
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
  ----------------------------------------------- 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖4 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศฉบับนี้ ดังนี้   

๑. การรายงานตัว   
    ๑.๑ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือแนบท้ายตามบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว รายงานตัวเพื่อ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   ๑.๒ ก าหนดการการรายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วัน / เดือน/ป ี รายละเอียด 
29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 
๒๕๖4 

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเอกสารไม่ครบ ประกอบด้วย  
1. ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู กรณีที่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตฯ หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตฯจากคุรุสภา ให้ใช้หนังสือ
ราชการภายนอกจากโรงเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งถึงเลขาธิการคุรุสภา 
เร่ืองขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมกับแนบแบบค าขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเอกสารดังกล่าวฯ จะต้องระบุวันที่ใน
วันเดียวกัน เท่านั้น 
2. เอกสารอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ในหลักสูตรท่ีออกโดยสถานศึกษานั้น ๆ 
สแ ก น เ อ ก ส า ร ท้ั ง ห ม ด ใน รู ป แ บ บ ไ ฟ ล์  PDF แ ละ จั ด ส่ ง ม า ท่ี  E- mail: 
edukpru.beam@gmail.com 
อนึ่ง หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะถือว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่อนุญาตให้รายงานตัวเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการเรียก
ล าดับส ารองตามล าดับ จนครบตามจ านวน ๑๘๐ คน 

6 – ๑0 ธันวาคม ๒๕๖4  รายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kpru.ac.th  

https://admission.kpru.ac.th/


วัน / เดือน/ปี รายละเอียด 
6 – ๑0 ธันวาคม ๒๕๖4 พิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษางวดแรก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th และช าระเงินได้ท่ี 
1. QR CODE พร้อมเพย์ (PromptPay) ธนาคารกรุงไทย  
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-eleven 
3. เคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C  
หากไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่วงเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการรับรายงานตัวล าดับส ารองตามล าดับ จนครบตามจ านวน ๑๘๐ คน 

๑3 – ๑5 ธันวาคม ๒๕๖4 รายงานล าดับส ารองและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษางวดแรก จ านวน 
๑๕,๐๐๐ บาท หรือ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จ านวน 
๓๕,๐๐๐ บาท (กรณีมีผู้สละสิทธิ์ เรียกล าดับส ารองจนครบตามจ านวน ๑๘๐ คน) 

๑8 ธันวาคม ๒๕๖4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
19 ธันวาคม ๒๕๖4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
๒5 – ๒6 ธันวาคม ๒๕๖4 การเรียนการสอน สัปดาห์ท่ี ๑ 

   ๑.๓ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือแนบท้ายตามบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ในวันที่ ๑8 – 19 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๒ 
อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา (อาคาร 46) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

๒. เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://admission.kpru.ac.th ดังนี้   

          ๒.๑ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
        ๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
   (หมายเหตุ ส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับก่อนอพัโหลดไฟล์เข้าระบบออนไลน)์     

๓. เอกสารที่ต้องน ามาส่งในวันปฐมนิเทศ (๑8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4) ดังนี้   
   ๓.๑ ใบทะเบียนประวัติ      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)      จ านวน ๒ ฉบับ 
        ๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๒ ฉบับ 

๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท  
๔.๑ ค่าธรรมเนียมงวดแรก (6 – ๑0 ธันวาคม ๒๕๖4)  จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔.๒ ค่าธรรมเนียมงวดท่ีสอง (สัปดาหเ์รียนท่ี ๖)  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท   
๔.๓ ค่าธรรมเนียมงวดท่ีสอง (สัปดาห์เรียนท่ี ๑๐)  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท   

https://admission.kpru.ac.th/


    
ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) 

            รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

 
 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2564  

(จ านวน 180 คน) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 6509901157 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนจันทร์  
2 6509901164 นายธีระพล จันทร์หีบ  
3 6509901261 นางสาววรรณิษา จักภิระ  
4 6509901263 นายธรณิศ ภักดี  
5 6509901026 นายกิติพงษ์ เกตุวงษ ์  
6 6509901148 นางสาวจุฑามาศ จะวรรณะ  
7 6509901308 นางสาวภาวินี แขกใจเย็น  
8 6509901127 นางสาวธฤตวัน บุญชู  
9 6509901177 นางสาวณัฐนาวรรณ ไพโรจน์  

10 6509901288 นางสาววรัญญา อุทากรณ์  
11 6509901206 นางสาวภัทราพร กาวีระเต็ม  
12 6509901208 นายศุภกรณ์ สีกล่อม  
13 6509901293 นางอัจฉรา เครือกนก  
14 6509901302 นางสาวพัชรพร มงคลพันธุ์  
15 6509901155 นางสาวสุภัสสรา อ้นเกษ  
16 6509901159 นางสาวอรณี ทับทิม  
17 6509901197 นางสาวพรปวีณ์ วิทยาพูล  
18 6509901049 นางสาวพิไลลักษณ์ พรมสุวรรณ  
19 6509901052 นางสาวชุตินันท์ แสงสว่าง  
20 6509901071 นายนันทชัย หนุนทรัพย ์  
21 6509901196 นางสาวพรนิภา แขเกษม  
22 6509901262 นายเนติภูมิ อุปถัมภ์  
23 6509901265 นางสาวพชรพรรณ ประสารศรี  
24 6509901269 นายนนทกานต์ ดอนจ๋ิวไพร  
25 6509901284 นางสาวนภัสวรรณ อุไรศรี  
26 6509901151 นางสาวมิเรียม ประเทศา  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
27 6509901171 นางสาวสุกัญญา บัวบาน  
28 6509901229 นางสาวรัชนีพร วงษ์ด่อน  
29 6509901230 นางสาวรุจาภา เปียสาตร์  
30 6509901287 นายฉัตรชัย เพียรักษา  
31 6509901289 นางสาวมินตรา ทองคมข า  
32 6509901307 นางสาวกรวรรณ โทเพชร  
33 6509901028 นางสาวจันทนา ยอดทอง  
34 6509901074 นายอนุศักดิ์ เฉียงเมือง  
35 6509901076 นางสาวนัฐกานต์ บุญร่วม  
36 6509901152 นางสาวสุพิชญา พลหลง  
37 6509901162 นางสาวแพรพลอย พิมพสุต  
38 6509901209 นางสาววดี มาดวง  
39 6509901036 นางสาวอมรพรรณ ภูเชียงชา  
40 6509901047 นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์  
41 6509901175 นางสาวภัทราวดี เหล่าเขตรกิจ  
42 6509901179 นางสาวนันทวัน อินหม ี  
43 6509901205 นายศรายุทธ ปานเพ็ชร  
44 6509901238 นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจแก้ว  
45 6509901243 นางปวีณ๋สุดา ศรีแก้ว  
46 6509901259 นางสาวภาวนา ศรัทธานนท์  
47 6509901283 นางสาววาสนา เสือด้วง  
48 6509901065 นางสาวมาริสา มุนตรี  
49 6509901129 นางสาวดารณี สิริย่างสกุล  
50 6509901135 พระธณภัทร อินหม ี  
51 6509901153 นายชินกฤต ศรีนวล  
52 6509901181 นายกนก โชติช่วง  
53 6509901183 นางสาวปาลิดา อิธิตา  
54 6509901318 นายปฐกานต์ กัดโชติ  
55 6509901001 นางสาวโสพิศ บุญศรี  
56 6509901025 นางสาวปิ่นปินัทธ์ คุณค า  
57 6509901056 นางสาวธันย์ดารินทร์ ติณณ์ธนาโชต  
58 6509901217 นายจักรกฤษณ์ โพธิ์งาม  
59 6509901271 นางสาวรุจี ขวัญมั่น  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
60 6509901042 นางสาวขนิษฐา วรินทรา  
61 6509901044 นางสาวขวัญจิตตรา จันทร์เต็บ  
62 6509901069 นางสาวชลิดา คูณลบ  
63 6509901117 นางสาวนริศรา ปาลี  
64 6509901130 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงเงิน  
65 6509901136 นางสุพัชรี พูนสวัสด์ิ  
66 6509901184 นางสาวชฎาพร ปัญญาวงค์  
67 6509901202 นางสาวอริยา นาคเย  
68 6509901216 นายฉัตรชัย มีสุขเกษม  
69 6509901219 นายปองภพ พรพิมล  
70 6509901221 นางสาววิภาพร อ่องสุข  
71 6509901249 นายศราวุธ เอี่ยมมา  
72 6509901291 นางสาวณัฐนรี วงศ์พราหมณ์  
73 6509901024 นางสาววรดา ปาปะเข  
74 6509901079 นางสาวณัฐสิมา อินสว่าง  
75 6509901106 นางสาวกัญญารัตน์ อุ่นอยู ่  
76 6509901107 นางสาวฐิติมา บุญล  าเลิศ  
77 6509901137 นางสาวชฎาพร ผาศิลป์  
78 6509901210 นางสาวศิริพร สายทองมาตร  
79 6509901268 นางสาวรุจีรา หมูยา  
80 6509901310 นางสาววรัชยา คุ้มมี  
81 6509901027 นางสาวสุนิตา นาคอ้น  
82 6509901077 นางสาวสุธาวัลย์ ขันทอง  
83 6509901112 นางสาววรรณรฎา ขันธนิกร  
84 6509901114 นายพีระพล เครือแดง  
85 6509901132 นางสาวทิพากร พุธฉิม  
86 6509901138 นายคณิน หวังประเสริฐ  
87 6509901182 นายกฤษณาภัค หงษ์ทอง  
88 6509901191 นางสาวอรุณรัตน์ ม่วงน้อยเจริญ  
89 6509901200 นางสาวจีรนันท์ ศิลปไพรสณฑ์  
90 6509901207 นางสาวสุกัญญา หอมสุด  
91 6509901277 นางสาวนิภาพร ระยะเพิ่ม  
92 6509901292 นางสาวจิรภิญญา บางทิพย์  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
93 6509901030 นางสาวสุภัสตรา ค าจันทร์  
94 6509901061 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร์  
95 6509901085 นายเกรียงไกร คงเมือง  
96 6509901104 นางสาวเบญจรัตน์ อ่อนกล  
97 6509901161 นางสาวเดือนเพ็ญ พรมแพน  
98 6509901241 นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ  
99 6509901270 นายศรัทธา เรืองน้อย  

100 6509901279 นางสาววรรณพร สมจิตร  
101 6509901029 นางสาวณัฐกานต์ สุขมี  
102 6509901035 นางสาวสุภาดา สายหล้า  
103 6509901051 นายอุกฤษฏ์ สิบรัมย์  
104 6509901062 นางสาวประภัสสร ประเสริฐธรรม  
105 6509901119 นางสาวเพ็ญนภา หวาเกตุ  
106 6509901125 นางสาวพิยะดา วงศ์ใหญ่  
107 6509901145 นางสาววนิดา บัวเหมือน  
108 6509901168 นายศุภฤกษ์ ฟักเอม  
109 6509901213 นายศตวรรษ จัตุมาศ  
110 6509901227 นายจิรวัฒน์ เกษมญาติ  
111 6509901246 นายกิตติพงษ์ ดิษฐบรรจง  
112 6509901248 นางสาวทัศวรรณ ชัยมานันท์  
113 6509901256 นางสาวสุพิชชา ต๊ิบล าเอี ยง  
114 6509901266 นางสาวอุไรวรรณ มาปา  
115 6509901299 นางสาวน  าทิพย์ อินทร์ศวร  
116 6509901309 นางสาวจิราพร ชูศรีวงศ์  
117 6509901023 นายเสน่ห์ จงกลม  
118 6509901060 นางสาวพนิดา แพงมา  
119 6509901103 นางสาวสุดารัตน์ ลอยมณี  
120 6509901141 นางสาวอนงค์นาถ ทับบุญ  
121 6509901160 นางสาวศศิธร ลูกอินทร์  
122 6509901201 นายพาณุพงษ์ สาลี  
123 6509901231 นางสาวปนิดา ทองจันทร์  
124 6509901253 นางสาวกวิสรา ศิริสุวรรณ  
125 6509901264 นางสาวศิริพร อ่อนฤทธิ์  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
126 6509901053 นายณัฐพัฒน์ วงศ์ค า  
127 6509901059 นางสาวภัทราวรรณ บุญใหญ่  
128 6509901064 นางสาวชรินทิพย์ กิจวัฒน์อาภาพร  
129 6509901121 นางสาวศิราณี วงศ์วานเตชะ  
130 6509901128 นายนฤพัทธิ์ รุนดา  
131 6509901154 นายศิริฉัตร พูลภักดี  
132 6509901173 นางสาวหนึ่งฤทัย เหน่งแดง  
133 6509901174 นางสาวเพ็ญนภา เนตรสุนทร  
134 6509901188 นายวิศิษฎ์ตา มั่นคง  
135 6509901211 นางสาวอารียา ไกรรักษ ์  
136 6509901214 นายปิยณัฐ จันทร์อ่อน  
137 6509901226 นางสาวทัศน์วรรณ สอนแก้ว  
138 6509901244 นางสาวปฏิญญา คตสุข  
139 6509901258 นางสาวสุภาวดี ศรีลา  
140 6509901273 นางสาวนลินรัตน์ ภูพาวรรณ  
141 6509901312 นางสาวนันทวรรณ คงกรุด  
142 6509901043 นางสาวนิศามณี ดวงจันทร์  
143 6509901045 นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีร ี  
144 6509901066 นางสาวกฤตินาฏ อภัยราช  
145 6509901113 นางสาวมาริสา เขมา  
146 6509901116 นายเนติพงษ์ สุนทร  
147 6509901131 นางสาวอารีรัตน์ บุญโย  
148 6509901225 นางสาวกัลยารัตน์ คงฟัก  
149 6509901257 นายพรเทพ ศรีศิลป์  
150 6509901281 นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์  
151 6509901322 นางสาวมณีรัตน์ อินทอง  
152 6509901111 นายบัญชา จีนชาวนา  
153 6509901122 นายธุระกิจ หมั่นตรอง  
154 6509901172 นางสาวสุธาสินี ประสิทธิ์เขตกิจ  
155 6509901176 นายธนพนธ์ บุตรพรม  
156 6509901180 นางสาวดวงฤทัย วิยาภรณ์  
157 6509901194 นางสาววาสนา บุญแสงทอง  
158 6509901218 นางสาวฐิติญาภา จิตสว่าง  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
159 6509901222 นางสาวมัลลิกา ภู่ทอง  
160 6509901239 นางสาวรักษินา อ่อนสมสวย  
161 6509901247 นางสาวศิริเพ็ญ กิติกาศ  
162 6509901276 นางสาววรรณภา ทองวัฒนา  
163 6509901050 นางสาวภัทรปภา กระสายแก้ว  
164 6509901078 นางสาวณัฐนิสา โพธิ์ศรี  
165 6509901091 นางสาวอุรณา อยู่คง  
166 6509901163 นางสาวสุพัชราวดี เขียนน้อย  
167 6509901199 นางสาวสุภาภรณ์ สังคง  
168 6509901048 นางสาวอาภัสราวดี เต่าแก้ว  
169 6509901089 นางสาวเกษสุนีย์ ทองนุช  
170 6509901124 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงหิรัญ  
171 6509901147 นางสาวกมลรัตน์ พัดกล่อม  
172 6509901150 นางสาวเอมอร มั่นอ่ า  
173 6509901178 นางสาวพรรณทิวา จานุพันธ์  
174 6509901252 นายทรนง มั่นรอด  
175 6509901041 นางรัชนก หมื่นเฮ้า  
176 6509901055 นางสาวฤดี พิเชษฐ  
177 6509901092 นางสาวพัชรี ศรีเจริญ  
178 6509901072 นางสาวชลธิชา นมเนย  
179 6509901086 นายกฤษดา สุขสว่าง  
180 6509901133 นายณรงค์ศักดิ์ อาจกล้า  

 
  



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

 
 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับส ารอง 

เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2564   
(จ านวน 39 คน) 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 6509901274 นางสาวสมฤทัย เทียนชัย ส ารองล าดับที่ 1 
2 6509901040 นายพงศธร ฟักทองอยู ่ ส ารองล าดับที่ 2 
3 6509901126 นางสาวธิดารัตน์ ถินทับ ส ารองล าดับที่ 3 
4 6509901142 นางสาวจินตนา แว่นแก้ว ส ารองล าดับที่ 4 
5 6509901267 นายสหรัฐ หมวกหล า ส ารองล าดับที่ 5 
6 6509901057 นางสาวมายเฟิน กันหริ ส ารองล าดับที่ 6 
7 6509901105 นายนิพล ปิ่นแสง ส ารองล าดับที่ 7 
8 6509901031 นางสาวนิภาวรรณ หม่อนกันทา ส ารองล าดับที่ 8 
9 6509901254 นางสาวรัตนาภรณ์ เพ่งพินิจ ส ารองล าดับที่ 9 

10 6509901081 นางสาวชยาภา พงษ์พิระ ส ารองล าดับที่ 10 
11 6509901073 นางสาวมณชากร ถาค า ส ารองล าดับที่ 11 
12 6509901084 นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร  ส ารองล าดับที่ 12 
13 6509901039 นางสาวคณาธิป ตินะคัด ส ารองล าดับที่ 13 
14 6509901046 นางสาวรินรดา นวลเกิด ส ารองล าดับที่ 14 
15 6509901189 นางสาวปนัดดา พุ่มหมี ส ารองล าดับที่ 15 
16 6509901190 นางสาวสุดารัตน์ อินเลี ยง ส ารองล าดับที่ 16 
17 6509901240 นางสาวเบญจวรรณ ศรีทานันท์ ส ารองล าดับที่ 17 
18 6509901037 นางสาวลัทธวรรณ น้อยยม ส ารองล าดับที่ 18 
19 6509901118 นางสาวศิริพร จันทร์ฉาย ส ารองล าดับที่ 19 
20 6509901070 นางสาวเบญจมาศ กล่ินกรุด ส ารองล าดับที่ 20 
21 6509901158 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วก าเหนิด  ส ารองล าดับที่ 21 
22 6509901212 นางสาวปาริฉัตร เป็งปัน ส ารองล าดับที่ 22 
23 6509901109 นางสาวภัทราภรณ์ พลธีระ ส ารองล าดับที่ 23 
24 6509901034 นางสาวสุพัชรี มากกุญชร ส ารองล าดับที่ 24 
25 6509901169 นางสาววาสนา บุญภู่ ส ารองล าดับที่ 25 



                                                         
                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์) 

                                 คณบดีคณะครุศาสตร ์

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
26 6509901032 นายวีระพนัธุ์ เท่ียงรัตน ์ ส ารองล าดับที่ 26 
27 6509901038 นายทัศนัย กรรณิการ์ ส ารองล าดับที่ 27 
28 6509901301 นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองเท่ียง ส ารองล าดับที่ 28 
29 6509901108 นายพงษ์ศักดิ์ ชันยา ส ารองล าดับที่ 29 
30 6509901224 นางสาวสาวิตรี อ้นป้อม ส ารองล าดับที่ 30 
31 6509901223 นางสาวอุบลวรรณ ปรางทอง ส ารองล าดับที่ 31 
32 6509901193 นายจีรนันท์ ร าไพพงศ์ ส ารองล าดับที่ 32 
33 6509901054 นางสาวอาทิตยา อินแผง ส ารองล าดับที่ 33 
34 6509901123 นางสาวจุฑามาศ หนูเกตุ ส ารองล าดับที่ 34 
35 6509901094 นายสุมัชฌา มันตะสูตร ส ารองล าดับที่ 35 
36 6509901255 นายสุรศักดิ์ นาคเสนสิน ส ารองล าดับที่ 36 
37 6509901102 นายนเรศ อินทร์ต๊ะ ส ารองล าดับที่ 37 
38 6509901228 นางสาวนิภาพร จันทร์กล่ า ส ารองล าดับที่ 38 
39 6509901170 นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น ส ารองล าดับที่ 39 

 
 
 
 
 
 
 

 

  


