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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา ดนตรีไทย 
 

สอบ  :: ห้องประชุมศิวาลัย สํานักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
33115225 นางสาว กรรณิการ์ จงกุล 
34103171 นางสาว บุษกร ขันโท 
46112911 นาย สราวุธ อาดน้อย 
50105937 นาย ภูริวัจน์ ยานะธรรม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา ดนตรีศึกษา 
 

สอบ  :: ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล และห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อาคาร 30  
(ชั้น 1 โรงอาหารกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
30114444 นาย กิตติพงษ์ อินทร์ประเสริฐ 
30114530 นาย ฉัตรดนัย นวลละออง 
31105980 นาย นราศักด์ิ นราศรี 
36105876 นาย เดชา ทองดอนบม 
41101324 นาย ชาญชัย มะณีศร ี
45101325 นาย ธเนศวร มีโชติ 
45103498 นางสาว นางสาวกิตติยาภรณ์ ทองวิเศษ 
45106817 นางสาว สุรินธร มันตาพันธ์ุ 
46111736 นาย ยุทธพงษ์ ภูแย้มไสย์ 
46114943 นาย สรยุติ จันทรนคร 
48113904 

 
นางสาว นภาพร ศรีชลายนต์ 
 

 
 

สอบ  :: อาคาร 3  ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 

65112484 นาย นราธร บุญดัด 
65114460 นางสาว สุทธิดา หลําตี 
65117143 นางสาว จุฑาทิพย์ ตะลุ่มพุก 
67113245 นางสาว ทิพรัตน์ เกยเมือง 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา ดนตรีสากล 
 

สอบ  :: ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 

30112809 นาย ชยางกูร สายเมฆ 
30116052 นางสาว พรชิตา แสงเดือน 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา ทัศนศิลป์ 
 

สอบ  :: ห้อง 19101-19102 อาคารศิลปกรรม (อาคาร 19)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
18107095 นาย ภาณุวัฒน์ แสงง้าว 
46108112 นางสาว จริยา อรุณรัตน์ 
46117399 นาย จักรีภูเบศร์ แสนสุวรรณ 
84117014 นางสาว กนกวรรณ เสาวรัญ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา นาฏศิลป์ 

 

สอบ  :: ห้องประชุมเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
30101187 นางสาว ปิยฉัตร ผลชู 
30108152 นาย สธิปัส บอมขุนทด 
30113529 นางสาว สิตา พลจันทึก 
30115837 นางสาว สุพาภร อาพัดนอก 
31104078 นาย เอกรัตน์ ทองประเทือง 
31107925 นางสาว ประภาพร สุขรัมย์ 
31107984 นางสาว เกศกนก วิลัยสูงเนิน 
31117427 นางสาว ณฐพร สวัสดิผล 
32101681 นางสาว ปัทมาวรรณ วันยานาม 
32106965 นางสาว ธริตา สีหล้า 
33102404 นางสาว รัชนีกร ขันคํา 
33103912 นาย ชุติพงศ์ จระจัด 
33117943 นางสาว สุณัฐธิดา ชราศรี 
34114372 นางสาว ยุภาวดี พวงมาลา 
34116932 นาย สุรไกร ไพรสณฑ์ 
35107551 นาย วัฒนศิลป์ การินทร ์
36107466 นาย สยาม อาบจะบก 
36108278 นาย สรวิชญ์ หางสลัด 
40109868 นางสาว สุชีรา ทองสุข 
40114837 นางสาว อารีรัตน์ พุ่มบัว 
41116024 นาย พัฒณากรณ์ จันดาวัน 
47111662 นาย กฤษณะ โอนวัง 
48108105 นางสาว พรพรรณ ราชมะณ ี
48108210 นางสาว พรรณทิวา ยาหัส 
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สอบ  :: ห้องร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
16109792 นางสาว ชนิดา ศรีบุญญะ 
50100945 นางสาว ศศิกร แก้วนาต๊ะ 
62107684 นางสาว กรพินธ์ุ ทองเช้ือ 
67114587 นางสาว ฐานิสร รัตนวิชัย 
80110474 นางสาว อรณิชา ชูโฉม 
93110913 นางสาว ณัฐริยา วรรณรัตน์ 
93112963 นาย พีรพล อินทโม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา พลศึกษา 
 

สอบ  :: โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
80109589 นาย ธนภัทร วงศาทิพย์ 
80116387 นาย บาซิล ชลธาร 
80201326 นาย อดิศร วิวรรณ 
84107395 นางสาว ธนิษฐา จิยาเพชร 
90107864 นาย ชินดนัย หนูนุ่น 
90113515 นางสาว ฟารีดา นิสัน 
90115745 นาย ศักด์ิดา ดําแก้ว 
91101435 นาย ธีรภัทร ทองศรี 
91106827 นาย ฟัยซอล สองเมือง 
91109710 นาย อนันต์ ดวงตา 
91117583 นาย วรรณศักด์ิ สําเร 
91117709 นาย ซัลมาน สขุสง่า 
92103915 นาย จิรวัฒน์ คงอินทร์ 
92109669 นางสาว อนุศรา เจะหลง 
93110297 นางสาว ธวัลหทัย สุขสวัสด์ิ 
93112316 นางสาว ธวัลรัตน์ สุขสวัสด์ิ 
94103765 นาย อิรฟาน ตาเยะ 
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สอบ  :: สนามสอบกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี    

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
13104158 นาย รัฐกร ดําสง่า 
14111034 นางสาว กาญจนา ทรงไตรย์ 
14208277 นาย ธีระณัฐ ทองไทย 
16101183 นาย เนติพงศ์ เอ่ียมโซ้ 
20116158 นางสาว พัชราภรณ์ ภาคแก้ว 
21115878 นางสาว ณัฐธิดา เรืองศรี 
22112597 นางสาว เปรมฤทัย ทองประหยัด 

 

สอบ  :: อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
50112902 นางสาว ศตพรรณกช สญูโย 
50113439 นางสาว เขมิสรา ขัตินํา 
50116090 นาย สายัณห์ อิสรโอกาส 
50116193 นาย มงคล เขยีวสา 
51109828 นาย บดินทร์ ดิกลนาม 
52102671 นางสาว ฐิรดา วงศ์รอดแก้ว 
52108286 นางสาว ธนันยา มีภู่ 
54109430 นาย จิรพงศ์ แน่นอุดร 
54109827 นาย ธนพล สทุธิกรณ์ 
54111580 นางสาว ณัฐนรี สุทธนะ 
54116546 นาย ปุณยวัจน์ ติลา 
56114969 นาย กิจติพงษ์ บัวเทศ 
57115914 นาย ยุทธการ ศรีคําตุ้ย 
58109736 นาย ธีระยุทธ พวงบุบผา 
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สอบ  :: โรงยิมพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
31102365 นาย สิปปกร สอนบุญทอง 
31102497 นาย ชานนท์ วรรัมย์ 
31103373 นางสาว สุภาภรณ์ คามบุตร 
31103593 นาย ภราดร ฉ่ําโสฬส 
31104677 นางสาว วราพรรณ ลิม้เจริญ 
31105021 นางสาว ลักษมี หนุนเจรฺฎญ 
31105061 นางสาว ธันยพร วิบูลย์วิริยะสกุล 
31105868 นาย ปีย์วรา ภูหลาบ 
31108307 นาย ศรายุทธ กุลพินิจ 
31110355 นาย วงศ์ชัยวัชร์ เทียนวรรณ 
31110760 นาย อาทิตย์ โสตะพราหมณ์ 
31111038 นาย อัฐพล งามแฉล้ม 
31112811 นาย วรรณธัช แวงวรรณ 
31114150 นาย อมรเทพ ด้วงไผ่ 
31114291 นาย จิรายุส ชาญนอก 
31114642 นาย กุญชร สารเพ็ชร 
31116120 นาย ธนบดี ทรัพย์สุข 
31117782 นาย เจษฐฎาภรณ์ สมนึก 
32100270 นาย นนทวัฒน์ ภาสดา 
32101575 นาย พงศกร ศริิสําราญ 
32101743 นาย วรายุทธ หาสุข 
32102189 นาย สมหมาย สีหาบุตร 
32103742 นาย ภาณุวิชญ์ พูนทรัพย์ 
32103969 นาย ศุภชัย จันทร์ดา 
32105026 นาย พิชญุตม์ จิตรหาญ 
32105668 นาย เกรียงไกร อ่อนศรี 
32106139 นาย พัชรพล ตาชูชาติ 
32107282 นาย จักรพันธ์ แววบุตร 
32108240 นาย โกสินทร์ ยินดีฉาย 
32109277 นาย กิตติศักด์ิ พวงมาลา 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
32109724 นางสาว อรยา เช้ือสาย 
32110108 นางสาว ประไพวรรณ ทองหล่อ 
32110894 นาย รัชชานนท์ สุริยะ 
32112051 นาย ชลิต นามเคน 
32115260 นาย อิสรา ยืนยง 
32116149 นาย อานนท์ วิเศษศรี 
32117738 นาย ปรัชญา รจนัย 
41103206 นาย ธีระพล ผายแก้ว 
41106819 นาย พิชิต แสนอ้วน 
41106952 นางสาว เกวริน สีเงิน 
41108274 นาย ทนงเกียรติ ถานะ 
41108861 นาย วีระชัย ไชยกิจ 
41109307 นางสาว วิยะดา โมคา 
41109627 นางสาว พัชรินทร์ ชินคํา 
41114068 นาย ธีระพล บัวบน 
41116772 นางสาว สุรัชฎา ตันแดง 
41117686 นาย พีรวัฒน์ บุตรอินทร์ 
43111044 นาย กฤษฎา ราชคูณ 
44106852 นาย วุฒิพงษ์ ไชยรัตน์ 
44107468 นาย สหรัฐ ภักดีพันดอน 
44114366 นาย ธีทัต ศุภมิตรเกษมณ ี
44115567 นาย นายเปรมทัศน์ สีเสน 
44117224 นาย อัครเดช กองบุตร 
46102506 นาย เขตตะวัน ปัดถารัตน์ 
46102995 นาย อนุรักษ์ บ่อคํา 
46105758 นาย เมธพนธ์ ชูศรีวัน 
46106724 นางสาว ธดาภรณ์ โพนยะพันธ์ 
46108563 นาย ธวัชชัย ชนาปติ 
46109236 นาย ทิพย์อรุณ บัวเนตร 
46115353 นาย สรณ์สิร ิสิงห์วงค์ 
46116409 นาย สิขรินทร ์ศรีรักษา 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
46116701 นางสาว ณัชฐากร นันนิล 
46209349 นาย กฤษฎ์ิ เหล็กสีไทย 

 

สอบ  :: สนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
33100152 นางสาว สุภรัตน์ จันทสขุ 
33101839 นางสาว สุวนันท์ รายงาม 
33102777 นาย ภักดี พิญญาณ 
33102786 นางสาว สุนิสา ก้านเรือง 
33103903 นาย กฤษฎากร สาทอง 
33106367 นาย สหัสวรรษ จันทร์ศร ี
33108080 นาย ธีรภัทร บุญโต 
33110892 นาย สพลกิตต์ิ สกุณีธีรภรณ์ 
33112166 นาย ศุภเกียรติ เช้ือนัก 
33113036 นางสาว นาตยา อุตมะ 
33113282 นาย อนุสรณ์ จันทร์เปรียง 
33114341 นาย รุ่งโรจน์ โสดามุข 
33114455 นาย สราวุฒิ เหลาภา 
33115036 นาย นายอธิพันธ์ รัศม ี
33117394 นาย จิรภัทร สาสังข์ 
34100857 นาย ธีระยุทธ ก้อนทอง 
34102038 นาย กิตติพงศ์ เคนบุบผา 
34102528 นางสาว กิตติยาภรณ์ บัวสอน 
34103098 นาย ธนพล พันธ์เสมอ 
34103451 นาย พลัฏฐ์ จําปานิลวัทน์ 
34103621 นาย ธนภัทร วงศ์สุวรรณ 
34103652 นาย ธนัชชนม์ พรมโพธ์ิธิน 
34104954 นาย ธีระพงษ์ ปิรัง 
34105149 นาย บริวัตร บุญประสิทธ์ิ 
34106413 นางสาว สุภาภัค เกษกุ 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
34109946 นางสาว เกษร กํามันตคุณ 
34111301 นางสาว มณีนุช พินธุโท 
34111497 นาย ชัชวาล พรมมาสุข 
34112025 นาย ณรงค์ศักด์ิ แสงอร่าม 
34112519 นาย รชานนท์ คิดถูก 
34113599 นางสาว สุธาทิพย์ พานิช 
34114690 นาย วรรณธัชส์ คูณทอง 
34115723 นาย พีระพัฒน์ สัยทัศน์ 
34116420 นาย มงคล สายดี 
35100605 นางสาว ศิรินญา เหนือคูเมอืง 
35101001 นางสาว สุดารัตน์ อัศวภูมิ 
35105269 นางสาว ลออรัตน์ โยงรัมย์ 
35117554 นาย วรายุทธ มีคําสัตย์ 
37101544 นาย อวิรุทธ์ คล้ายคลึง 
37104608 นางสาว ฟ้าใส วงศ์บุญ 
37106873 นาย อานนท์ จูมจ ี
37108609 นาย ศุภกิตต์ิ เหรียญทอง 
37110948 นาย พีรวัชร วรรณเสน 
37111145 นาย ธีรศักด์ิ โสสมศร ี
37113519 นาย วีรชัย ค้องอ้อย 
37114718 นาย ฐาปกรณ์ บุญทด 
38107085 นาย สพล สุภรณ์ 
38112145 นาย ชัยนรินทร์ เมืองคุณงาม 
45102187 นาย กฤษณพงศ์ กุลไพศาล 
45109278 นาย วีระชัย สุ่มมาตย์ 
45110514 นาย ปิยะเชษฐ์ คมพยคัฆ ์
45114195 นางสาว ศศิประภา พลอาษา 
45114497 นาย ปฏิภาณ สุภักดี 
45114952 นาย พิพัฒน์ แก้วกว้าง 
45115072 นาย จักรพันธ์ มาศศรี 
45115102 นาย สิทธิศักด์ิ มะโนศรี 



13 
 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
45116882 นางสาว พรนิภา ศรีโคตร 
48107819 นาย ณัฐดนัย นาโคกุล 
48110097 นาย ศุภกร บุรขีันธ์ 
49103372 นาย พลายชุมพล อินานันท ์
49111250 นาย ชาญชล สุคําภา 
49111977 นางสาว จิตต์ลัดดา ไชยเพชร์ 
49113394 นาย สิทธิโชค สายมณ ี

 

สอบ  :: สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
30102806 นาย บุญนิธิ ทติตวรางกูร 
30103983 นาย อรรถวุฒิ โคตรสมบัติ 
30106372 นาย ปองพล พลายงาม 
30107955 นาย วีรนันท์ มีนา 
30110172 นาย กฤตนู โชติกลาง 
30110226 นาย อดิศร แขขุนทด 
30110456 นาย นันทวัฒน์ โยนกระโทก 
30110721 นาย จตุรงค์ อัควะรัง 
30110829 นาย ชัชวาลย์ ป่ินกระจาย 
30111348 นางสาว กนกพรรณ กลิ้งทะเล 
30111553 นาย ณัฐวุฒิ หอมนาน 
30111775 นาย ศตวรรษ กลึงกลางดอน 
30112266 นาย รัฐพงษ์ รกัพวกกลาง 
30113197 นางสาว ณัฐฑริกา เติมสุข 
30113953 นางสาว ตะวันฉัตร ช่างบุ 
30114891 นาย เกรียงไกร ประกอบผล 
30114957 นาย ณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง 
30115191 นางสาว กันทิมา พร้าวไธสง 
30115299 นาย ธนวัตร อยู่ทะเล 
30115514 นาย ทินกร คล้ายสงคราม 



14 
 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
30116037 นาย ณัฐวุฒิ มรุิกา 
36104539 นาย ณัฐพงษ์ วงษ์ทองดี 
36105399 นางสาว รัตนาภรณ์ สิงห์คะนอง 
36110676 นาย ณัฐพงษ์ วาดไธสง 
36111539 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ จันทร์จรสัสถิต 
36112123 นาย พีรพันธ์ จันทรชิต 
36116354 นาย นรเศรษฐ พันธ์ใย 
39104875 นางสาว อภิรดา สาริยา 
40101349 นาย ชิราวุธ เชิดโกทา 
40107274 นาย จักรพันธ์ พรมตู้ 
40107794 นางสาว จารุวรรณ หมอดี 
40107960 นาย ปรัชญา ชาดง 
40108336 นางสาว วรรณภา ทองรักษ์ 
40110814 นางสาว ปิยะธิดา โสดา 
40116188 นาย ศวัส กันหาไธสง 
40116873 นาย ประทาน โทพา 
42106268 นาย ธนวัฒน์ บุญป้อง 
42112764 นาย ภัคพงษ์ อุประ 
42113071 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ทองสุข 
47100307 นาย จิตติพล สิงห์คํามา 
47103475 นางสาว เกวรินทร์ แก้วบัวสา 
47103718 นาย ฐิติวัสส์ โพธิ 
47107760 นาย นันทวัฒน์ ทรายสุวรรณ 
47107865 นาย อติราช ศิริจารุกิตต์ิ 
47116750 นาย ธนฤทธ์ิ วิริญาติ 
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สอบ  :: อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
10114893 นางสาว กัญฐมณี เติมธนะศกัด์ิ 
26111864 นาย ศรเทพ สรุพลชัยชาญ 
26114405 นางสาว ณิฤชา ไพฑูรย์ 
26117976 นาย ศราวุฒิ มุกดาลอย 
26117984 นาย มหิดล นามลิวัน 
27102738 นาย ธีรพงศ์ สานุวงศ์ 
27116989 นาย ธีรภัทร เย็นที 
70110563 นางสาว ศิรดา จั่นวิลัย 
71107097 นางสาว พรรณพนัช จิตรจําเริญ 
71115469 นาย มังกร ชมเชย 
71117530 นาย สมประสงค์ หอมสุวรรณ 
72106402 นาย ศรายุทธ แก้วดี 
72106630 นาย ปิยะเทพ ศรีนะธี 
72112959 นางสาว อรญา ภู่วงค์ 
73101576 นางสาว รวิษฎา บรรจงจิตร 
73110134 นางสาว วนิศรา ช่ืนชม 
73114796 นางสาว เกศริน บรรจงปรุ 
77115756 นางสาว แพรวพรรณ พุดคล้าย 
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สอบ  :: อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
53111338 นางสาว หน่ึงฤทัย จรรยานะ 
60107549 นาย คณิติน ทองเงิน 
60110462 นางสาว จิดาภา นาคภู่ 
61111773 นางสาว สโรชา ทองเกษม 
61112422 นาย มานะ อาษา 
62116273 นาย ธนวัฒน์ ช่ืนชอบ 
62117570 นาย วรวิช คําบุญ 
63101014 นาย สิรภพ กันแก้ว 
63116427 นาย อภิพงษ์ แซ่เฮ่อ 
64106897 นางสาว รุ่งนภา พาหล 
64112445 นาย ศิลานนท ์สังคง 
64114092 นาย ธนพงศ์ อินพล 
65111082 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เสนานุช 
65111096 นาย ศตวรรษ สีนามูล 
65114976 นางสาว ณัฐกมล นําทรัพย์รุง่โรจน์ 
67100686 นางสาว รุ้งพราย หงษ์ขาวปูน 
67103377 นาย เฉลิมรัตน์ หิงสันเทียะ 
67104297 นางสาว สิราวรรณ ท้าวศิร ิ
67106355 นาย ธชา จอนกระจ่าง 
67109882 นาย ต่อพลอย คล้ายใจตรง 
67111175 นาย นาย ปิยเชษฐ์ ลาทอง 
67111392 นาย ณัฐพล งามศักด์ิ 
67114629 นาย สุรศักด์ิ วงชนา 
67115052 นาย อนิรุธ แก้วไทรอินทร์ 
67115928 นาย กิตติชัย นกคุ้ม 
67116234 นาย อานันชัย ขวัญใจ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สาขา ศิลปะ 
 

สอบ  :: ED 1406-1407, 1568 ช้ัน 4-5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
32103891 นางสาว นัฐกานต์ แต้มสุด 
32106315 นางสาว พรชิตา สมพริ้ง 
33101514 นาย ชยณัฐ บุญเหลี่ยม 
33104792 นางสาว ชนันชิดา แพ่งสภา 
33106698 นางสาว นุชจรี สีมาทอง 
33107946 นางสาว บุสยากร โสภาบุตร 
33113644 นาย ธนพัฒน์ พลเหลา 
33114574 นาย วิศรุต ศรสีวย 
33115988 นางสาว สุภาวรรณ อภินันท ์
33116905 นาย สุรัตน์ เยาวเรศ 
34101973 นาย พิชญ์พงศ์ นิโรคะ 
34102261 นางสาว พัณณ์นิญา ธนาพรกุลพัฒน์ 
34104497 นางสาว นุชจรินทร์ ศรสีมุทร 
34104824 นาย เก้ือบุญ ประยุทธ์พร 
34107454 นางสาว นภัสวรรณ บุญกอง 
34109888 นาย อภิสิทธ์ิ สรแสง 
34117301 นางสาว บุริมนาถ ยืนยาว 
36106834 นาย วรโชติ แก้วกุดเลาะ 
36109679 นาย จตุรวัฒน์ ทวีโชค 
36115421 นางสาว ประวีณา ประไพเพชร 
36116245 นาย สุธีวัฒน์ มีชัย 
36116535 นางสาว อัมพรพรรณ เตินขุนทด 
37107752 นางสาว ประภาศรี สิมุฒิ 
39103831 นาย ณัฐพล อินทะสร้อย 
39114173 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญประคม 
39114600 นาย ธนวัฒน์ เมฆวัน 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
40100328 นาย สตางค์ ไสวงาม 
40100616 นางสาว เกศมณี สอนผล 
40103539 นางสาว วรรณนิภา สีวิสุทธ์ิ 
40104014 นางสาว ชนม์นิภา แสนอินตา 
40105946 นาย วัชรินทร์ พนาจารย์ 
40106919 นาย ณัฐพล ธาตุบุรมย์ 
40107112 นางสาว เกตยา ไชยทํามา 
40108376 นางสาว ชาลิสา วงจันลา 
40112839 นางสาว พรทิพย์ วงค์ภักดี 
40115597 นางสาว ขวัญกมล กมลตร ี
41101241 นางสาว วรดา มูลนางเครือ 
41102518 นางสาว เพลงสายฝน เถาถาวงศ์ 
41103610 นาย ภัทรพงศ์ เจริญชนม ์
41105998 นางสาว กาญจนา คําพิมพ์ 
41107302 นาย สุธิติ ขันตา 
41108359 นางสาว ศรุตา พรมเลิศ 
41108918 นางสาว สิริกาญจน์ หนันต๊ะ 
41109953 นาย ชัยประสิทธ์ิ ศรีลิ้นพงษ ์
41110986 นางสาว จิราพร ดุลบดี 
41116425 นางสาว สมัชญา แก้วศิร ิ
43105761 นางสาว พิริยา ผุดผ่อง 
45100598 นาย ธนธรณ์ เสภัยยันต์ 
45102028 นางสาว พรณวดี คําตัน 
45102456 นาย อรรถพล คําโพนรัตน์ 
45107509 นางสาว วยุดี ตรีก้อน 
45113809 นางสาว จรินญาภรณ์ จันติบุตร 
45114691 นางสาว สุวิภาภรณ์ โพละลัย 
45215360 นางสาว กัญญาวีร์ อุดม 
47104987 นาย กฤษดนัย แก่นทอง 
47107180 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วก่อง 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
48107721 นาย อดิศร สลางสิงห์ 
48108738 นางสาว ศศิธร พรหมคนซื่อ 
48114429 นางสาว รัตนาพร หิงษา 
49102442 นางสาว ทรรปน นนท์ซ ี

  
 

สอบ  :: ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
10101318 นางสาว ชุติมา พรภัทรา 
10111983 นาย วรพัฒน์ ตานี 
10115097 นางสาว สกุลทิพย์ พรมใจรกัษ์ 
10116616 นางสาว ญานิศา เดชวิลัย 
10216997 นางสาว ตรงกมล เขม็ลาย 
30110394 นางสาว อาภัสรา วิทโยปกรณ์ 
30110843 นางสาว ภัคธิดา สหชัยวิริยกุล 
30114606 นางสาว สวรรญา นันขุนทด 
31103712 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีวิเศษ 
31111787 นางสาว ปภัสรินทร์ เนตรประโคน 
31113319 นางสาว สุภรา ชัยพร 
35103261 นาย วายุ ปานคง 
35103440 นางสาว สุภาพร พันเพ็ชร 
35104309 นางสาว ศุภนิดา รัตนสุวรรณ 
35114607 นางสาว กัลยารัตน์ เวชกามา 
44100091 นางสาว พรนภา เหล่าการ 
44109960 นางสาว ฐิติพร คําวิจารณ์ 
44115618 นางสาว อทิติยา ภูบัวดวง 
53110901 นาย ธนากร วงสุริยะ 
53111782 นาย ภูวดล บุญต่อ 
53115957 นางสาว นํ้าเพชร แก้วสุวรรณ์ 
54113893 นางสาว ชนากานต์ ทุ่งสงค์ 
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เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
55101830 นางสาว กัลยรัตน์ กองบุญเรือง 
60100780 นางสาว ณัฐณชิา ทองโสม 
65107938 นางสาว โชษิตา ทิมคล้าย 
67101020 นางสาว ภัณฑิรา อภัยภักด์ิ 
67108355 นางสาว ปิยะพร ทิศอุด 
67111275 นางสาว ภัทรศยา ช่างทํา 
67112149 นางสาว ชยุดา พัฒนานุพงษ์ 
67116184 นาย พชร สักพุ่ม 

  
สอบ  :: ห้อง English Club ชั้น 2 อาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
80100757 นางสาว เบญจมาศ บุญเมือง 
84105970 นางสาว จีระวดี อ่ิมเเย้ม 
84111696 นางสาว วนิดา แซ่อ่ฎย 
84114076 นาย อนิรุทธ์ วงษ์ปาน 
84117759 นาย นายวีรภัทร กองสิน 
86116876 นางสาว วัชริตา มีสุวรรณ 
92112574 นาย นันธกร หยังหลัง 
93111183 นางสาว ณัฐนันท์ รอดหนู 
94108520 นาย อาหามะ วามิง 
94116639 นางสาว อาพะห์ ยูโซะ 

  
สอบ  :: ห้องพริบพรีศรีราชภัฏ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - นามสกุล 
14103054 นาย สรวิศ สรุโิย 
70116524 นางสาว พิชชาพร เพชรช่วย 

 


