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รายช่ือนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2562 
ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 

แนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์ ลงวันที่  23 เมษายน 2565 
-------------------------------------------- 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1 16215222 นางสาวกลัยรัตน์ โพสาราช การประถมศึกษา 
2 16215229 นางสาวจีรนันท์ แก้วใส การประถมศึกษา 
3 16215231 นางสาวชุติกาญจน์ เกตุแก้ว การประถมศึกษา 
4 16215233 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วรโชติโภคิน การประถมศึกษา 
5 16215234 นางสาวณัฐวรรณ ฝากพืช การประถมศึกษา 
6 16215238 นางสาวพิชชาภา ธิยะ การประถมศึกษา 
7 16215294 นางสาวธิติมา พูลสวัสดิ์ การประถมศึกษา 
8 16215086 นางสาวชิดชนก พานา การศึกษาปฐมวัย 
9 16215089 นางสาวญาดา ปิติไหว การศึกษาปฐมวัย 
10 16215091 นางสาวณฐพร สุขจรรยา การศึกษาปฐมวัย 
11 16215092 นางสาวณัฏฐธมล นาคกระสันต์ การศึกษาปฐมวัย 
12 16215093 นางสาวณิชนันทน์ ใจวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 
13 16215095 นางสาวทิฆัมพร ญาณสุคนธ์ การศึกษาปฐมวัย 
14 16215097 นางสาวธนัญญา ไกลประสิทธิ์ การศึกษาปฐมวัย 
15 16215098 นางสาวธิดา โออุ่ม การศึกษาปฐมวัย 
16 16215099 นางสาวธิดาทิพย์ คงศรี การศึกษาปฐมวัย 
17 16215100 นางสาวนงนภัส ข าวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 
18 16215102 นางสาวปิยธิดา เริงธรรม การศึกษาปฐมวัย 
19 16215104 นางสาวภัทรพร การเนตร การศึกษาปฐมวัย 
20 16215105 นางสาวมินตรา ช่วยโพธิ์กลาง การศึกษาปฐมวัย 
21 16215106 นางสาวรุ้งระวี สะยะบุตร์ การศึกษาปฐมวัย 
22 16215107 นางสาววรินทร ปั้นทอง การศึกษาปฐมวัย 
23 16215108 นางสาววริศรา ศุภธรรมกิจ การศึกษาปฐมวัย 
24 16215109 นางสาวธัญลักษณ์ มงคลดิเรกรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 
25 16215110 นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์ไทย การศึกษาปฐมวัย 
26 16215111 นางสาวสกุลตลาณี บุญคุ้มฉิม การศึกษาปฐมวัย 
27 16215112 นางสาวสิรินทรา เมฆขุนทด การศึกษาปฐมวัย 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
28 16215113 นางสาวสุกัญญารัตน์ ถิ่นแก้ว การศึกษาปฐมวัย 
29 16215114 นางสาวอัจฉรา บุญมั่น การศึกษาปฐมวัย 
30 16215274 นางสาวพัณณิตา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 
31 16215275 นางสาวพิชญา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 
32 16215277 นางสาวศุภมาส ขุนน้อย การศึกษาปฐมวัย 
33 16215251 นางสาวกมลพรรณ เผ่าดิษฐ การศึกษาพิเศษ 
34 16215252 นางสาวนภาพร บุตรสอน การศึกษาพิเศษ 
35 16215253 นางสาวพิมพ์มาดา ลายเครือวัลย ์ การศึกษาพิเศษ 
36 16215255 นางสาวสุชาลินี ทองค า การศึกษาพิเศษ 
37 16215192 นายกิตติศักดิ์ โชระเวก การสอนภาษาอังกฤษ 
38 16215193 นางสาวจารุวรรณ แสนสุข การสอนภาษาอังกฤษ 
39 16215196 นายชัชชัย หัตถหิรัญ การสอนภาษาอังกฤษ 
40 16215197 นายชาคริต ค านูญ การสอนภาษาอังกฤษ 
41 16215198 นางสาวฐิตินันท์ บุญปลูก การสอนภาษาอังกฤษ 
42 16215200 นายณัฐภัทร สหวัฒนชาต ิ การสอนภาษาอังกฤษ 
43 16215202 นางสาวนิภาพร พรหมลี การสอนภาษาอังกฤษ 
44 16215203 นางสาวปริฉัตร ในกระโทก การสอนภาษาอังกฤษ 
45 16215204 นายปุญญพัฒน์ จันทร์ศรี การสอนภาษาอังกฤษ 
46 16215205 นายพงศกร เสนาวงค์ การสอนภาษาอังกฤษ 
47 16215206 นางสาวพัณณิตา ลายนารี การสอนภาษาอังกฤษ 
48 16215207 นางสาวภัทรามาศ ดีธนันท์ การสอนภาษาอังกฤษ 
49 16215208 นายภูวรินทร์ มาติ๊บ การสอนภาษาอังกฤษ 
50 16215209 นางสาวมธุรดา วงษ์รอด การสอนภาษาอังกฤษ 
51 16215210 นางสาวมุธิตา รุ่งโรจน์ การสอนภาษาอังกฤษ 
52 16215211 นางสาวรัชนีกร ส าราญ การสอนภาษาอังกฤษ 
53 16215213 นายศุภศิษฎ์ ขันธโภค การสอนภาษาอังกฤษ 
54 16215214 นายสหัสวรรษ รัมมะโภชน์ การสอนภาษาอังกฤษ 
55 16215215 นางสาวสุภัสสรา วชิญานันท์ การสอนภาษาอังกฤษ 
56 16215216 นางสาวสุภาภรณ์ วีรวัฒนกุมพะ การสอนภาษาอังกฤษ 
57 16215217 นายอรชุน ก าจัดภัย การสอนภาษาอังกฤษ 
58 16215218 นายอาณกร เชื้อแดง การสอนภาษาอังกฤษ 
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59 16215290 นางสาวกรรณิการ์ สันติเวศม์ การสอนภาษาอังกฤษ 
60 16215291 นางสาวชลิดา จันณรงค์ การสอนภาษาอังกฤษ 
61 16215292 นายเปรม อินทพงษ์ การสอนภาษาอังกฤษ 
62 16215159 นางสาวกัญลยา ชัยสาคร การสอนภาษาไทย 
63 16215161 นางสาวกิตติยา สุขสมอรรถ การสอนภาษาไทย 
64 16215162 นางสาวจารุพร ดวงอ าไพ การสอนภาษาไทย 
65 16215163 นางสาวชนนิกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ การสอนภาษาไทย 
66 16215164 นางสาววชิรยาภรณ์ มุระดา การสอนภาษาไทย 
67 16215165 นางสาวญานิศา ทองไทย การสอนภาษาไทย 
68 16215166 นายทัศไนย์ โคกบัว การสอนภาษาไทย 
69 16215167 นางสาวนภสร จานโอ การสอนภาษาไทย 
70 16215169 นางสาวปณิดา ปั้นงาม การสอนภาษาไทย 
71 16215170 นางสาวปภัสสิริ ทุมวงษ์ การสอนภาษาไทย 
72 16215172 นางสาวมณีรัตน์ ต่างครบุรี การสอนภาษาไทย 
73 16215173 นายรัชกร คลังเจริญลาภ การสอนภาษาไทย 
74 16215174 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุขีชิต การสอนภาษาไทย 
75 16215175 นางสาววนิดา  ไทยสถิตย์ การสอนภาษาไทย 
76 16215176 นางสาววราภรณ์ จ้อยชู การสอนภาษาไทย 
77 16215177 นายวรเชษฐ์ โลเกตุ การสอนภาษาไทย 
78 16215179 นายวิศวะ หลวงหาญ การสอนภาษาไทย 
79 16215180 นายศุภวัฒน์ ธูปสุวรรณ์ การสอนภาษาไทย 
80 16215181 นางสาวสิริพร บุตรฉา การสอนภาษาไทย 
81 16215182 นางสาวสุธิดา พันธุ์เพ็ง การสอนภาษาไทย 
82 16215183 นางสาวสุภาวดี ช้างโต การสอนภาษาไทย 
83 16215184 นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ฉวี การสอนภาษาไทย 
84 16215186 นายอรุณรัศมิ์ พาลีเดช การสอนภาษาไทย 
85 16215188 นายเกรียงศักดิ์ ใสสุข การสอนภาษาไทย 
86 16215189 นางสาวเบญญทิพย์ ห่อเร การสอนภาษาไทย 
87 16215190 นางสาวโสรายา โสภิกิจ การสอนภาษาไทย 
88 16215287 นางสาวกนกวรรณ คงสุข การสอนภาษาไทย 
89 16215288 นางสาวทัฐศนีพร เนรจิตร์ การสอนภาษาไทย 
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90 16215005 นางสาวชนาทิพย์ ยิ้มละมัย คณิตศาสตร์ 
91 16215006 นายชัยสฤษฏ์ รสชะเอม คณิตศาสตร์ 
92 16215008 นางสาวธนัชชา หรั่งกระโทก คณิตศาสตร์ 
93 16215010 นางสาวธัญญลักษณ์ รุจิหาญ คณิตศาสตร์ 
94 16215011 นางสาวธันย์ชนก ก าแพงนิล คณิตศาสตร์ 
95 16215014 นางสาวปัณณพร หาโภคี คณิตศาสตร์ 
96 16215015 นางสาวปานชีวา รุจิแสวง คณิตศาสตร์ 
97 16215018 นางสาวพรรณวรินทร์ ทับทิม คณิตศาสตร์ 
98 16215021 นายพีรพัฒน์ พัฒนะ คณิตศาสตร์ 
99 16215022 นางสาวมลฤดี เจตนี คณิตศาสตร์ 
100 16215024 นางสาวรัตนภรณ์ ชาลีอ่อน คณิตศาสตร์ 
101 16215025 นางสาววรรษวรรณ ป่าใหญ่ คณิตศาสตร์ 
102 16215027 นายศุภกฤต ศักดิ์ศศิชัย คณิตศาสตร์ 
103 16215029 นางสาวอภิชญา กิจกระสัน คณิตศาสตร์ 
104 16215262 นายศุภกร สุขชม คณิตศาสตร์ 
105 16215124 นายนาวิน กลิ่นจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
106 16215127 นายอิทธิพัทธ์ อัครวราพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
107 16215128 นายสุทัศน์ คิดกล้า คอมพิวเตอร์ศึกษา 
108 16215280 นายปราโมทย์ วิโรจน์รัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
109 16215129 นาย กฤษฎา  นามโคตร พลศึกษา 
110 16215133 นางสาวชลธิชา พยุงวงษ์ พลศึกษา 
111 16215134 นายชลสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ พลศึกษา 
112 16215135 นายชลสิทธิ์ เอมอ่ิม พลศึกษา 
113 16215138 นายธนรัตน์ ผ่องสละ พลศึกษา 
114 16215139 นายธรรมธร รื่นภาคแดน พลศึกษา 
115 16215142 นางสาวน้ าฝน แพรงาม พลศึกษา 
116 16215143 นายปริณญา หาบุบผา พลศึกษา 
117 16215144 นายพงษ์สิทธิ์ เลาหาง พลศึกษา 
118 16215145 นายพรพิทักษ์ จันทร์ตน พลศึกษา 
119 16215146 นางสาวฟ้าใส พัฒนวิเวก พลศึกษา 
120 16215147 นายภัทรพงศ์ นุ่มจันทร์สกุล พลศึกษา 
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121 16215154 นางสาวสุพรรษา อุดมผล พลศึกษา 
122 16215155 นายสุรดิษ ค าเพ่ิม พลศึกษา 
123 16215156 นางสาวอลิสลา หาเรือนทรง พลศึกษา 
124 16215158 นายเสกสิน สุขสวัสดิ์ พลศึกษา 
125 16215283 นางสาวชุติมา บุญมี พลศึกษา 
126 16215286 นางสาวสุนันทา บุญมา พลศึกษา 
127 16215042 นายรัชพล ศรีลาชัย วิทยาศาสตร์ 
128 16215047 นางสาวสุภารัตน์ พุทธิวัย วิทยาศาสตร์ 
129 16215051 นายอลีมีน ทรงขวัญ วิทยาศาสตร์ 
130 16215263 นายจิตติพัฒน์ สาระบูรณ์ วิทยาศาสตร์ 
131 16215300 นางสาววนัสนันท์ จิตต์สุทธิผล วิทยาศาสตร์ 
132 16215056 นายกล้าณรงค์ มีสมโฉม สังคมศึกษา 
133 16215057 นายจิรฑิต จ านงค์ไว สังคมศึกษา 
134 16215064 นายนิติพัฒน์ พลศรี สังคมศึกษา 
135 16215067 นางสาวพิทยารัตน์ อักษร สังคมศึกษา 
136 16215068 นายพิเชฐ ไวยสุนา สังคมศึกษา 
137 16215071 นายภาณุวัฒน์ เมืองส าราญ สังคมศึกษา 
138 16215072 นางสาวรพีพรรณ กิจพงษ์ศรี สังคมศึกษา 
139 16215073 นางสาวทิพวัลย์ ไวยบุญญา สังคมศึกษา 
140 16215074 นางสาววรัชยา พรเจริญ สังคมศึกษา 
141 16215075 นายวุฒิ คุ้มบุญ สังคมศึกษา 
142 16215076 นายศุภศักย์ โชคอุปถัมภ์ สังคมศึกษา 
143 16215077 นายอดิศร อากาศโสภา สังคมศึกษา 
144 16215078 นายอดิศักดิ์ คงสมลาภ สังคมศึกษา 
145 16215082 นางสาวเพียงฟ้า แสนประเสริฐ สังคมศึกษา 
146 16215083 นายโกเมศ นุชนวล สังคมศึกษา 
147 16215084 นางสาวโยษิตา เงินเหรียญ สังคมศึกษา 
148 16215267 นางสาวกีรติ นิ่มนวล สังคมศึกษา 
149 16215268 นางสาวณัฐณิชา เตียนสิงห์ สังคมศึกษา 
150 16215270 นายวนวัฒน์ เลิศศิกิจ สังคมศึกษา 
151 16215271 ว่าที่ร้อยตรีศุภสิน นวลจันทร์ สังคมศึกษา 


