนากร ปะทัง 

27) 6660101265 นาย นนท์ธกร ปิตตาฝ้าย 

28) 6660100530 นาย วชิรวิชญ ์ ไชยตัน 

29) 6660100421 นาย ติณณภพ ศิลปกรรม 

30) 6660100374 นาย กิตติภูมิ อุ่มชัย 

31) 6660101114 นาย จักรภัทร หาพิพัฒน์ 

32) 6660101529 นาย สรยุทธ แผ้วใจดี 

33) 6660100388 นางสาว ชุติมา แสนบุดดี 

34) 6660100394 นางสาว อาภรณ์ คำโฮงค์ 

35) 6660101498 นาย อภิรักษ์ วรรณสิงห์ 

36) 6660100620 นาย วรรณชนะ กันยา 

37) 6660101210 นางสาว กัญญารัตน์ เนาว์กลาง 

38) 6660101157 นาย อภิวิชญ์ ภูญาดาว 

39) 6660101393 นาย ธีรภัทร อระศรี 

40) 6660100449 นาย ชนสิษฎ์ จันทร์ศรี 

41) 6660100452 นาย อภิศักดิ์ เหาะขุนทด 

42) 6660100465 นาย ณัฐวุฒิ ไชยเสริม 

43) 6660100481 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ บุญชู 

44) 6660101673 นาย วงศพัทธ์ บุญชิต 



45) 6660100485 นาย ธนภัทร สืบสุนทร 

46) 6660101194 นางสาว ณัฐธิดา อินทร์จอหอ 

47) 6660101096 นางสาว วลาล ี ประวรรณถา 

48) 6660101151 นาย ปรมินทร์ ประทุมมา 

49) 6660100207 นาย ธนกฤต สิทธิสม 

50) 6660100018 นาย นวพล หนันคำจร 

51) 6660100957 นางสาว นัทธมน จุมพลน้อย 

52) 6660100721 นางสาว ศิริลักษณ์ จุลหงษ ์

53) 6660100085 นาย พรวิวัฒน์ บุญเกิด 

54) 6660100761 นาย ปรเมศวร์ เกษวิริยะการณ์ 

55) 6660100197 นางสาว เเสงเพชร ศรีเเสงสว่าง 

56) 6660101810 นาย กิตติพิชญ์ ดอนหลักคำ 

57) 6660100717 นาย สุรภัทร เปี่ยมเจริญวรรณ 

58) 6660101819 นาย ธนพล ทุมพันธ์ 

59) 6660100981 นาย สรรภพ เชื้อสีดา 

60) 6660100831 นาย สิทธิชัย โคตสีเมือง 

61) 6660100986 นาย สหรัฐ ดลประสิทธิ์ 

62) 6660101740 นาย สุทธิชัย ข่าทิพย์พาที 

63) 6660100226 นาย ปรมินทร์ บุญน้อม 

64) 6660100827 นาย นันทพงศ์ ไสว 

65) 6660100019 นาย ธนายุทธ สิทธิศาสตร์ 

66) 6660100963 นาย กฤษฎา หลายเครือ 

67) 6660101935 นาย ธีรพงษ์ สร้อยรักษ์ 

68) 6660101924 นาย คูณทรัพย์ สุ่มมาตย์ 

69) 6660100879 นาย พรพิพัฒน์ เถาหลง 

70) 6660101912 นาย รพีภัทร ชามะกรม 

71) 6660100747 นาย ธนภัทร ปักใคหัง 

72) 6660100749 นาย ธนัช แสนพวง 

73) 6660100114 นาย นายชยณัฐ ฉายฉันท์ 

74) 6660101948 นาย พงศ์พิเชษฐ์ ถาบุตร 

75) 6660100750 นาย เจษฎาพร นามเหล่า 

76) 6660100765 นางสาว เบญจวรรณ งอกงาม 



77) 6660100905 นาย ธนากร สังฆะสอน 

78) 6660100906 นางสาว ศุภวรรณ นันทะเสนา 

79) 6660100132 นาย กิตติภูมิ กันยา 

80) 6660100070 นาย ปฐมพร ชูเนียม 

81) 6660100740 นาย ศราวุธ อุทโท 

82) 6660100062 นางสาว เพียงขวัญ แพงสร้อยน้อย 

83) 6660100752 นาย ภัทรดนัย สาระคร 

84) 6660100117 นางสาว ธิดารัตน์ สัตยากุม 

85) 6660101690 นาย อนุวัฒน์ ชัยสิทธ ิ

86) 6660101697 นาย กฤษฎา ศรีเคนา 

87) 6660100259 นาย นครินทร์ ตงศิลป์ 

88) 6660101267 นาย จารุกิตติ์ อนุมา 

89) 6660101019 นาย กิตติศักดิ์ สมอาสา 

90) 6660101709 นาย ธีรพงษ์ มีกูล 

91) 6660100012 นาย ธนัชชา พลซื่อ 

92) 6660100290 นาย ธีรเทพ กะเสมรัมย์ 

93) 6660101721 นาย อิทธิกร เห็มสมัคร 

94) 6660100263 นาย ปฐมเดช ไชยสงค์ 

95) 6660100238 นาย ปริวัฒน์ ปะวะเสนะ 

96) 6660102017 นาย วรวุฒ ิ อนุสนธิ์ 

97) 6660100003 นาย ขจิตพงศ์ จอดนอก 

98) 6660101707 นาย นันท์มนัส พรไตร 

99) 6660100787 นางสาว ทิพวรรณ ไชยพรม 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   10. การจัดการการกีฬา 63311029 

1) 6660100995 นาย สัณห์มนัส จันทร์ยะ 

2) 6660100308 นางสาว ธิดารัตน์ สัตยากุม 

3) 6660100108 นางสาว พิยดา ลิกา 

4) 6660101213 นาย อิศรานุวัฒน์ โพนสูง 

5) 6660101878 นาย ภานุวัฒน ์ ลือเกียงคำหล้า 

6) 6660101877 นาย อภิชาติ วิเชียรศรี 

7) 6660100298 นาย สิขรินทร์ จันทรชัย 



8) 6660100016 นางสาว มนัสนันท์ ศิริคาม 

9) 6660102009 นาย ภัทรพล ไชยแสงบุญ 

10) 6660101870 นาย ศราวุธ สุดสังข ์

11) 6660100365 นางสาว สุพรรษา กัณหา 

12) 6660101115 นาย อัครินทร์ นิมิตร 

13) 6660100402 นาย ศุภวิชญ์ พลดร 

14) 6660101949 นาย นธร เเซ่เลี่ยง 

15) 6660101818 นาย ธนพล ทุมพันธ์ 

16) 6660100852 นาย จักรินทร์ ชำนาญพล 

17) 6660101319 นาย รพีภัทร คำโสภา 

18) 6660100525 นางสาว ปาริชาต ทนฤทธิ์ 

19) 6660100478 นาย เจษฎาภรณ์ เหมชนาน 

20) 6660100568 นาย จตุพร คำใบ 

21) 6660100983 นาย วรพจน์ นุเคราะห์กัน 

22) 6660101937 นาย ทวีสิน บัวลอย 

23) 6660100453 นางสาว ปลายฝัน โสดอน 

24) 6660100381 นาย ภควัต เถื่อนโยธา 

25) 6660101804 นาย ธีรภัทร ปันตาคำ 

26) 6660100034 นาย ธีระวัฒน์ ขวาอุ่นหล้า 

27) 6660101864 นาย อภิเดช พลสิทธิ์ 

28) 6660101865 นาย นิติกร เทียนคำ 

29) 6660101014 นาย ภูรินทร์ ทองศรี 

30) 6660100908 นาย ธนากร สังฆะสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

1) 6660101844 นางสาว อนุสรา ณ ร้อยเอ็ด 

2) 6660100868 นางสาว นภัสสร พิมาย 

   2. ชวีวิทยา 65312002 

1) 6660100909 นางสาว ฑิมพิกา โคโยทา 

2) 6660101332 นางสาว เนตรตยาภรณ์ โพธิสัย 

3) 6660101221 นางสาว ชลธาร วิชาคำ 

4) 6660100087 นางสาว ชนกนันท์ ถานะ 

5) 6660100732 นาย ณัฐวุฒิ ต้นกันยา 

6) 6660100798 นาย จิรเมธ ประพรม 

7) 6660101479 นางสาว ศศิกานต์ อุตเสนา 

8) 6660100253 นาย วีระวัฒน์ ศรีม่วง 

9) 6660101855 นางสาว ชนาพร เลิศสว่าง 

10) 6660101539 นางสาว ประวีณา ปิ่นแก้ว 

   3. คณิตศาสตร์ 61312004 

1) 6660100138 นางสาว จิดาภา จันทะโสตถิ์ 

2) 6660101799 นาย ยุทธภูมิ ศรีจันทร์ 

3) 6660101259 นางสาว ภาวิน ี บุญลือชา 

4) 6660101481 นางสาว จิรนันท์ สีบาล 

5) 6660100755 นางสาว ปรัชญาณี แก้วดวงตา 

6) 6660101464 นางสาว ศรินดา ไชยโวหาร 

7) 6660100488 นางสาว นลินี นาทองคำ 

8) 6660101720 นาย ชินวัฒน ์ ปัดภัย 

9) 6660101376 นาย สุทิวัส ขนุนใหญ่ 

10) 6660101800 นางสาว ภัทรา นามโยธา 

11) 6660101349 นาย เจริญชัย เงาศรี 

   4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 65312005 

1) 6660100190 นางสาว ฐิตาพร หนูแม้ม 



2) 6660100678 นางสาว ทิพวรรณ ไชยพรม 

3) 6660102013 นางสาว อาริญา แสงสว่าง 

4) 6660101298 นาย ราเชนทร์ ไสโสก 

5) 6660100681 นาย สมิทธิพล โพธิวงษ์ 

6) 6660100220 นางสาว วรดา คำสุเรส 

   5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

1) 6660101651 นาย วรินทร จันทนวน 

2) 6660101834 นาย วิษณุพงษ์ พรเพ็ง 

3) 6660101580 นาย ชลธ ี ศุขโข 

4) 6660101224 นางสาว กมลรัตน์ แสนคนึง 

5) 6660101986 นางสาว พรนภา คำพันธ์ 

6) 6660101934 นาย นัทธ์ธชัย ภูสง่า 

7) 6660101717 นาย ศิระ ธนะสีลังกูร 

8) 6660101653 นาย จุลจักร อาษาพัฒน์ 

9) 6660101408 นางสาว วิรัญญา ระวิวรรณ์ 

10) 6660100414 นางสาว สิริกร แสวงวงค์ 

11) 6660100783 นาย ศุภวิชญ์ พลดร 

12) 6660101409 นาย นิธิกร ภูกิ่งผา 

   6. เทคโนโลยีชวีภาพ (WIL) 63312061 

1) 6660100927 นางสาว พรพิมล พงษ์เถื่อน 

2) 6660100926 นางสาว ศริญา แข็งแรง 

3) 6660100662 นาย ธนากร ไวทำ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   7. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 

1) 6660101728 นางสาว ศศิกาญจน์ ราศรี 

   8. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 63312063 

1) 6660100362 นางสาว ศศิกานต์ มาดี 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

1) 6660101434 นางสาว ฉัตริยา ศรีคำวงศ์ 



1) 6660101547 นาย อดิเทพ สกุลศรี 

2) 6660100051 นาย ธนพนธ์ อันจันสร 

3) 6660101671 นาย ศรายุทธ โบราณมูล 

4) 6660100264 นาย วัชรพล สุพะกำ 

5) 6660101644 นาย วิศรุต ชัยชนะ 

1) 6660101372 นางสาว พัชรินทร์ มูลภาท ี

2) 6660101431 นางสาว วัชราภรณ ์ ศรีสุทธะ 

3) 6660101429 นางสาว สุภัสสรา สมดี 

4) 6660101433 นางสาว ภัทรพร คำชาย 

5) 6660100529 นางสาว กุลสตรี กอยขุนทด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61312130 

1) 6660101158 นาย กฤษณะ บุตรกาศ 

2) 6660101649 นาย ปฏิภาค ป้องกันภัย 

3) 6660101670 นาย รัฐพงษ์ ศรีบุตร 

4) 6660101766 นาย นิติพงษ์ สุระวิค 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   2. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61332130 

   3. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61332132 

1) 6660101441 นาย ธีรภัทร ทานาค 

2) 6660101992 นางสาว กนกรัตน์ ศิริกังวาล 
 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   4. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63312101 

   5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61312107 

1) 6660100836 นาย อติชาต อุ่นอุบล 

2) 6660101923 นาย วุฒิพงษ์ แก้วศรี 

3) 6660100008 นาย วรเทพ ศรีหาตา 

4) 6660100837 นาย จุลจักร อาษาพัฒน์ 



1) 6660101794 นาย มงคลชัย วรไวย์ 

2) 6660101033 นางสาว อรไพลิน พลหาญ 

1) 6660101032 นางสาว จินณภากุล จันทะแสง 

5) 6660100548 นาย เชียรวัฒน ์ ต่างมงคล 

6) 6660100425 นางสาว พีรดา อันทราศรี 

7) 6660100147 นาย วิทยา โพธิ์เกตุ 

8) 6660101745 นางสาว ปลิตา อินทร์คง 

   6. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 

1) 6660101852 นางสาว โยษิตา ศรีคำแซง 

2) 6660101655 นาย วุฒิกร จำปาวงษ์ 

3) 6660101835 นาย ณัฐดนัย ภูสีเงิน 

   7. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

1) 6660101341 นาย วชิรวิทย ์ ดินงาม 

2) 6660100170 นาย นรินธร บุญปอลาด 

3) 6660100234 นางสาว ปราณี ก่อเเก้ว 

4) 6660101090 นางสาว ศศิธร มัธหา 

5) 6660101701 นาย พรพิพัฒน์ บุญถูก 

6) 6660100295 นางสาว ทิพย์ธิดา มุ่งหมาย 

7) 6660102030 นางสาว พัชรินทร์ มูลภาท ี

8) 6660100316 นางสาว อาทิตยา พ้ืนชมภู 

9) 6660100006 นาย ธีระภพ จันทะดวง 

10) 6660101522 นาย คณิต นาสุวรรณ์ 

11) 6660101719 นาย นครินทร์ ชนะกาญจน์ 

12) 6660101859 นาย วุฒิชัย แพงจันศรี 

13) 6660101092 นางสาว จิตรกัลยา ริม ี

14) 6660101148 นางสาว กัญญา แสนศรี 

15) 6660101314 นางสาว ศุภวรรณ แสนพันธุ์ 

16) 6660101558 นางสาว ศศิพร ทะสา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   8. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63332101 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 



1) 6660101511 นางสาว นิรชา ดีเจริญ 

2) 6660100557 นางสาว อริสา มณีวรรณ 

3) 6660101941 นางสาว สุภาวด ี คำบุญเกิด 

4) 6660100258 นางสาว เจนจิรา นาคครุฑ 

1) 6660101875 นาย อัคเดช ปุราชะโก 

2) 6660101881 นาย อภิสิทธิ์ พรมสมุทร 

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

   11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61332107 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

1) 6660101816 นางสาว พิชามญช์ คำวงศ์ 

2) 6660100187 นางสาว ชนาภัทร สาระบุญ 

3) 6660101953 นาย ราชพฤกษ์ ภูพลผัน 

4) 6660101197 นางสาว นนทพร วิมลศรี 

5) 6660100560 นางสาว กัญญาณัฐ สีละ 

6) 6660101289 นางสาว อรษา ภูขีด 

7) 6660100010 นางสาว จิรัชญา โล่ห์คำ 

8) 6660101809 นางสาว ดารณีนุช น้อยหว้า 

9) 6660100182 นาย ตะวันฉาย เจริญผิว 

10) 6660101282 นางสาว พัชรินทร์ เสนาะเสียง 

11) 6660100028 นางสาว กัญญาภัค แคนติ 

12) 6660101386 นาย ธนากฤช วิศรียา 

13) 6660102006 นางสาว มุธิตา คำภูเวียง 

14) 6660101367 นาย นวมินทร์ ถิตย์ถนอม 

15) 6660100869 นางสาว กมลรัตน์ ปะติตานัง 

16) 6660100048 นางสาว พิชชาพร ศรีเพ็ง 

17) 6660100742 นางสาว อรทัย ปัญจมาตย์ 

18) 6660100772 นางสาว สุกัญญา เตยโพธิ์ 

19) 6660100541 นางสาว พิชญากร ด่ารไธสง 



20) 6660100884 นางสาว ชลนาท สงยิ้ม 

21) 6660101967 นางสาว สุทธิญาดา ศรีใหญ่ 

22) 6660100579 นาย อนุชา สุ่มมาตย์ 

23) 6660101956 นางสาว นันทิกานต์ กวานหลวง 

24) 6660100305 นางสาว อรอุมา ภูเงิน 

25) 6660100416 นางสาว สุรารักษ์ ทองหลง 

26) 6660100228 นางสาว กัลยกร ประวัติ 

27) 6660101722 นางสาว ณัชธิชา จำปาหวาน 

28) 6660100261 นางสาว บัณฑิตา บัวส่อง 

29) 6660100713 นางสาว กฤตยา บุญนอก 

30) 6660100709 นางสาว วรัชญา อาจฤทธิ์ 

31) 6660101416 นางสาว อภิสรา ขันทองดี 

32) 6660101486 นางสาว จิรนันท์ ไชยนาต 

33) 6660101792 นางสาว อริสรา ไชยแสนทา 

34) 6660101009 นางสาว จุฬาลักษณ์ คำพระ 

35) 6660101648 นางสาว จิราภรณ์ จิรวิวัฒน์กุล 

36) 6660101637 นางสาว สุปราณี โคตรมหา 

37) 6660101105 นาย พงศ์พิสิษฐ์ มะลิต้น 

38) 6660100366 นางสาว วิภาดา เอกรักษา 

39) 6660101565 นางสาว อรวรรณ ภูจอมนาค 

40) 6660100682 นางสาว นภัสวรรณ พิลามาต 

41) 6660101560 นางสาว ษาริณี วรรณโส 

42) 6660100372 นางสาว วรรณา ภูโด่ง 

43) 6660100632 นางสาว เพชรมณี เวียงสิมา 

44) 6660100977 นาย ทรงวุฒิ กลีบพุดซา 

45) 6660101023 นางสาว สกุลตรา อุทุมมา 

46) 6660101791 นางสาว ชนิตสิรี เรืองเจริญ 

47) 6660100718 นางสาว ประภากร วรรณทวี 

48) 6660100607 นางสาว ธัญญาลักษ์ มะอาจเลิศ 

49) 6660101425 นางสาว กัญญารัตน์ เนาว์กลาง 

50) 6660100978 นางสาว จิรัชยา รูปงาม 

    



   2. นาฎศิลป์และการละคร 61313005 

1) 6660101235 นาย ภราดร ทองชู 

2) 6660101617 นาย อริสรา วรวงค ์

3) 6660101611 นางสาว รัตนาพร พืชสิงห์ 

4) 6660101154 นางสาว กมลพร แย้มลอย 

5) 6660101328 นาย อภินันท์ ศิลาธร 

6) 6660100828 นาย อนุชา บุดดาชัย 

7) 6660100731 นางสาว จิราภรณ์ สู้ศึก 

8) 6660100326 นาย ปิยฉัตร เทียนคำ 

9) 6660101832 นาย วัชรินทร์ สืบสำราญ 

10) 6660100960 นาย สหชาติ บุญรักษ์ 

11) 6660100081 นางสาว ลลิตา เชตะโพธิ์ 

12) 6660100714 นางสาว วราภรณ์ สร้อยคำ 

13) 6660100885 นาย มินทดา ชมชื่น 

14) 6660101155 นางสาว ศรัญญา เกิดขาว 

15) 6660101903 นาย ธีรวัฒน ์ ศรีบุตร 

16) 6660101570 นางสาว ภัทราพร ศรีสิทธิ์ 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

1) 6660100413 นางสาว ธนาวดี แซ่ชื้อ 

2) 6660101374 นาย ณัฐสกล ทัพพ่วง 

3) 6660100517 นางสาว ยุริญา ชัยชนะ 

4) 6660100506 นาย ปิติพล จริมา 

5) 6660101419 นางสาว ณัฐธิญา โพธิจักร 

6) 6660100163 นาย กฤติพงศ์ ปัจมนตรี 

7) 6660101615 นาย ธนกร ศรีเชียงสา 

8) 6660101537 นาย เปรม นิวาสธรรมรัตน์ 

9) 6660100373 นางสาว จันทร์สุดา โอสาแก้ว 

10) 6660100534 นาย ธราดล ธุระทำ 

11) 6660101584 นาย ณัฐพงษ์ ภูมิประสาท 

12) 6660100168 นาย วรวุฒ ิ มูลประถม 

13) 6660101324 นาย ภูฟ้า เค้าละมุล 

14) 6660100719 นาย ธวัชชัย เเสนโคก 



15) 6660101779 นาย ชยานันต์ ช้างดำ 

16) 6660101101 นาย ศรวิษฐา กองหล้า 

17) 6660101743 นาย พีรดนย์ มหัสธะนะ 

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 

1) 6660100180 นาย เจษฎาพร พิมดา 

2) 6660101315 นาย จิรวิทย์ แสนโสดา 

3) 6660101724 นาย ธีรนัย สร้างด ี

   5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61313014 

1) 6660100658 นางสาว เดือนฉาย เทพศิริ 

2) 6660100095 นางสาว ศศิวิมล คำป้อง 

3) 6660100387 นาย ภานุวัฒน ์ บางสำรวจ 

4) 6660100332 นางสาว ปิยวรรณ ทาทิพย์ 

5) 6660100142 นางสาว ธนัชญา ภูต้องศรี 

6) 6660101871 นางสาว บัวแก้ว ภูหลักด่าน 

7) 6660101892 นางสาว ปิยะธิดา วงษ์จันลา 

8) 6660100817 นางสาว สุพัตรา ขุนาพรม 

9) 6660101170 นางสาว ศิรภัสสร วิศวโยธิน 

10) 6660101384 นางสาว จิราภรณ์ ธรรมสะอาด 

11) 6660101993 นางสาว นริสรา ไชยศรี 

12) 6660101363 นางสาว ณิชาภัทร ภูงามเขียว 

13) 6660101072 นางสาว ภัทรธิดา แสงขุรัง 

14) 6660101900 นาย กฤติกร ฆ้องคมณ์ 

15) 6660101491 นางสาว ณฐณรรณ ศรีหานาม 

   6. ภาษาไทย 65313001 

1) 6660100203 นาย อิสมาอีล โต๊ะปลัด 

2) 6660101086 นาย ณัฐวุฒิ ปานนอก 

3) 6660101921 นางสาว ปาล์มมี่ ไชยคำ 

4) 6660101957 นางสาว สิริวิมล พันธ์กุล 

5) 6660101304 นางสาว สุธาสิน ี อาสารบ 

6) 6660100490 นาย ณัฐภัทร กรองพรมราช 

7) 6660100999 นางสาว ภัทราพร เรืองสุข 



8) 6660100633 นางสาว ศศิธร ภูศร ี

9) 6660101046 นางสาว พรจิรา วุ่นเหลี่ยม 

10) 6660101984 นางสาว นิรุชา บุริขันธ์ 

11) 6660101245 นาย รินรดา กรวดนอก 

12) 6660100022 นางสาว ฐิติกาล ศรีกุ 

13) 6660101465 นางสาว เกศมณี อาจใจ 

14) 6660101890 นาย อดิศักดิ์ สิงห์รอ 

15) 6660101998 นางสาว แก้วตา สีแข่ไตร 

16) 6660102020 นางสาว ภัณฑิรา ศรีทองคำ 

17) 6660100886 นางสาว รัตติกานต์ วิชาสาร 

18) 6660101650 นางสาว นริสา โคตรม ี

19) 6660101195 นางสาว ชญานีย์ จันหอม 

20) 6660101829 นาย ณัฐนันท ์ ไชยทิง 

21) 6660100815 นางสาว สุพัตรา ขุนาพรม 

22) 6660100046 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุปลา 

23) 6660101691 นางสาว อชิรญา สุวรรณประเภา 

   7. ภาษาจีน 61313007 

1) 6660101326 นางสาว วรณัน โพธิศรีอุ่น 

2) 6660101579 นางสาว เกวลินทร์ลดา คัทเนตร 

3) 6660101051 นางสาว ปุญญพัฒน์ วงษ์อ่อน 

4) 6660101995 นางสาว รหัสฟ้า บุญพันธ์ 

5) 6660101300 นางสาว วิชดา แก้วกลม 

6) 6660100794 นางสาว รุ่งนภา เปจิตตัง 

7) 6660100807 นางสาว วิภาดา เอกรักษา 

8) 6660100072 นาย พิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง 

9) 6660101112 นางสาว สุนทรี ด้านชัยหลวง 

10) 6660100870 นางสาว พัชริดา สมบัติมล 

11) 6660100202 นางสาว สุภลักษณ์ ติตะมาตย์ 

12) 6660100505 นางสาว พิมพรรณรัตน์ จันทะชา 

13) 6660101523 นางสาว ณัฏฐชา วงรักษา 

14) 6660101346 นางสาว ณภัสสร พันธ์สำโรง 

15) 6660101220 นางสาว พาฝัน แทนกลาง 



16) 6660101449 นางสาว อทิตยา สาเกตุ 

17) 6660100096 นางสาว ปาริชาติ พะเสนา 

18) 6660100920 นางสาว พรจิรา วุ่นเหลี่ยม 

19) 6660100206 นาย พิชัยยุทธ สืบสุรีย์กุล 

20) 6660101867 นางสาว ชนิสรา ศิลาเลิศ 

   8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 

1) 6660100178 นางสาว อนัญญา ข่าขันมะลี 

2) 6660101572 นาย วิชยุตม์ จันทร์ผล 

3) 6660101896 นาย เกียรติศักดิ์ บุญภาพ 

4) 6660100593 นางสาว กนกวรรณ ปัดตาเทสัง 

5) 6660100346 นาย วรากร ขุนนา 

6) 6660100385 นางสาว ลักษิกา ปุยภูงา 

7) 6660100032 นางสาว มณทิชา แก้วจินดา 

8) 6660101723 นางสาว สุภิญญา นนทะศรี 

9) 6660101005 นาย กมลาสน์ รังมาตย์ 

10) 6660101596 นางสาว มนัสนันท์ มะลิวัลย์ 

11) 6660101660 นาย ปวเรศน์ เพราะคํา 

12) 6660101382 นางสาว ชิดชนก ไถวฤทธิ์ 

   9. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 65313046 

1) 6660100151 นาย ธนธัช นุชบัว 

2) 6660101098 นาย อนุชิต คุณพาที 

3) 6660101938 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีพรม 

4) 6660100846 นางสาว อรัญญา ทองเจ็ก 

5) 6660102016 นาย กฤษณัน สุทธิธรรม 

6) 6660100847 นางสาว กันติมา หนุมาน 

7) 6660100655 นางสาว กวินธิดา บุญใบ 

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 

1) 6660101048 นาย ภูวดล โคตรแก้ว 

2) 6660101272 นางสาว ปลายฝน ทีสุกะ 

   11. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 64313011 

1) 6660100223 นางสาว ปวิตรา ศัตรูพินาศ 



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   12. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 66313047 

1) 6660100743 นางสาว จิราพร แก้วเหล็ก 

2) 6660101227 นางสาว เจนจิรา ชีพอุบัติ 

3) 6660101006 นาย ณฤทธิ์ธร วงษาหาร 

4) 6660100611 นางสาว ทิตาวีร์ ชิณสอน 

5) 6660100875 นางสาว เบญญาภา นันจินดา 

   13. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 66313048 

1) 6660101963 นาย ธนวรรธน ์ ลือยงวัฒนา 

2) 6660101675 นางสาว สุภัทรา ลอดคำ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด 65314012 

1) 6660100946 นางสาว การเกตุ พิกุล 

2) 6660101756 นางสาว น้ำฝน หงษ์ทอง 

3) 6660101767 นางสาว เพ็ญสุภา แสงรัมย์ 

4) 6660101077 นางสาว ประภัสสร เวียงอินทร์ 

5) 6660100931 นางสาว ทิพย์นารา สายทองคำ 

6) 6660101798 นางสาว จิราภา ไชยต้นเทือก 

7) 6660100962 นางสาว กมลพร ยอดคำมี 

8) 6660100379 นางสาว จันทร์สุดา โอสาแก้ว 

9) 6660101517 นางสาว กนกวรรณ เม็ดไทยสง 

10) 6660102026 นางสาว เบ็ญทิวา มะปะเม 

11) 6660101699 นางสาว ภัทธวรินทร์ คินไธสง 

12) 6660101700 นาย พรพต มาตขาว 

13) 6660101965 นาย นรากร พรมศิลา 

   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61314013 

1) 6660100111 นางสาว วิรากานต์ ทบวงศรี 

2) 6660101038 นางสาว นภสร ตาปะสี 

3) 6660100309 นางสาว ปิยธิดา สุริโย 



4) 6660101902 นาย ภัทรกรณ์ จุมพลน้อย 

5) 6660101964 นางสาว จุฬามณี พิทักษ์วงศ์ศร 

   3. การจัดการ 61314017 

1) 6660100391 นางสาว เขมิกา เวฬุวนารักษ์ 

2) 6660101273 นางสาว พรผกา สังวรวงศ ์

3) 6660100356 นางสาว อริศรา โจทย์ครบุรี 

4) 6660100359 นาย กฤติปกรณ์ เสาวเนียม 

5) 6660100020 นางสาว ณัฐิชา เค้าภูเขียว 

6) 6660101591 นางสาว นภาพร ช่างเหลา 

7) 6660101851 นางสาว เอลิษา จันทะโทก 

8) 6660101586 นางสาว ณิชาดา เปล่งจันทร์ 

9) 6660102034 นางสาว จุฬามณี พิทักษ์วงศ์ศร 

10) 6660100125 นางสาว สุจิตา จูวัฒนสำราญ 

11) 6660101435 นางสาว จุฬาภรณ์ วังงาม 

12) 6660101379 นาย อวิรุทธ์ บัวไข 

13) 6660101074 นางสาว อทิติยา คงคูณ 

14) 6660101746 นาย จุลจักร อาษาพัฒน์ 

15) 6660101030 นางสาว กรรณิกา สุมุกดา 

16) 6660100645 นางสาว ศรัณย์พร เปร่งคอนสาร 

17) 6660101238 นางสาว จิตรลดา การถัก 

18) 6660101430 นาย ธนภัทร ษรสาน 

19) 6660101432 นางสาว อรษา ภูขีด 

20) 6660101899 นาย ภัทรกรณ์ จุมพลน้อย 

21) 6660100617 นาย ตะวัน มิ่งมูล 

22) 6660101625 นางสาว นันท์นภัส เจือบุญ 

23) 6660101437 นางสาว วนิดา นามหิงษ์ 

24) 6660101436 นางสาว นุชนาถ ภูชมบ่อ 

25) 6660100299 นาย ธนภูมิ วรวิเศษ 

   4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62314019 

1) 6660101808 นางสาว ปรรัตน์ ไชยฤทธิ์ 

2) 6660101874 นางสาว อรวรรณ พรมลี 

3) 6660100231 นางสาว ธนภรณ์ ขวัญล้อม 



4) 6660101729 นาย โกสินทร์ บุตหนองหว้า 

5) 6660100737 นาย อภิลักษณ์ กลิ่นหวาน 

6) 6660101451 นางสาว พิยดา ดวงฤทธิ์ดี 

7) 6660101453 นาย ทัศกร กรัตพงษ์ 

8) 6660100476 นางสาว โสพิศนภา ทางทอง 

9) 6660100907 นางสาว นริศรา กัญญาเถื่อน 

10) 6660101171 นางสาว มนัสนันท์ พิมพ์วรรณ 

11) 6660101450 นาย มังกรทอง ทูลพุทธา 

12) 6660100932 นางสาว วณิชชา ประกอบแสง 

13) 6660101378 นางสาว ศรัณย์ภัทร เปร่งคอนสาร 

14) 6660100634 นางสาว เเพรวพรรณ ปัญญาวา 

15) 6660101516 นางสาว สิริยากร ปราบยา 

16) 6660100801 นางสาว นิภาพร ซุยอุ้ย 

17) 6660100507 นางสาว อรยา เหง้าโอสา 

   5. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 63314041 

1) 6660101415 นางสาว กุลณดา ยิ้มเจริญ 

2) 6660101575 นางสาว สุธาสิณี บริบูรณ ์

3) 6660101550 นางสาว ปรียาภัทร จันทะมาตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   6. การตลาด 65334012 

1) 6660101368 นางสาว จิราพัชร คุณสุทธิ์ 

   7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61334013  

1) 6660100966 นางสาว อารียา อุทัยมา 

2) 6660100026 นางสาว นิสากร วงค์สุวรรณ์ 

3) 6660101320 นางสาว ภัทรวดี ศรีแก่นจันทร์ 

   8. การจัดการ 61334017 

1) 6660100850 นางสาว จณิสตา สารเสริฐ 

2) 6660101638 นางสาว ศุภิสรา ศรีรังษ์ 

3) 6660100941 นางสาว สุมินตรา สารศร ี

4) 6660101715 นางสาว จันทร์จิรา สุพร 

    



   9. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62334019 

1) 6660100680 นางสาว มัสติยา ภาณุรังษี 

2) 6660100149 นางสาว ชลธิชา เทพธานี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   10. การบัญชี 64314020 

1) 6660100538 นางสาว อินทิรา หาชารี 

2) 6660101744 นางสาว ชมพู่ โคตรคลัง 

3) 6660101811 นางสาว รัตน์มณี แสนศรี 

4) 6660101775 นางสาว ชนิภา จันทิศ 

5) 6660101758 นางสาว มยุรี บริสุทธิ์ 

6) 6660101226 นาย ชลธ ี สีสุไชย 

7) 6660100527 นางสาว จรรยา กองพา 

8) 6660100856 นางสาว อารียา เหยียดชัยภูมิ 

9) 6660100049 นาย อภิสิทธิ์ เพียรมิ่งมาศ 

10) 6660100759 นางสาว อารยา สวนมอญ 

11) 6660101294 นางสาว ธิติมา ทิพประมวล 

12) 6660101594 นางสาว อัญชลี ขจรกลาง 

13) 6660101915 นางสาว ธัญจิรา ทินคำ 

14) 6660101906 นางสาว ธนกร คิดนอก 

15) 6660100835 นางสาว กนกลดา น้อยหลุบเลา 

16) 6660100697 นางสาว พิชญาภา นาบำรุง 

17) 6660100842 นางสาว ศรีสุดา พิกุลทอง 

18) 6660100427 นางสาว ยุวรัตน์ นันทะริด 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   11. การบัญชี 64334020 

1) 6660101919 นาย อธิพงษ์ เขียวสระคู 

2) 6660100625 นาย ชยากร จุฬารี 

3) 6660101182 นางสาว ศิริกาญจนา ตาติจันทร์ 

4) 6660100303 นางสาว ศศิประภา โหสด 

5) 6660100585 นางสาว พรธิตา ไชยคำภา 

6) 6660101646 นางสาว วรรณวิสา ทวีวัฒน์ 



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

   12. เศรษฐศาสตร์ 61314040 

1) 6660100546 นางสาว พชรพร ลุสุข 

   13. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

1) 6660100249 นาย จิตต์ดํารงค์ จงริดมะดัน 

2) 6660100023 นางสาว อิษรินทร์ เรือรินรักษ์ 

3) 6660100725 นางสาว ธรรศหฤทัย สิมะสุนทร 

4) 6660101780 นางสาว จิดาภา เค้าหอม 

5) 6660101248 นาย ศิริสุทธา ศรีลาพัฒน์ 

   14. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 65314035 

1) 6660100375 นางสาว จันทร์สุดา โอสาแก้ว 

2) 6660100569 นางสาว ปัณณวีร์ หน่อสีดา 

3) 6660100716 นางสาว จันทร์จิรา ชายา 

4) 6660100606 นางสาว ธนัญญา สอนนาม 

5) 6660100100 นางสาว ดาวารี วิชเฟ่ือง 

6) 6660100284 นางสาว มณฑิตา ราชู 

7) 6660101067 นาย จักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

1) 6660100705 นาย วุฒิชัย เหล่ามาลา 

2) 6660101553 นางสาว สุนันญา ภูสดใส 

3) 6660101974 นางสาว พิชชภา เจริญภักด ี

4) 6660101973 นาย ภาคภูมิ เดชมนตรี 

5) 6660101778 นางสาว กัลยกร เถื่อนบัวระบัด 

6) 6660100059 นางสาว นิตยา บุุญรี 

7) 6660101071 นางสาว วริศรา อนุเวช 

8) 6660101845 นางสาว ชลนิชา เนียมทา 

9) 6660101868 นาย ภูวนัย ไพรสันต์ 

10) 6660100115 นางสาว ปณิดา คำข่ืน 



1) 6660100997 นาย ณัฐพล จิตขันตรี 

2) 6660101789 นาย ณรงค์ชัย ทาต้อง 

3) 6660101493 นางสาว อนุธิดา ใจทัด 

4) 6660101457 นางสาว อลิสา คำตา 

11) 6660100897 นางสาว ณิชาภัทร สอนทอง 

12) 6660101127 นางสาว จิราภรณ์ คำล้าน 

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 

   3. สัตวศาสตร์ 65315005 

1) 6660101613 นาย ณรงค์ชัย ทาต้อง 

2) 6660101893 นางสาว พิชญา ศักดิวงศ์ 

3) 6660101662 นาย เอกราช ไชยพาพิมพ์ 

4) 6660101456 นาย อิทธิพล นนท์นะโส 

5) 6660100706 นาย วุฒิชัย เหล่ามาลา 

6) 6660101886 นาย ณัฐวัตร เข็มเพชร 

7) 6660101866 นาย ไตรมิตร อุตรี 

8) 6660100849 นางสาว สุภัสสร สร้างพล 

9) 6660100760 นางสาว ปาริชาติ โพธิ์งาม 

10) 6660101970 นาย วิศวะ แก้วดี 

11) 6660101395 นาย อนันตศักดิ์ ซุยซะโก 

12) 6660101001 นาย ณัฐพล จิตขันตรี 

13) 6660100188 นางสาว วรัญญา ขวานอก 

14) 6660100860 นาย นัฐพงษ์ กำมา 

15) 6660101661 นางสาว สิริมา นันทะชาด 

16) 6660100380 นางสาว อาภัสรา เบียนชัย 

17) 6660101302 นางสาว ชนิตา อินทร์ใหญ่ 

18) 6660100435 นางสาว ทิพวรินทร์ มีวิธี 

19) 6660101751 นาย ฉัตรมงคล เดชบุรัมย์ 

20) 6660101472 นางสาว สุภาพร เสาร์อ่ีง้อง 

21) 6660101076 นาย ภูมิทัศน์ สาระถี 

22) 6660100217 นาย ธนาวุฒ ิ หาดจันทร์ 

23) 6660100218 นาย อภิสิทธิ์ ประทุมแสง 

24) 6660101731 นางสาว กัญญารัตน์ คงม่ัน 



25) 6660100400 นาย ศุภวิชญ์ พลดร 

   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 

1) 6660101913 นาย ธนพล แสนชัย 

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 

1) 6660100055 นางสาว พัชรพร น้อยเสนา 

2) 6660101534 นางสาว สุธาทิพย์ แสงจันทร์ 

3) 6660101535 นางสาว จารุวรรณ ลือคำหาญ 

4) 6660101978 นางสาว ดวงชมพู กิ่งกนก 

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 63315017 

1) 6660101035 นาย ณัฐวุฒิ อาจฉกรรจ์ 

   7. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 65315018 

1) 6660100297 นางสาว วิธิดา ปัดถา 

2) 6660100007 นางสาว จารุกัญญ์ สุทธิมาศมงคล 

3) 6660100674 นางสาว ชนิตา อินทร์ใหญ่ 

4) 6660100675 นางสาว จุฑารัตน์ กุโนรัมย์ 

5) 6660100378 นางสาว อาภัสรา เบียนชัย 

6) 6660100829 นาย ศิวกร แสนอุบล 

7) 6660100806 นางสาว อภิชญา เดิมทำรัมย์ 

8) 6660101680 นางสาว จรรยาพร พันธฤทธิ์ 

9) 6660100444 นางสาว จิราพร วงสาลี 

10) 6660101663 นางสาว นิทรียา เวฬุวนารักษ์ 

11) 6660101241 นาย กฤษฎาเทพ หนูแก้ว 

12) 6660100392 นางสาว พวงผกา ทองสอาด 

13) 6660101833 นางสาว ภคพร จันคณา 

14) 6660100129 นางสาว ณัฐลิตา จันทร์นวล 

15) 6660101225 นางสาว ธีวรา ขบวนฉลาด 
 
 
 
    



คณะนิติศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

1) 6660101219 นาย ธนากร อ่ิมประดิษฐ์ 

2) 6660100232 นางสาว ศศิวรรณ ใบบัว 

3) 6660100246 นาย พีระยุทธ สุทธิสุวรรณ์ 

4) 6660100254 นางสาว ผกาพร บุตรสอน 

5) 6660100093 นางสาว สุชิตา ไชยวงษา 

6) 6660101121 นางสาว นันธิดา สุเสนา 

7) 6660101215 นาย ศุภกรณ์ พานนนท์ 

8) 6660101925 นางสาว สุรางคนา มงคลศรี 

9) 6660101497 นาย เฉลิมชัย ปาสาบุตร 

10) 6660101499 นางสาว อลิสา พันชาด 

11) 6660101506 นาย ณัฏฐกิตติ์ พละเดช 

12) 6660100950 นางสาว ศศิธร บุตรยุทธ 

13) 6660100639 นางสาว ชนินธร แสนสร้อย 

14) 6660101490 นางสาว หนึ่งฤทัย พิชัยช่วง 

15) 6660101742 นาย อาภากร สีเเก้ว 

16) 6660101930 นาย ภัคพล นาเจิมพลอย 

17) 6660101366 นางสาว ณัฐธิดา เจริญพร 

18) 6660100903 นางสาว อารยา อยู่แก้ว 

19) 6660101468 นางสาว รติรัตน์ เกิดเกษม 

20) 6660101392 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีธรราษฎร์ 

21) 6660101812 นาย ณัฐนันท ์ น้อยชา 

22) 6660100735 นางสาว พัชรินทร์ นิ่มนวล 

23) 6660100965 นางสาว ณัฐริกา พลดอน 

24) 6660101179 นางสาว นภัสสร ทองธิสาร 

25) 6660101771 นาย ภูมิพัฒน์ อุดมรักษ์ 

26) 6660100733 นางสาว น้ำฝน พรมจารี 

27) 6660100487 นางสาว กนกวรรณ ศรีโรจน์ 

28) 6660100659 นาย จิรวัฒน ์ ลาบุญ 



29) 6660100895 นาย ไพชยนต์ บุบผามาตานัง 

30) 6660101104 นางสาว ญานะวดี เที่ยงธรรม 

31) 6660101079 นาย วิทย์นิธิ พรมเกตุ 

32) 6660101268 นางสาว สิริปภา ผิวสุวรรณ 

33) 6660100370 นางสาว จันทร์สุดา โอสาแก้ว 

34) 6660102015 นางสาว จิรภิญญา บุตรแสน 

35) 6660101099 นาย วัชรพงษ์ สุยอย 

36) 6660100823 นางสาว พิมพรรณ โนนุช 

37) 6660100630 นางสาว ชนิดาภา ปาเส 

38) 6660100337 นาย สิรดนัย สุขเอม 

39) 6660101946 นางสาว อธิชา ไชยวรรณ 

40) 6660100532 นาย กอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง 

41) 6660100703 นาย วุฒิชัย เหล่ามาลา 

42) 6660101117 นางสาว ฉัตริญา เพลินบุญ 

43) 6660100701 นาย ศุภกฤต สิงห์น้อย 

44) 6660101266 นางสาว ปดิวรัดา พลเยี่ยม 

45) 6660101034 นาย สิทธิราช นันทะแสง 

46) 6660101028 นางสาว บัณฑิตา นระชาญ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

1) 6660101725 นางสาว ฐิติพร สีหานาม 

2) 6660102037 นางสาว กนกทิพย์ ธรรมประชา 

3) 6660101027 นางสาว อลิษา ทองน้อย 

4) 6660101514 นางสาว โสพิศนภา ทางทอง 

5) 6660100968 นางสาว น้ำค้าง ฉะอ้อนศรี 

6) 6660101976 นาย ธีรัช วิศรียา 

7) 6660101665 นางสาว สุภาภ อาจชมภู 

8) 6660102011 นาย อัศวเมธี ปัญจะแก้ว 

9) 6660100822 นาย ศรราม ปาคำทอง 

10) 6660100014 นางสาว ศรินลา ศรีหามล 



11) 6660100912 นาย สุภาพงษ์ พัฒนะสาร 

12) 6660100071 นางสาว สิริญาพร เฟ่ืองคำ 

13) 6660100005 นางสาว ปาลิตา ดีศร ี

14) 6660101533 นางสาว ศศิกานต์ ศรีชะตา 

15) 6660101495 นางสาว พิทยาภรณ์ สว่างศรี 

16) 6660100350 นางสาว ภานุมาศ ทองโสม 

17) 6660100845 นางสาว ชโลธร วรจันทร์ 

18) 6660100456 นางสาว มะลิวรรณ นนยะโส 

19) 6660101242 นาย ปณิธาน พันธุ์จริต 

20) 6660100642 นางสาว สุจิตรา พานนนท์ 

21) 6660101931 นางสาว กุลธิดา แก้วใส 

22) 6660101296 นางสาว ไหมแก้ว สุทธิประภา 

23) 6660101562 นางสาว ณัฐฐิรา แสนโคตร 

24) 6660100595 นางสาว ประกายดาว เสนคราม 

25) 6660100161 นางสาว รติกาล สังฆมณี 

26) 6660100596 นางสาว นุชวรา ผ่องเกตุ 

27) 6660101126 นางสาว ชนิสรา อำนัดมาตย์ 

   2. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 

1) 6660101487 นางสาว อริศรา โจทย์ครบุรี 

2) 6660101231 นางสาว ปาริชาติ นุ่นนาแซง 

3) 6660100570 นางสาว สุกัญญา คำแร่ 

4) 6660101563 นาย จักรพงษ์ รักภักดี 

5) 6660101545 นางสาว อาวัลติกา พรมวัง 

6) 6660100384 นางสาว กัญญารัตน์ นิลดา 

7) 6660101520 นางสาว ชลิตา เรืองพล 

8) 6660101073 นาย ธีรภัทร์ นันทจันทร์ 

9) 6660101403 นางสาว สายธาร สุดหนุน 

10) 6660101489 นาย กฤติปกรณ์ เสาวเนียม 

11) 6660101790 นาย เสกสิทธิ์ ศรีหาบุญลี 

12) 6660101301 นางสาว ณัฐชา เย็นชีพ 

13) 6660100433 นางสาว ฉัตรแก้ว ขยันชม 

14) 6660101695 นางสาว นฤมล สิมมาอ่อน 



15) 6660101420 นาย ศักรินทร์ มหาอ้น 

16) 6660101711 นาย ธนวัตร สาระโวหาร 

17) 6660101325 นางสาว ชลธิชา บุราณเดช 

18) 6660101587 นางสาว จิราพร จันทมุลตรี 

19) 6660100902 นางสาว เสาวลักษณ์ ผลจันทร์ 

20) 6660101911 นางสาว พัชรี วิไชยวงค์ 

21) 6660101942 นางสาว ศุภนุช บรรณาลัย 

22) 6660100044 นางสาว พรทิพย์ จุ่ยละอุ่น 

23) 6660101980 นาย อนุรักษ์ ดอนอ่อนเป้า 

24) 6660101145 นางสาว ศศิธร เพียเอีย 

25) 6660102001 นาย ณัฐนนท ์ นะราวัง 

26) 6660100979 นาย ปิ่นแก้ว อ่ิมจิตต์ 

27) 6660100867 นางสาว ทิชากร วงวรรณดี 

28) 6660100865 นางสาว ปาริชาติ ศรีบัวอ่อน 

29) 6660102032 นาย พีรวุฒิ ไชยพลงาม 

30) 6660100812 นางสาว ปภาดา ปัญญา 

31) 6660102031 นาย พนัชกร มาศวิเศษ 

32) 6660100819 นางสาว วิมลรัตน์ จันทะงาม 

33) 6660101185 นางสาว สุชานาถ นรมาศ 

34) 6660100587 นาย สุรศักดิ์ ไกรยะวงค์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

   3. รัฐศาสตร์ 65316207 

1) 6660100419 นาย เสกสิทธิ์ ศรีหาบุญลี 

2) 6660101269 นางสาว สิริปภา ผิวสุวรรณ 

3) 6660100757 นาย จรณินทร์ ปัตถาทุม 

4) 6660101122 นางสาว ภัททิดา หมั่นจิตร 

5) 6660100445 นางสาว ประภาพันธ์ เกสรินทร์ 

6) 6660101140 นางสาว ยุภารัตน์ คำลือชัย 

7) 6660101732 นาย เหมพิมล แพงโน 

8) 6660101887 นาย วาสุเทพ จันทร์ขวาง 

9) 6660101604 นาย ณัฐวุฒิ ไกรษร 

10) 6660102012 นางสาว ครองขวัญ ขาวิราช 



11) 6660101029 นาย กรกวินท์ ลีกอก 

12) 6660101823 นาย ต้นน้ำ แสนจันดี 

13) 6660101929 นางสาว วรรณิกา สนิทบุญ 

14) 6660101578 นาย อนุรักษ์ ดอนอ่อนเป้า 

15) 6660100694 นาย พิพัฒน์ หลักคำพันธ์ 

16) 6660100288 นางสาว นรีรัตน์ ตลุกไธสง 

17) 6660100256 นางสาว อริญชยา มรรครม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

1) 6660101017 นาย กฤษณะ กรีมนตรี 

2) 6660101069 นางสาว กนกวรรณ บุปผามาตย์ 

3) 6660101012 นางสาว ศศิธร หวังสวัสดิ ์

4) 6660100521 นาย กษิดิศ จันทร์ศรี 

5) 6660102025 นาย ธีระศักดิ์ อสุรา 

6) 6660102022 นาย ภูตะวัน ประวันเณย์ 

7) 6660101290 นาย วชิรวิทย ์ ์ธรรมบูรณวิทย์ 

8) 6660100558 นาย ทินภัทร ไชยภา 

9) 6660101309 นางสาว ชนิกานต์ ชินะภาส 

10) 6660101981 นาย พณพล สมีดี 

11) 6660101312 นางสาว ชนากานต์ ชินะภาส 

12) 6660100839 นาย อธิพงษ์ เขียวสระคู 

13) 6660100964 นางสาว ศศิพิมพ์ แฝงฤทธิ์ 

14) 6660100540 นาย วราวุฒ ิ ศรีประทุม 

15) 6660101750 นาย อัครพล ศรีอุทัย 

16) 6660100857 นาย ณัฐกิตติ์ ธรรมโรจน ์

17) 6660101365 นาย เอกรินทร์ อ่อนหวาน 

18) 6660100878 นาย ทรงวุฒิ บุตรเกตุ 

19) 6660101897 นาย คณากร บรรลือทรัพย์ 

20) 6660101807 นาย ระพีพัฒน์ ภูพิลา 

21) 6660100461 นางสาว ชมพู่ อวนศรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) 6660100670 นาย วิชิรวิทย ์ นามโยธา 

23) 6660101761 นางสาว ปนัดดา เพ่ิมฉลาด 

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

1) 6660101630 นาย ธราดล ธุระทำ 

2) 6660101793 นางสาว สุกัญญา นนทะศรี 

3) 6660101679 นาย ธีรพงศ์ สุขสบาย 

4) 6660102014 นาย ณัฐนันท ์ บัวผัน 

5) 6660100300 นาย รัชพล อรรถโยโค 

6) 6660100559 นางสาว อภัสรา ยอยโพสัย 

7) 6660101310 นาง จุฑาทิพย์ สมหวังดี 

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 

1) 6660100696 นาย ระพีพัฒน์ ดัดสันเทียะ 

2) 6660100031 นาย ธนพล สำรวยประเสริฐ 



กำหนดการและแนวปฏิบตัิ 

1. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน  
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำหนดการสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2566  สถานที่สอบ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ที่  https://e-admission.rmu.ac.th  
(เมนูตรวจสถานที่สอบ) 

1.2 ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก การเข้ากลุ่มไลน์ (Group Line) สำหรับ
การสื่อสาร การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การสอบคัดเลือกแบบออนไซต์ แบบออนไลน์ หรือไม่จัดสอบ            
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

1.3 กรณีหลักสูตรสาขาวิชา ไม่จัดสอบ (ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือก) ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยตรวจสอบ        

ผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th  ในวันที ่ 16 มีนาคม 2566 หรือเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://www.rmu.ac.th 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา  
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ใบยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th นำไปชำระเงิน 

ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเข้าศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 - 26 มีนาคม 2566  
   1. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ 
   2. ผู ้ผ ่านการคัดเลือกพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระเงินตามธนาคารที ่ระบุ            

เป็นจำนวนเงิน  ทั้งสิ้น 3,500 บาท  ภายในวันที่ 26  มีนาคม พ.ศ. 2566  ไม่เกิน 23.59 น.  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกสำรองเพ่ือชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อในลำดับถัดไป  

(การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ถือเป็นการยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  

4. การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์    
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  

ประจำปีการศึกษา 2566  กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th  เมนู
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระหว่าง 27 มีนาคม 2566 – 7 เมษายน 2566  กรณีไม่ดำเนินการตามช่วงเวลา
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
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5. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 -         

18 พฤษภาคม 2566 โดยพิมพ์เอกสารหลักฐานจากระบบ ที่เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th พร้อมนำส่ง
เอกสารดังกล่าวที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 -                   

2 มิถุนายน 2566  

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

เป็นต้นไป  
 

 

ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม  2566 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ  ศรีวาปี) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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