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รายช่ือนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2561 
ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 

แนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์ ลงวันที่  22 เมษายน 2565 
-------------------------------------------- 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1 16115235 นางสาวชนกนาถ เสงี่ยมงาม การประถมศึกษา 
2 16115236 นางสาววนิดา โสภา การประถมศึกษา 
3 16115237 นางสาวภัทรวดี พุฒเนียม การประถมศึกษา 
4 16115270 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยชาญ การประถมศึกษา 
5 16115272 นางสาวกิติวดี ถนัดพานิช การประถมศึกษา 
6 16115288 นางสาวสริตา สุรัส การประถมศึกษา 
7 16115092 นางสาวกมลรัตน์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย 
8 16115093 นางสาวกัญญาพัชร ใหญ่สูงเนิน การศึกษาปฐมวัย 
9 16115095 นางสาวจุฑาทิพย์ อรรถาเวช การศึกษาปฐมวัย 
10 16115096 นางสาวชนาภา เกตุปราช การศึกษาปฐมวัย 
11 16115097 นางสาวชุติมณฑน์ สุขสมโมกข์ การศึกษาปฐมวัย 
12 16115098 นางสาวฐาปณี เต็มเมือง การศึกษาปฐมวัย 
13 16115099 นางสาวณัฐชา สีทอง การศึกษาปฐมวัย 
14 16115100 นางสาวณัฐมล สุขีบท การศึกษาปฐมวัย 
15 16115101 นางสาวทัศนีย์ นาคเกษม การศึกษาปฐมวัย 
16 16115103 นางสาวปพิชญา ทรงสถาน การศึกษาปฐมวัย 
17 16115105 นางสาวพรรณิภา สุภาเกตุ การศึกษาปฐมวัย 
18 16115106 นางสาวพิมลพัชร คงสถิตย์ไกรสร การศึกษาปฐมวัย 
19 16115107 นางสาววรภา ศรีเปรม การศึกษาปฐมวัย 
20 16115108 นางสาววรันธร นูนศิร ิ การศึกษาปฐมวัย 
21 16115109 นางสาววรางคณา สังข์กระจ่าง การศึกษาปฐมวัย 
22 16115111 นางสาวศิริภัทร์ แป้นมีศรี การศึกษาปฐมวัย 
23 16115113 นางสาวสุชาดา ขันธและ การศึกษาปฐมวัย 
24 16115114 นางสาวสุภัค ชมภูนาค การศึกษาปฐมวัย 
25 16115117 นางสาวเพียงฟ้า กระจ่างผล การศึกษาปฐมวัย 
26 16115118 นางสาวเพ็ญพิชชา ขันธจินดา การศึกษาปฐมวัย 
27 16115121 นางสาวแสงเดือน รอดเชียงล้้า การศึกษาปฐมวัย 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
28 16115301 นางสาวสาวิตรี จ้าปี การศึกษาปฐมวัย 
29 16015112 นางสาวกชกร ทรงประกอบ การศึกษาปฐมวัย 
30 16115219 นางสาวกุลณัฐ หอมกระแจะ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
31 16115220 นางสาวจารุวรรณ ประมวลสุข การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
32 16115221 นางสาวจิรวรรณ พูลอนันต์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
33 16115222 นางสาวนิศารัตน์ อ่ิมสอาด การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
34 16115224 นางสาวปวันรัตน์ บุตรสอน การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
35 16115225 นางสาวพิมภิลัย ไตรวารี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
36 16115227 นางสาวภาวินี เกตุศรี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
37 16115228 นางสาววิยดาภรณ์ พวงจิตต์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
38 16115229 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เรืองศรี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
39 16115233 นางสาวอรอนงค์ รอมาลี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
40 16115255 นางสาวณัฐสุดา เอี่ยมดี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
41 16115257 นางสาวธิดารัตน์ ส้าแดงฤทธิ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
42 16115258 นายปกรณ์ชัย มั่นคง การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
43 16115259 นางสาววรรณศิริ ราชสุทธิ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
44 16115260 นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
45 16115261 นางสาวศิรประภา พุ่มพวง การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
46 16115266 นางสาวศิวพร หาฤาศักดิ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
47 16115268 นางสาววริษา จันทรวิฑูรย์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
48 16115188 นางสาวกชกร โกฎแสง การสอนภาษาอังกฤษ 
49 16115189 นางสาวกัลปังหา ตุรงค์เรือง การสอนภาษาอังกฤษ 
50 16115190 นายชัชพล ถันทอง การสอนภาษาอังกฤษ 
51 16115191 นายณรงค์ วงษ์ศิริ การสอนภาษาอังกฤษ 
52 16115193 นายถิรวัฒน์ นัยพร การสอนภาษาอังกฤษ 
53 16115195 นางสาวนัทธยา เนตรทิพย์ การสอนภาษาอังกฤษ 
54 16115196 นางสาวนิภาวรรณ เรืองอรุณ การสอนภาษาอังกฤษ 
55 16115197 นางสาวนิราวรรณ รอดเฉลิม การสอนภาษาอังกฤษ 
56 16115198 นายปฏิญญา ยอดด้าเนิน การสอนภาษาอังกฤษ 
57 16115199 นางสาวปวริศา สวนมาลา การสอนภาษาอังกฤษ 
58 16115201 นางสาวพฤกษา สุขเกษม การสอนภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
59 16115202 นางสาวพัชรินทร์ เจริญรัตน์ การสอนภาษาอังกฤษ 
60 16115205 นางสาวภานุมาศ ทัศนกิจ การสอนภาษาอังกฤษ 
61 16115206 นางสาวมนัสนันท์ อรรถจรูญ การสอนภาษาอังกฤษ 
62 16115207 นายวรากร มิถอย การสอนภาษาอังกฤษ 
63 16115208 นายสุเมธ ประสมแสง การสอนภาษาอังกฤษ 
64 16115210 นายอัศนัย บุญเชิดฉาย การสอนภาษาอังกฤษ 
65 16115212 นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ การสอนภาษาอังกฤษ 
66 16115250 นางสาวธนัชชา รามศักดิ์ การสอนภาษาอังกฤษ 
67 16115252 นางสาวสุชานันท์ มิอุระ การสอนภาษาอังกฤษ 
68 16115253 นายอัครวินต์ อัฐนาค การสอนภาษาอังกฤษ 
69 16115265 นางสาวสรวงสุดา ทองแท่ง การสอนภาษาอังกฤษ 
70 16115306 นายอิทธิพล บุญประจักษ์ การสอนภาษาอังกฤษ 
71 16115158 นางสาวกมลวรรณ รัตนวรลักษณ์ การสอนภาษาไทย 
72 16115159 นางสาวกัญญากาญจน์ เลียวรกัสกุล การสอนภาษาไทย 
73 16115160 นางสาวกัญญาวีร์ เวชกิจ การสอนภาษาไทย 
74 16115161 นางสาวจิดาภา ยิ้มยวล การสอนภาษาไทย 
75 16115163 นางสาวญานิกา ยินดี การสอนภาษาไทย 
76 16115164 นางสาวฐิติพร ศรีภูมิ การสอนภาษาไทย 
77 16115165 นางสาวณัฎฐณิชา อาจธานี การสอนภาษาไทย 
78 16115166 นายธนบดี นาคประเสริฐ การสอนภาษาไทย 
79 16115167 นายธิติพัทธ์ ขันธเนตร การสอนภาษาไทย 
80 16115168 นางสาวนงคราญ แซ่หว้า การสอนภาษาไทย 
81 16115169 นายนัฐพล อนันตริยกุล การสอนภาษาไทย 
82 16115170 นางสาวน้้าหวาน สร้อยสม การสอนภาษาไทย 
83 16115172 นางสาวภาวิณี พวงชะบา การสอนภาษาไทย 
84 16115174 นายรฐนนท์ แย้มวจี การสอนภาษาไทย 
85 16115176 นางสาววัลวิภา ฉายศร ี การสอนภาษาไทย 
86 16115177 นางสาวสมฤดี ลิ่มเงิน การสอนภาษาไทย 
87 16115178 นางสาวสุณัฐชา ไวยกุล การสอนภาษาไทย 
88 16115179 นางสาวสุภาวดี ทองติ่ง การสอนภาษาไทย 
89 16115180 นางสาวอทิมา พลเสน การสอนภาษาไทย 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
90 16115181 นายอนุสรณ์ คล้ายปุ้ย การสอนภาษาไทย 
91 16115182 นางสาวอนุสรา ค้านวนวัย การสอนภาษาไทย 
92 16115183 นางสาวเกศมณี ลาภภักดี การสอนภาษาไทย 
93 16115184 นางสาวเชษฐ์สุดา ศรีนวลดี การสอนภาษาไทย 
94 16115185 นางสาวเบญจวรรณ นิลคูหา การสอนภาษาไทย 
95 16115186 นางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ การสอนภาษาไทย 
96 16115187 นางสาวโชติกา มีสมบัติดี การสอนภาษาไทย 
97 16115298 นางสาวภัทรวดี มณีโชติ การสอนภาษาไทย 
98 16115299 นางสาวกฤติมา ปิติสุทธิ การสอนภาษาไทย 
99 16115002 นางสาวกรรณิกา พนมเวช คณิตศาสตร์ 
100 16115005 นายกิตติพงษ์ เทียนเงิน คณิตศาสตร์ 
101 16115006 นางสาวขวัญชนก อิ่มอนันต์ คณิตศาสตร์ 
102 16115007 นายชลนคร ทันสมัย คณิตศาสตร์ 
103 16115008 นางสาวธนวรรณ บุญเถื่อน คณิตศาสตร์ 
104 16115009 นายนันทณัฐ แจ้งมงคล คณิตศาสตร์ 
105 16115011 นายบุณยวัฒก์ ปุณณะเวส คณิตศาสตร์ 
106 16115012 นางสาวประภาศิริ สุขทอง คณิตศาสตร์ 
107 16115015 นายปิยพนธ์ ขวัญแก้ว คณิตศาสตร์ 
108 16115016 นายพันธุ์พงษ์ เลขะพันธุ์ คณิตศาสตร์ 
109 16115017 นางสาวพิมพ์ชนก บัวช่วย คณิตศาสตร์ 
110 16115018 นางสาวพิมพ์ลดา สินรุ่งพัฒนศิริ คณิตศาสตร์ 
111 16115019 นายภัคพล สาระสันต์ คณิตศาสตร์ 
112 16115020 นางสาวละอองจันทร์ โรจนะ คณิตศาสตร์ 
113 16115021 นายศตวรรษ วงษ์พระบุตร คณิตศาสตร์ 
114 16115023 นางสาวศานันธิณี ตั้งประเสริฐ คณิตศาสตร์ 
115 16115027 นางสาวศุภิสรา นาคเผือก คณิตศาสตร์ 
116 16115028 นางสาวอภิญญา ปานหงษ์ คณิตศาสตร์ 
117 16115029 นางสาวอลิสา บุญฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 
118 16115030 นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญสุข คณิตศาสตร์ 
119 16115131 นายภัควัต สุขศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 
120 16115238 นายปกรณ์ อ้วนล่้า คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
121 16115240 นางสาววราพร กลับเป็นสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา 
122 16115140 นายณัฏฐชัย สมสกุล พลศึกษา 
123 16115141 นางสาวณัฏฐ์นรี มะลิลัย พลศึกษา 
124 16115142 นายณัฐภูมิ แสงสุวรรณ์ พลศึกษา 
125 16115144 นายธีรนัย พรามนัส พลศึกษา 
126 16115151 นายภูมินทร์ เครือณรงค์ พลศึกษา 
127 16115155 นายสถาพร วรรณเผือก พลศึกษา 
128 16115157 นางสาวสุทธิดา สุทธิรอด พลศึกษา 
129 16115242 นายจิรพงษ์ ภาคีวร พลศึกษา 
130 16115243 นายชินกฤต แดงอร่าม พลศึกษา 
131 16115248 นายเนติลักษณ์ กวางทอง พลศึกษา 
132 16115304 นายศิริชัย เฉลิมนัย พลศึกษา 
133 16115305 นายอนุวัตร สุขรัตนี พลศึกษา 
134 16115041 นายธาราธิป กุลกะดี วิทยาศาสตร์ 
135 16115042 นางสาวนริศรา อยู่สบาย วิทยาศาสตร์ 
136 16115045 นายพรพรหม จรรยาดี วิทยาศาสตร์ 
137 16115048 นางสาวรวงข้าว บุญปลูก วิทยาศาสตร์ 
138 16115050 นางสาววราพร ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ 
139 16115052 นายวิทวัส รุ่งอุทัย วิทยาศาสตร์ 
140 16115054 นายอติกานต์ งานสลุง วิทยาศาสตร์ 
141 16115061 นายกฤษณะ กัลยา สังคมศึกษา 
142 16115062 นายกิรติ เพ็ญแสง สังคมศึกษา 
143 16115063 นายกีรติ แก้วรัตน์ สังคมศึกษา 
144 16115064 นายชุติพนธ์ ปรีชา สังคมศึกษา 
145 16115065 นายตันติกร วงษ์ทองดี สังคมศึกษา 
146 16115067 นายธนกฤต ธนวนกุล สังคมศึกษา 
147 16115068 นายธนบดี แสงหิรัญ สังคมศึกษา 
148 16115069 นายธนพงษ์ จิตร์จรูญ สังคมศึกษา 
149 16115070 นายนราธร สุดศรี สังคมศึกษา 
150 16115072 นางสาวภัทชา อัศวโอภาส สังคมศึกษา 
151 16115073 นางสาวปวีณา ดีใจ สังคมศึกษา 



6 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
152 16115075 นายพงษ์ดนัย สุขีลักษณ์ สังคมศึกษา 
153 16115076 นางสาวพนารัตน์ พร้อมเกษร สังคมศึกษา 
154 16115077 นางสาวพรรณวิษา ถนอมพล สังคมศึกษา 
155 16115078 นางสาวพัชนิดา ทรัพย์คุ้ม สังคมศึกษา 
156 16115079 นางสาวพัชรินทร์ ด่านคุ้ม สังคมศึกษา 
157 16115080 นายพาโชค สมบัติหลาย สังคมศึกษา 
158 16115082 นางสาววรรนิสา รุ้งกสัตรา สังคมศึกษา 
159 16115084 นางสาวสุติยา วงศ์สังข์ สังคมศึกษา 
160 16115087 นางสาวสุนิตา สัมฤทธิ์ สังคมศึกษา 
161 16115089 นายอนันต์ยศ รุณเจริญ สังคมศึกษา 

 


