
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

ภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา  2563 
_____________________________ 

 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2                               
ปีการศึกษา 2563 ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน - 18 ตุลาคม 2563  และจะดําเนินการสอบข้อเขียน                         
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  มหาวิทยาลยัจึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน ดังรายช่ือตามบัญชี  
ที่แนบมาข้างทา้ยน้ี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2563      

 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
ที่  0709/2563 
 
 
หมายเหตุ : 1.  ให้ผู้เข้าสอบนําดินสอ 2B หรือมากกว่า มาใช้ในการสอบ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
      หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
 2.  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ  



อาคาร 
31

อาคารสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อหลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชพีครู
ประจาํภาคการศึกษาที� 2 ป�การศึกษา 2563

รหสัสอบ 631700517 - 631701011   อาคาร 31 ชั�น 8

รหสัสอบ 631701012 - 631701139   อาคาร 31.04.06

รหสัสอบ 631701140 - 631701261   อาคาร 31.04.07

รหสัสอบ 631701262 - 631701478   อาคาร 31.05.06

รหสัสอบ 631701479 - 631701582   อาคาร 31.06.06

รหสัสอบ 631701583 - 631701699   อาคาร 31.07.06

สอบคัดเลือก
วนัอาทิตยที์� 1 พฤศจกิายน 2563

เวลา 09.00-11.00 น.

รหสัสอบ 631700002 - 631700267

อาคาร 27.05.8

รหสัสอบ 631700270 - 631700516

อาคาร 27.05.9

อาคาร 
27

สนง.บัณฑิตวิทยาลัย
อาคาร 9 ชั�น 8

อาคาร 9

รหสัสอบ 631700548

รหสัสอบ 631701040

รหสัสอบ 631701147

สอบที�อาคาร 9.10.10

ใหผู้ม้สีทิธิ�สอบคัดเลือก
ตรวจสอบอาคารและหอ้งสอบ

เรยีงตามรหสัประจาํตัวผูส้มคัรสอบ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมัคร ชือ่-นามสกุล หมายเหตุ

1 631700548  นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม ผู้บกพร่องทางร่างกาย

2 631701147  นายรังสิตชยั  สุวรรณ์โรจน ผู้บกพร่องทางร่างกาย

3 631701040  นางสาวอญัชลี  หมืน่เจริญ ผู้บกพร่องทางร่างกาย

หมายเลขห้องสอบ  9.10.10

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรือมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                     
                 พร้อมทั้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนที่ทางราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 9  ชั้น 10  ห้อง 10

รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631700002  นายปราการ  ทองใบ

2 631700003  นายธีรชัย  แบขุนทด

3 631700004  นางสาวพิมพ์ร าไพ  วงศ์นาค

4 631700005  นายนัฐพงษ์  ทิพมล

5 631700006  นายชินกฤต  อรัญทอง

6 631700008  นายสัญญพงศ์  ภทัรกลุกนิษฐ

7 631700009  นางสาวนิศากร  แสงหรัิญ

8 631700012  นายบุญญฤทธิ์  ลิลิตวรรณ

9 631700013  นางสาวสุภานฤดี   ศรีจันทึก

10 631700014  นายกติติพัฒน์  ยวงใย

11 631700015  นางสาวมนิตรา  พิสันเทียะ

12 631700016  นางสาววรรณิภา  เหมอืนจอหอ

13 631700017  นางสาวเปรมผกา  มะลัยค า

14 631700018  นางสาวณัฐพร  เรือนไธสง

15 631700019  นางสาวสุจิตรา  ปานหมื่นไวย

16 631700020  นางสาวจิตติกาญจน์  ทรัพย์สันเทียะ

17 631700021  นายวัฒนา  แกว้ทองหลาง

18 631700022  นางสาวเบญจมาภรณ์  ขมโคกกรวด

19 631700024  นางสาวสุดารัตน์  พันธ์จันดี

20 631700025  นายธีระพงษ์  สงเมอืง

21 631700026  นางสาวสุนิษา  หน่ายครบุรี

22 631700028  นางสาวชมชนก  ชัยปัญหา

23 631700029  นางสาวพัชรี  ไกรคุ้ม

24 631700030  นางสาวภทัราวดี  ภญิโญ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ 
    พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
- ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ 
    พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
- ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

25 631700031  นางสาวธาระทิพย์   เต่าแกว้

26 631700033  นางสาวเพ็ญนภา  สมานมติร

27 631700034  นายจักรพงษ์  พรมมาก

28 631700035  นางสาวขนิษฐา  บุญมั่น

29 631700037  นางสาวกชามาส  รอดวินิจ

30 631700038  นางสุกญัญา  ฤทธิ์ยุง

31 631700039  นางสาวศีรณา  ศุกลธนัตถ์

32 631700040  นายชินกฤต  อรัญทอง

33 631700042  นางสาวณัฐนันต์  เพชรไกร

34 631700043  นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรจีน

35 631700044  นางสาวกลุปรียา  หาญมนตรี

36 631700045  นายศักย์วริษฐ์  รุ่งสุวรรณ

37 631700046  นายศุภสิทธิ์  ทาหาร

38 631700047  นายพุทธินันท์  นันทกลุ

39 631700049  นางสาวศศิบุษย์  บุราคร

40 631700050  นางสาวสิริมาภรณ์  เรืองเดชผล

41 631700051  นางสาวปาริชาติ  ดิบประโคน

42 631700052  นางสาวกิ่งกาญจน์  ผายตากแดด

43 631700053  นางสาวพัทธินันท์  ศรีมหาพรหม

44 631700054  นางสาวฐิติกาญจน์  เชื้อหมอดู

45 631700055  นางสาวจิราภรณ์  พวงสันเทียะ

46 631700057  นางสาวพัชร์ชิสา  สุนทรา

47 631700059  นางสาวสุตาภทัร   หบุกระโทก

48 631700061  นางภทัร์ชนรรส    บุญวิจิตร



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ 
    พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
- ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

49 631700062  นางสาววีศยาภทัท์  รัตนมณีุวงศ์

50 631700064  นางสาวศดานันท์  ศรีวุฒิพงศ์

51 631700065  นางสาวอไุรวรรณ  สาขจร

52 631700066  นายเกรียงไกรวิชญ ์ วนกลาง

53 631700068  นางสาวรัชนีกร  ฉัตรไธสง

54 631700069  นางสาวอรวรรณ  พรมออ่น

55 631700070  นางสาวประกายมขุ  ลาขุมเหล็ก

56 631700072  นางสาวนาถนารี  งามสวัสด์ิ

57 631700075  นางสาวปัฐตยา  วิงกระโทก

58 631700077  นางสาวขนิษฐา  จ าปาทอง

59 631700078  นางสาวจุฑารัตน์   ตามกลาง

60 631700080  นางสาวศิริประภา  เผือกจันทึก

61 631700081  นางสาวศุภลักษณ์  ภาษาสุข

62 631700082  นางสาวฐาปนี  พนารินทร์

63 631700083  นางสาวศิริยากร  แสนจะบก

64 631700084  นางสาวศิริพร  วันเจริญ

65 631700085  นางสาวอารีย์  ล่ าสัน

66 631700086  นางสาวเพ็ญนภา  เรืองวงษ์

67 631700089  นางสาวรจนา  สูงเกา่

68 631700090  นางสาวธาราทิพย์  ค าจันทร์

69 631700091  นายพีรวัฒน์  การงาน

70 631700092  นางสาวเกศรินทร์  เทศราช

71 631700093  นายนิรุตต์ิ  เติมงาม

72 631700094  นางสาวปิยะดา  มนกลาง



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ 
    พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
- ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

73 631700095  นางสาวปภสัรา  แซ่เฮง

74 631700096  นางสาวศิริวรรณ  ขันธ์เครือ

75 631700100  นายศิริพงศ์  เพิม่ส าราญ

76 631700101  นางสาวอารียา  เพียแกน่แกว้

77 631700102  นายอนุชา  ศาสนะ

78 631700103  นางสาวสาวิตรี  แกวสามคัคี

79 631700105  นางจรัลนิชย์  ศรีคุณ

80 631700106  นางสาวอนงค์นาถ  มะลิมาตร

81 631700108  นางสาวชนากานต์  ผมมา

82 631700110  นายแกว้สมทุร  บุญค า

83 631700111  นางสาววาทินี  สมาน

84 631700113  นางสาวกญัญารัตน์  พานิช

85 631700114  นางสุภาว์รัตน์  สุริยันต์

86 631700116  นายทรงพล  แซ่เล็ก

87 631700119  นางสาวสกาวมาศ  ดวงโพธิ์ทอง

88 631700120  นางสาวเอม็พิกา  กนัหา

89 631700122  นางสาวนิชาภา  หล้าเนตร

90 631700123  นางสาวกรรณิการ์  สัตรัมย์

91 631700124  นายกฤษดา  โสภา

92 631700125  นางสาววัชรา  หฤแสง

93 631700126  นางสาวณัฐพร  แสงอรุณ

94 631700127  นางสาวมทัรี  ภกัดีพุดซา

95 631700129  นางสาวศิริประภา  เหระวัลย์

96 631700130  นางสาวนุชษบา  อญัโย



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

97 631700131  นายอภโิชค  นเรกลุ

98 631700132  นางสาวภสิรินธันย์  เมยีบขุนทด

99 631700133  นางสาวทิพรดา  วาลมลุตรี

100 631700135  นางสาวปัณณ์ผกากานต์  มณีวรรณ

101 631700136  นางสาวกาญจนาพร  กมิภา

102 631700137  นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ไตรรัตน์

103 631700138  นางสาวกติติยา  สารโท

104 631700139  นางสาวเสาวลักษณ์  ไมห้อม

105 631700140  นางสาวจุฑาทิพย์  เสตะพยัคฆ์

106 631700141  นางสาวสุกญัญา  พรมฤทธิ์

107 631700143  นางสุนิสา  รวมครบุรี

108 631700144  นายณัฐกานต์  จวบสมบัติ

109 631700146  นางสาวณัฐธิดา  เผือกพันธ์

110 631700147  นางสาวอรอนงค์  โกรัมย์

111 631700148  นางสาวสุดารัตน์  เพ็งโคตร

112 631700149  นางสาวจิราวัฒน์  อทุธิสินธุ์

113 631700151  นายธนากร  แนวกลาง

114 631700152  นางสาวหทัยรัตน์  ละอองดิน

115 631700153  นายวัชระ   โพธิ์ปานพะเนา

116 631700155  นางสาวภทัรวดี  เล่ียมกลาง

117 631700156  นางผกามาศ  แชนประโคน

118 631700157  นายอนุวัฒน์  อาจยิ่งยง

119 631700159  นางสาวเพ็ญนภา  โวนรัมย์

120 631700161  นางสาวอมลวรรณ  มนกลาง



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

121 631700162  นางสาวสุวรรณา  เปล้ืองกลาง

122 631700163  นายกติติศักด์ิ  วงศ์อนิทร์

123 631700164  นายฤทธิชัย  สีวงแก

124 631700165  นางสาวขนิษฐา  น้อยไธสง

125 631700167  นางสาวสุวนันท์  โพธิ์นางรอง

126 631700168  นางสาวจงกลนี  รักษ์มณี

127 631700169  นางสาวพนิดา  บุญทา

128 631700170  นางสาวศิรินภา  อาญาเมอืง

129 631700171  นางสาวณัฐกานต์  ชมนาวัง

130 631700172  นางสาวริญญภสัร์  กรีติสุนทรเวทย์

131 631700173  นายณัฐพล  เล่หก์ล

132 631700174  นางสาวนัฎฐา  อาญาเมอืง

133 631700176  นางสาวณัฏฐณิชา  ประดิษฐ์ค่าย

134 631700177  นางสาววารุณี  อดุมฤทธิ์

135 631700178  นางสาวสุทธิดา  ปราบ ณ ศักด์ิ

136 631700179  นายธิติ  ตรงประสิทธิ์

137 631700180  นางสาววราภรณ์   นามพิมล

138 631700181  นายธนวัฒน์  ราชวงษ์

139 631700182  นางสาวหนึ่งฤทัย  ในกระโทก

140 631700183  นางสาวเขมาภรณ์  สาหร่ายพิมาย

141 631700185  นางสาวประภาพรรณ  โพธิ

142 631700186  นางสาวพรพิมล   ผลพิมาย

143 631700189  นางสาวสุพรรณษา  เพลียสูงเนิน

144 631700190  นายแสงชัย  เสาร์ศิริ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

145 631700191  นายชาญชัย  ถ่อนสันเทียะ

146 631700192  นางสาวสุภาวดี  ตาสี

147 631700193  นายศุภชัย  คูณทวี

148 631700194  นางสาวสุภารัตน์  จันทะดวง

149 631700195  นายกฤติเดช  ทุมสันเทียะ

150 631700198  นางสาวพิชญธิดา  แหวนพิมาย

151 631700199  นางสาวจินดารัตน์  เทียนไทย

152 631700201  นางสาวพิลาสลักษณ์  นามเทพ

153 631700202  นางสาวศิริพร  ปิยะศรี

154 631700203  นายภควัต  แสงดี

155 631700204  นางสาวสิรินนภา  แสนโน

156 631700208  นายศิริวัฒน์  โพธิ์งาม

157 631700209  นางสาวอภญิญา  คนชาญ

158 631700210  นางสาวลียาห ์ วงศ์สารศรี

159 631700211  นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิน่ปักษ์

160 631700212  นางสาวสุภาวดี  ฉลาดการ

161 631700213  นางสาวพรรณราย  พรโสภณ

162 631700215  นางสาวธัญยากร  สานันท์

163 631700216  นางสาวศรัญยา  พิมพ์ปรุ

164 631700217  นางสาวชุลีพร  ศรีละ

165 631700218  นางสาวองัคณา  กลุสุวรรณ์

166 631700219  นางสาวชลธิชา  แกว้ค ากอง

167 631700220  นางสาวอตินุช  พัฒนไทย

168 631700223  นางสาวอภชิญา  บุญชู



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

169 631700226  นายณัฐพงษ์  หล าปุน่

170 631700227  นางสาวปนัทฐา  พันธ์จันทร์

171 631700228  นางสาวเครือนะภา  แสนรัตน์

172 631700229  นางสาวทัศนีย์  โสนาคา

173 631700230  นางสาวกนกวรรณ  เพียจุล

174 631700231  นายนภฤกษ์  สิทธิจันทร์

175 631700232  นางสาวจิรภา  ไกวัลเกศบุศย์

176 631700233  นางสาวนิตยา  สาระปัญญา

177 631700234  นายอ าพล  ชัยยา

178 631700235  นางสาวปรีชญาดา  พรหมมนิทร์

179 631700236  ว่าทีร้่อยตรี ธีระชาติ  ภวูะศรี

180 631700239  นางสาวอริสา  พานิชนอก

181 631700242  นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เอน

182 631700244  นายปรีชา  ธิจันทร์ดา

183 631700246  นางสาวชลิตา  สมออ่น

184 631700247  นางสาวสวรรยา  ศินารักษ์

185 631700248  นางสาวจุฑาพร  แนวราษฎร

186 631700250  นางสาวพนัดดา  ยิ้มจ านรรจ์

187 631700251  นางสาวสุรนัชชา  กมิสมบูรณ์

188 631700252  นางสาวพรทิวา  นาเมอืงรักษ์

189 631700255  นางสาวทิพวรรณ์  โชคกลาง

190 631700257  นายสุเทพ  วนเกดิ

191 631700258  นางสาวสมพร  ศรีมณี

192 631700259  นางสาววิไลวรรณ  เจิมกระโทก



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

หมายเลขห้องสอบ  27.05.08
อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 8

193 631700260  นายทรงวุฒิ  เทพอนิทร์

194 631700261  สิบเอกหญงิ สมปอง  ศรีเตชะ

195 631700262  นายขวัญชัย  เพียดขุนทด

196 631700263  นายณัฐพงศ์  สดับสาร

197 631700264  นายปรัชญา  ราชเครือ

198 631700265  นางสาวลัดดามาศ  เนนเลิศ

199 631700266  นางสาวนงลักษณ์  แสงสุขสว่าง

200 631700267  นางสาวกอบกลุ  สนงูเหลือม



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631700270  นางสาวอมรรัตน์  ท านานอก

2 631700271  นางสาวตะวันฉาย  มะบุญ

3 631700272  นายอภสิิทธิ์  ทีปชมภู

4 631700273  นางสาวกฤตพร  อนิทะเล

5 631700274  นางสาวจุฑามาศ  เกล้ียงกลม

6 631700275  นางสาวสโรชา  ยังคง

7 631700276  นางสาวณัฐฐา  ภาผล

8 631700277  นางสาววันเพ็ญ  ปุน่โพธิ์

9 631700278  พันจ่าอากาศเอก ฐิติวัฒน์  โปยขุนทด

10 631700279  นางสาววรรษชล  สุขสันต์

11 631700280  นางสาวสุภทัราวดี  วรรธนะก าจรกจิ

12 631700281  นางสาวธัชมาศ  ควรดี

13 631700282  นางศศิธร   ไชยศล

14 631700283  พระมหาธีรพงศ์  บุญนาดี

15 631700285  นางสาวสุพรรษา  เกยีรติชูสกลุ

16 631700286  นางสาวพัชรจุฑา  กล่ินอม้

17 631700287  นางสาวจินตนา  เกตุชิด

18 631700288  นางสาวสุดารัตน์  วันนา

19 631700289  นางสาวรุ่งฤดี  วงค์ประโคน

20 631700290  นางสาวทิพรัตน์  ล้วนสูงเนิน

21 631700291  นางสาวภารวี  พวงไพบูลย์

22 631700292  นางสาวชลวรรณ  ยงยืน

23 631700293  นางสาวภาวิณี  จันทะเวียง

24 631700294  นางสาวอสุนา  พุฒขุนทด

หมายเลขห้องสอบ  27.05.09

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 9

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  27.05.09

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 9

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631700295  นางสาวณัฐธนัน  หาประโคน

26 631700297  นางสาวฐิติมน  ตะวงค์

27 631700298  นายภานุเดช  กณัหาแกว้

28 631700300  นางสาวนิภาธร  วุฒิยา

29 631700301  นายกติติธัช  เหล่าชุมพล

30 631700302  นางสาวดารุณี  ประเสริฐสังข์

31 631700303  นางสาวจุฑามาศ  นิสสัยหาญ

32 631700307  นายกฤษณะ  ทิศทะษะ

33 631700308  นางสาวอรัญญา  มาเวียง

34 631700309  นางสาวปทิตตา   พระราช

35 631700310  นายโยธิน  ไพฑูรย์

36 631700311  นายสมพร  พันธ์เดช

37 631700313  นางสาวสุพิชญาณ์  นิธิวราเศรษฐ์

38 631700314  นายประเสริฐ  บุญเชิญ

39 631700315  นางสาวชลธิชา  เฮียงพรม

40 631700316  นายสมควร  โสภณพงษ์

41 631700317  นางสาวเดือนเพ็ญ  โตสันติวงศ์

42 631700318  นายสิทธิศักด์ิ  พลชามาตร์

43 631700319  นางสาววชิราภรณ์  ดีเกดิ

44 631700320  นางสาวสุชาดา  ธนะวิโรจน์

45 631700324  นายคมศิลป์  โคตรจันทึก

46 631700325  นางสาวเจนจิรา  โพธิ์จันทร์

47 631700326  นางสาวรังสิมา  ชื่นสระน้อย

48 631700327  นายเจตณรงค์  ทาค าวงค์
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49 631700328  นางสาวกาญจนา   เยือนพิมาย

50 631700329  นางสาวณัฐพร  พูนเกดิมะเริง

51 631700330  นางสาวจริยา  พนมสวย

52 631700331  นางสาววรณัฏฐยา  นิยมตรง

53 631700332  นางสาวจรัสพร  คลองแหง้

54 631700333  นางสาวอรอมุา  บุลานลม

55 631700334  นางชัชฎาพร  จอดนอก

56 631700335  นางสาวภทัรกลุ   ศิลปรัตน์

57 631700336  นางสาวณัฐธิดา  เธียรวรรณ

58 631700339  นางสาวณัฐณัณณรี  แสงจันทร์

59 631700341  นางสาวธนัชพร  แสงน้ า

60 631700342  นายอนันต์สิทธิ์  ประสานตรี

61 631700343  นางสาวฐิติชญา  ทะวรสันต์

62 631700344  นายพัชรพล  ปฏรัิตนัง

63 631700345  นายสุริยา  ทองโปย

64 631700346  นางสาวสัณหสิ์นี  แกว้กริชกร

65 631700347  นางสาวจิรารัตน์  ต้นกนัยา

66 631700348  นางสาวพฤจิรา  ชาญจะโปะ

67 631700350  นางสาวอรทัย  บัวใหญ่

68 631700351  นางสาวเนรัญฌา  สุวรรณทา

69 631700352  นางสาวกลัยาณวัตร  วงค์ค าไสย

70 631700354  นายสัญญสิทธิ์  สุกแสง

71 631700355  นางสาวสุภาพร  นิลแกว้

72 631700356  นายเกยีรติกรานต์  กา้นจักร
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73 631700357  นางสาวแพรวา  สุนทรวีราทักษ์

74 631700359  นางสาวจุฑาทิพย์  งามแกว้

75 631700360  นางสาวพัชรินทร์  เหมิขุนทด

76 631700361  นางสาวมลิรดา  จันคะนา

77 631700362  นางสาววราภรณ์  ธาตุสุวรรณ

78 631700363  นางสาวชุลีพร  วงศ์หนองแวง

79 631700364  นายนุกลุ  โคนาบาล

80 631700365  นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว

81 631700366  นายณัฐพล  ชนะวัตร

82 631700367  นายณัฐวุฒิ  ยิ่งยงยุทธ

83 631700369  นายอดิศร  ศัตรูพินาศ

84 631700370  นางสาวอญัธิกา  จุ้ยทองหลาง

85 631700371  นางสาวภคัจิรา  หาญกล้า

86 631700372  นางสาวพรพิมล  โพธิ์แกว้

87 631700373  นางสาวพิมพ์ชิรารัชต์  ใจกล้า

88 631700375  นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง

89 631700376  นายอภวิัฒน์  ธรรมกลุ

90 631700378  นายศราวุธ  บุรินทร์รัมย์

91 631700379  นางสาวจิราภรณ์  จักรดี

92 631700380  นางสาวฐยาภรณ์  ดวงดารา

93 631700382  นางสาวนิภาวรรณ  สุขบรรเทิง

94 631700384  นางสาวนิภาภรณ์  ภมูสุิข

95 631700385  นายพงศกร  ไกรสร

96 631700386  นางสาววฤนดา  มสิุกวัน
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97 631700388  นายพีระศิลป์  เบ็ญณรงค์

98 631700389  นางสาวศิรินาถ  ศรีคุณ

99 631700390  นางสาวปวีณา  พังกระโทก

100 631700391  นางสาวจินตหรา  ทรงวาจา

101 631700393  นายรติพงศ์  ถาวรพรหม

102 631700394  นางสาวพัชราวดี  เทพจิต

103 631700395  นางสาวสุกญัญา  ลีเขาสูง

104 631700396  นางสาวชัชฎาพร  ภขูมงั

105 631700397  นางสาวสุมทันา  ค าเกตุ

106 631700400  นางสาววราทิพย์  ปะเสระกงั

107 631700401  นางสาวจริยา  วงศ์พุทธะ

108 631700402  นางสาวติยาพร  ฤกษ์ดี

109 631700403  นางสาวกลัยาณี  จงบวกกลาง

110 631700404  นางสาวอสิริยาภรณ์  แพนแกว้

111 631700405  นางสาวจตุพร  ทราบรัมย์

112 631700406  นายสุทัศน์  เยี่ยงกลาง

113 631700407  นางสาวสุพรรณษา  เถาพุทธา

114 631700410  นางสาวสุนิสา  มาลาล้ า

115 631700412  นางสาวรสสุคนธ์  เชิดสูงเนิน

116 631700413  นางสาววริศรา  ชีพสมทุร

117 631700414  นางสาวกนกวิภา  ใจดี

118 631700417  นางสาวสิริพร  กล่ินสุคนธ์

119 631700418  นายอมรวุฒิ  จันต๊ะมลู

120 631700419  นายพีรพล  ไชยณรงค์ศักด์ิ
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121 631700420  นางสาวนิลวดี  รักชาติ

122 631700421  นายศาสตราพันธ์  อนัไฮ

123 631700422  นางสาวมชัญาพร  พันนาม

124 631700423  นางสาวเสาวรัตน์  โกรัมย์

125 631700424  นางสาวหนึ่งธิดา  พระทอง

126 631700425  นายเมทนีดล  อนิทเอื้อ

127 631700426  นางสาวคีญาพัฒน์  ปริปุณนัง

128 631700427  นางสาวสายธาร  อโุลก

129 631700428  นายวชิรพงศ์  จินดาศรี

130 631700429  นางสาวบัณฑิตา  ค้าขาย

131 631700430  นางสาววอรดา  ตอรบรัมย์

132 631700432  นายอกุฤษฏ ์ ทองสันทัด

133 631700433  นางสาวจิรภญิญา  รุ่นสูงเนิน

134 631700434  นางสาวกมลรัตน์  กระจงกลาง

135 631700435  นายภาสกร  กงประโคน

136 631700436  นายจิรายุ  กมุภกัษ์

137 631700437  นางสาวทิพย์วารี  พหลทัพ

138 631700438  นายอานนท์  ชูจัตุรัส

139 631700440  นายประสิทธิ์  แพงพุทธ

140 631700441  นางผ่านตะวัน  ท่าลาด

141 631700443  นายปรีดา  กรอกงูเหลือม

142 631700447  นางสาวชณัฐชา  พึง่บัว

143 631700449  นายยุทธพิชัย  จงดี

144 631700450  นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รัตน์
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145 631700451  นางสาวไพลิน  นิรัมย์

146 631700452  นางสาวนชพร  แกว้ระวัง

147 631700453  นางสาวทิพาพร  แจ่มจ ารัส

148 631700454  นางสาวกลุธิดา  ชาติรัมย์

149 631700455  นางสาวศศิวิมล  ยิ่งนอก

150 631700456  นางสาวอารยา  ดะขุนทด

151 631700457  นายศักด์ิธร  เทีย่งธรรม

152 631700458  นายเทิดเกยีรติ  ก าลังไทย

153 631700461  นางสาวธิดารัตน์  พุม่มาลา

154 631700462  นายณัฐเศรษฐ์  พงพันนา

155 631700463  นางสาวศิริวรรณ  แกว้เจ๊ก

156 631700464  นางสาวกญัทิชา  สุขเจริญ

157 631700465  นางสาวพรรณนิภา  ฉัตรพรม

158 631700466  นางสาววนิดา  ร้ังกลาง

159 631700467  นางสาววราภรณ์  ตรีวงษ์

160 631700468  นายพิชยดนย์  ยืนยิ่ง

161 631700469  นายธีระพงษ์  พิมพ์จัตุรัส

162 631700470  นางสาวปิยดา  บรรจุงาม

163 631700471  นางอดุมลักษ์  รุ่งเรือง

164 631700472  นางสาวธันวรัตม ์ ลายกลาง

165 631700473  นายประพาส  พาท า

166 631700474  นางศุภธิดา  ธรรมสุทธิวัฒน์

167 631700476  นางสาวจันทิมา  กนุะ

168 631700477  นายทรงเกยีรติ  สีหาราช
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169 631700480  นางสาวอรุณรัตน์  อนิพิทักษ์

170 631700481  นายกนัตพงศ์  วุฒิวงค์

171 631700482  นางสาวสุกญัญา  กิ่มนอก

172 631700483  นายภทัรกร  ประสพผล

173 631700485  นางสาวจันทร์ศรี  ชาติรัมย์

174 631700486  นางสาวธิดารัตน์  พวงไธสง

175 631700487  นางสาวยุพาภรณ์   ตัวดี

176 631700488  นางสาวณพิสุทธิ์  ลิรัมย์

177 631700489  นางสาวณัชชา  บุญสนอง

178 631700490  นางสาวธยานี   โสลมล า

179 631700491  นายชุมพล  จี้เพชร

180 631700492  นางสาวรจนา  นามจันทร์

181 631700493  นางสาวสุรีฉาย  อสิพงษ์

182 631700494  นายจีระศักด์ิ  ทองบาง

183 631700495  นางสาวชนนิกานต์  พิพัฒน์เสวิกลุ

184 631700496  นางสาวนิรินธนา  นอขุนทด

185 631700497  นางสาวสุวนันท์  บุญทรัพย์

186 631700499  นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีเดชวรศักด์ิ

187 631700501  นางสาวฐิติยา  สุพิศ

188 631700502  นายปฏรูิป  เธียรประมขุ

189 631700503  นางสาวศิริวิมล  หาญณรงค์

190 631700504  นางสาวยุภาพร  ดอกไม้

191 631700505  นายทศพร  ชินรัมย์

192 631700506  นางสาวสาธิญา  รังสูงเนิน



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  27.05.09

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 27  ชั้น 5  ห้อง 9

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

193 631700507  นางสาวธัญญรัตน์  ลาภเจริญ

194 631700508  นางสาวพิจิตรา  สิงหโ์นนเชือก

195 631700509  นายปริทัศน์  นธิทัตธนเกยีรติ

196 631700510  นางบุษกร  จันทร์คลัง

197 631700512  นางสาวเกษรา  พลายวัน

198 631700513  นางสาวพรชิตา  บุญเรือง

199 631700514  นางสาวพรพิชฌา  เกดิสิน

200 631700516  นางสาวภทัรวรรณ  อาจประโคน



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631700517  นายณัฏฐ์ณภทัร  พิกลุศรี

2 631700518  นางสาวชุติมา  พูนภญิญา

3 631700519  นางสาวสุดารัตน์  บัวชุม

4 631700520  นางสาวเกสินี  กลมสิริแสง

5 631700521  นางสาวภทัราพร  รากผักแว่น

6 631700522  นางสุภาพร  ค าออ่น

7 631700523  นางสาวชลธิชา  ชื่นชมยิ่ง

8 631700524  นางสาวกญัญาพัชร  เวฬุวนารักษ์

9 631700525  นางสาววิมลพรรณวดี  มลูมาตย์

10 631700526  นายฤธิพันธุ์  สีหร์าช

11 631700527  นางสาวมณีนุช  เป้ดทิพย์

12 631700528  นายอภชิาติ  สวยประโคน

13 631700529  นางสาวพรพรรณ  เหล่าศรี

14 631700532  นางสาวมณีรัตน์  นาเวียง

15 631700534  นายพลาธิป  ปะกะตัง

16 631700535  นางสาวคชาภรณ์  พีชัยภมูิ

17 631700536  นางวัชรินทร์  ยานุทัย

18 631700537  นางสาวผกามาศ  สะเมนรัมย์

19 631700538  นายด ารงศักด์ิ  บุญเจียม

20 631700539  นางสาวโสรยา   ตันเจริญ

21 631700540  นางสาวบัณฑิตา  นารถจันทึก

22 631700541  นายจรรญา  ปานขวัญ

23 631700542  นายอภวิัฒน์  แกพิมาย

24 631700543  นางสาวปวีณา  สุระพล

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631700545  นางสาวสุรีมาศ  เหมนัต์

26 631700546  นางสาวรัชนีกร  โพธิ์ศรี

27 631700549  นางสาววาสนา  ทองชุม

28 631700550  นายชญากรู  มงคลเมฆ

29 631700551  นางสาวธนภร  บัวหลวง

30 631700552  นายธีรภทัร  ต้ังชูทรัพย์

31 631700553  นางสาวพรผกา  ใจประเสริฐ

32 631700554  นางสาวดวงนภา  สอิ้งรัมย์

33 631700555  นางสาวปาริชาติ  หมอดี

34 631700556  นางสาวอจัฉรา  จันทา

35 631700557  นายอนิทัช  แสนจันแดง

36 631700560  นายศราวุฒิ  พรหมพิลา

37 631700561  นางสาวมลัลิกา  อนิทรก าแหง

38 631700562  นางสาวณัฐวิภา  เหล่าโนนคร้อ

39 631700563  นางสาวสุภาวดี  มภีกัด์ิ

40 631700564  นายวรเศรษฐ์  ถนอมในเมอืง

41 631700565  นางสาวจิตรลดา  รัตนมณีุ

42 631700566  นางสาวอมรรัตน์  สายสินธุ์

43 631700567  นางสาวอรอนงค์  ชินโคตร

44 631700568  นางสาวนิภาภรณ์  โถชัย

45 631700569  นางสาวสุดารัตน์  รักมติร

46 631700570  นายสหฏัประกรเวช  กาแกว้

47 631700571  นางสาวนิรมล  บุตรลักษณ์

48 631700572  นางสาวมริษา  ผกามาศ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631700574  นายจิรายุส  ครุฑใจกล้า

50 631700575  นางสาวพิชญา  ดอกเข็ม

51 631700576  นางสาวสุรีย์ฉาย  บุตรทอง

52 631700577  นางสาวนีรนุช  จันทร์เจ้า

53 631700578  นายเนติพงษ์  กล้าหาญ

54 631700579  นางสาวดวงกมล  วิเศษ

55 631700580  นางสาววาสนา  หวังประสพกลาง

56 631700581  นางสาวกานต์ธีรา  คีมทองหลาง

57 631700582  นางสาวจุฑารัตน์  เสริมนอก

58 631700583  นางสาวศุภาวรรณ  ลาธุลี

59 631700584  นางอรสา  คงทน

60 631700585  นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด

61 631700586  นางสาวสุธิตา  สีหาดี

62 631700587  นางสาวมณีรัตน์  เจนศักด์ิดา

63 631700588  นายวิภทัร  ดีสม

64 631700589  นางสาวกรวรินท์  เกา่พิมาย

65 631700590  นางสาวพนิดา  ใจกล้า

66 631700591  นางสาวเนตรชนก  พุทธปัญญา

67 631700592  นางสาวยุวดี  ต่อมกระโทก

68 631700593  นางสาวพนิตอนงค์  วรวิเศษ

69 631700594  นางสาวปานตะวัน  อกัษร

70 631700595  นายบัณฑิต  ออกมา

71 631700597  นางสาวเยาวนาฎ   ปาประโคน

72 631700598  นายเริงเพงษ์  พลสยม



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631700599  นางสาวสุธิดา  ปัน้คุ้ม

74 631700600  นายประมลู  แตงกระโทก

75 631700601  นางสาวกรกนก  สารีสาย

76 631700603  ว่าทีร้่อยตรี เทอดอนันต์  จันทอง

77 631700604  นางสาวองัคณา  โสดาจันทร์

78 631700605  นายนัทธพงศ์  นาดี

79 631700606  นางสาววันวิสา  ธัญญานนท์

80 631700607  นายพงศธร  เพลงดี

81 631700609  นางสาววิมลวรรณ  เหงิขุนทด

82 631700611  นายยมนา  บุญเยี่ยม

83 631700613  นางสุรีรัตน์  ยิ่งธนานันท์

84 631700614  นางสาวอภสินันท์  เกตุไธสง

85 631700615  นางสาวนวรัตน์  สิทธิธัญกรรม

86 631700616  นางสาวมนัสวี  มั่งค่ังรุ่งโรจน์

87 631700617  นางสาวเยาวลักษณ์  บุญมา

88 631700618  นางสาวณัฐนรี  เขียวสะอาด

89 631700619  นางสาววิภาวี   พาขุนทด 

90 631700620  นางสาว่จรรยาวรรณ  เสขุนทด

91 631700621  นายอลงกรณ์  เกษประเสริฐ

92 631700622  นางสาวปวีณา  เบญจคุ้ม

93 631700625  นางสาววิทนีย์  ศิริหล้า

94 631700626  นางสาววัชรี  ข าดี

95 631700630  นายเกยีรติศักด์ิ  มะนาศรี

96 631700633  นางสาววิภาวรรณ  หมั่นยืน



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

97 631700634  นางสาวณัฐณิชา  สมยนต์

98 631700635  นางสาวกมลมาลย์  ช่างยา

99 631700636  นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง

100 631700637  นางสาวอศัราภกัด์ิ  โทมา

101 631700638  นางสาวกวิสรา  พิมพิลา

102 631700639  นายเกรียงไกร  กล้าพังเทียม

103 631700642  นายกติติพศ  เสียงดี

104 631700643  นางสาวสุภลัคน์  คบด่านกลาง

105 631700644  นางสาวสุภาวดี  ดวงใจ

106 631700645  นางสาวชนิกานต์  จ่าภา

107 631700646  นางสาวทิพากร  ประดิษฐวงษ์

108 631700647  นางสาววรรณา  รับรอง

109 631700648  นางสาวณัฐชา  พัฒนากลุ

110 631700649  นางสาวกาญจนา  เล็กกระโทก

111 631700651  นางสาวนฤพร  แสนเจ๊ก

112 631700652  นางสาวพิศมยั  ทุมพร

113 631700654  นายปราชญ ์ แสงแสน

114 631700655  นายอดุมศักด์ิ  พันธ์ศรี

115 631700656  นางสาวสิริลักษณ์  บุญศีลพร้อม

116 631700657  นางสาวมนัสชยา  ต้ังศิลาถาวร

117 631700658  นางสาวนิภาวรรณ  จิณารักษ์

118 631700659  นางสาวราตรี  ขุดโพธิ์

119 631700660  นางสาวศศิมา  แสนกล้า

120 631700661  นางสาวกวินทิพย์  หลงใจคอย



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

121 631700664  นางสาวนุชรินทร์  ทองอนิ

122 631700665  นายฉัตรมงคล  มลูดา

123 631700666  นางสาวสลิลทิพย์  ชื่นชม

124 631700667  นางสาวปลายฝน  สร้อยจิตร

125 631700668  นายนคร  ยืนนาน

126 631700669  นางสาวอลิษา  นาดี

127 631700671  นายวรพิชชา  กระโจมพล

128 631700673  นางสาวณัฐธิดา  แสนอนิตา

129 631700674  นางสาวอรปรียา  ดีบาง

130 631700675  นางสาวประนอม  แสนบุญศิริ

131 631700677  นางสาวสินีนาฎ  ไวงาน

132 631700678  นางสาววลิดา   ปะกงัเวสัง

133 631700679  นางสาวนัฐธยานันท์  รู้รักษา

134 631700680  นางสาวอาทิตยา  บุญมาหล้า

135 631700681  นายธีรพงษ์  โคตเสนา

136 631700682  นางสาวปิยพร  ธานีพูน

137 631700683  นางสาวพัชชี  ทองชมพู

138 631700684  นายเกยีรติศักด์ิ  ล้ินจี่

139 631700685  นางสาวเกตน์สิรี  บุญเชิดฉาย

140 631700686  นางสาวศุภรัตน์  พุทธลา

141 631700688  นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์นอก

142 631700689  นางสาวแพรวพรรณ  แสวงชัย

143 631700691  นางสาวรุ้งลาวัลย์  ตะวงษ์

144 631700692  นายปุญญพัฒน์  ทับละคร



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

145 631700693  นายภมูพิัฒน์  สินชุมแสง

146 631700694  นางสาวปริยานุช  มณีโชติ

147 631700695  นางสาวรัศม ี โคตรสิงห์

148 631700697  นายศิริคุณ  พิทักษ์คุณสิริ

149 631700698  นางสาวพิมพ์ใจ  สารพิมพ์

150 631700700  นางสาวฉัตรทิพย์  สลิดกลุ

151 631700701  นางสาวองัคณา  สามลา

152 631700702  นางสาวประกายทิพย์    อนันเทภา

153 631700703  นายตุลยพรหมนิทร์  กล่ินขจร

154 631700704  นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทะโคตร

155 631700706  นางสาวน้ าทิพย์  สงค์กระโทก

156 631700707  นายด ารงฤทธิ์  คุ้นกระโทก

157 631700708  นางสาวสุวนันท์  เกตุชมภู

158 631700709  นางสาวณัฐชา  แสนสุข

159 631700710  นางสาวพัฐนิตา  อะโรคา

160 631700711  นางสาวอรวรรณ  หย่นครบุรี

161 631700712  นางสาวมณธิชา    ตรีวิชา

162 631700713  นายจตุพัฒน์   อ าภาพันธ์

163 631700714  นายณัฐกร  สวาศรี

164 631700715  นางสาววิภาภรณ์  ศรีวงยาง

165 631700716  นางสาวสุนิสา  โทนุย

166 631700717  นายคัมภร์ี   ทองมาก

167 631700718  นางสาวสุวนันท์  ปีกกระโทก

168 631700719  นายปิยะณัฐ  ช่วยขุนทด



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

169 631700721  นางสาวนันทภสั  ปตินัง

170 631700723  นางสาวปรารถนา  ชุ่มชัย

171 631700724  นางสาวประณิตา  ทิพนัส

172 631700725  นายสีนวล  บุญหนุน

173 631700726  นางสาวยุภาวดี  ด าดิน

174 631700727  นางสาวกลุธิดา   สิงจานุสงค์

175 631700728  นางสาวลลิฎา  กิ่งนอก

176 631700729  นางสาวนางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร

177 631700730  นางสาวพิจิตรา  สงทามะดัน

178 631700731  นางสาวชาลินี  โชคพิพัฒนกลุ

179 631700734  นางสาวธีรารัตน์  นามเข็ม

180 631700735  นางสาวอไุรวรรณ  มณีพันธ์

181 631700736  นางสาวอรุณรัตน์  ปล่ังกลาง

182 631700738  นายโคแนน  ภมูพิันธุ์

183 631700739  นางสาวอรอนงค์  คงเจริญ

184 631700742  นางสาวขวัญเรือน  ในกระโทก

185 631700743  นางสาวสุชาดา  วงษ์วิโรจน์

186 631700744  นางสาวอาทิตา  ปรุงโพธิ์

187 631700745  นางสาวณัฐทิชา  อะทุมชาย

188 631700746  นายงามพงศ์  ดีสม

189 631700747  นางสาวสุภาวรรณ  รักครบ

190 631700748  นางสาวขวัญธิดา  พนิตพงศา

191 631700749  นางสาวปราวีณา  สินสว่าง

192 631700750  นายณัฏฐวรรธน์  สีเหลือง



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

193 631700751  นางสาวรัตนา  กิ่งนอก

194 631700752  นายพีรพันธุ์  พอกระโทก

195 631700753  นายบุญเรือง  เอี่ยมไธสง

196 631700754  นางสาวขวัญฤดี  มั่นจิต

197 631700755  นางสาวสาวิตรี  ปะจุระเน

198 631700757  นางสาวพัชราภรณ์  คุณวิบูลย์

199 631700758  นายปฐมพงษ์  น้อยหนูจตุรัส

200 631700759  นางสาวเบญจวรรณ  เชิดชื่อ

201 631700760  นางจินตหรา  ปะลุวันรัมย์

202 631700763  นางสาวเพ็ญสุดา  สนพรม

203 631700765  นางสาวอภญิญา  สิงหน์วล

204 631700766  นางสาวอรอนงค์  อามาตย์ภกัดี

205 631700767  นางสาวนุศรา  พิงขุนทด

206 631700768  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เขียนดี

207 631700769  นายกอ่เกยีรติ  สอนค าหาร

208 631700770  นางสาวจิตติมา  วงษ์ธรรม

209 631700771  นายทรงพล  หนอกระโทก

210 631700772  นางสาวจริยา  พรมทิพย์

211 631700773  นางสาวลลิตยา  นานอก

212 631700774  นางสาวสุชาดา  สอนกร่ิม

213 631700776  นางสาวกรุณา  ต่วนกระโทก

214 631700777  นายขวัญทวี  ค าแกว้แจ่ม

215 631700782  นางสาววิลาวัณย์  แสนพลดี

216 631700783  นางสาวจิราภรณ์  นรสิงห์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

217 631700784  นางสาวจิราวรรณ  เชิดสังวาลย์

218 631700785  นางสาวกรรณิกา  ประทุมชาติ

219 631700786  นางสาวปรียานุช  ปุริโส

220 631700787  นางสาวพัชรลักษณ์  นาคคง

221 631700788  นางสาวกญัญารัตน์  หุน่ทอง

222 631700789  นายณัฐวุฒิ  แกว้ไพทูรย์

223 631700790  นายวงศ์ธวัช       กิ่งก าปัง

224 631700791  นางสาวกชกร  บัวทิพย์

225 631700792  นางสาวรวิวรรณ  กลางดวง

226 631700794  นางสาวระวิวรรณ  สายจันทร์

227 631700795  นางสาวกาญจนา  ศรีแสงเทียน

228 631700796  นางสาวศรัญญา  บุญเย็น

229 631700799  นางสาวณัฐกานต์  หอมดิฐ

230 631700800  นางสาวประภสัสร  กติติรัตน์สถิตย์

231 631700801  นายวัฒนพงษ์  นราจันทร์

232 631700802  นางสาวพัชรินทร์  สงทามะดัน

233 631700803  นางสาวพัสวี  ชาติมนตรี

234 631700804  นางสาวดวงกมล  จินตนามณีรัตน์

235 631700805  นางจิตรลดา  หนันทุม

236 631700806  นางสาวไพรินททร์  ออ่นสา

237 631700807  นางสาวนริศรา  ค าพิทูลย์

238 631700808  นางสาวศศิธร  เจริญปล่ังกลาง

239 631700810  นางสาวภทัราภรณ์  เปร่ียมรัตนชัย

240 631700811  นางสาวศิรินธาร  พนารินทร์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  ห้องประชมุสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 8  ห้องประชมุสุวัจน์ฯ 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

241 631700814  นายรัฐพงษ์  จันทคณานุรักษ์

242 631700817  นางสาวสุนิสา  ภมูคิอนสาร

243 631700818  นายสัญชัย  สุขเจริญ

244 631700819  นางสาวณัฏฐกานต์  ค าชัย

245 631700820  นางสาวนิศารัตน์  เนตรขัน

246 631700821  นางสาวสุธีกานต์  ศรีทรมาศ

247 631700822  นางสาวปัทมาภรณ์  บ ารุงชัย

248 631700823  นางสาวผกามาศ  จิตรเจริญ

249 631700824  นางสาวณัฐวรา  ธนาภวิัฒน์สกลุ

250 631700825  นางสาวสุนิศา  ศรีภา

251 631700826  นายพรพิทักษ์  ศรีโพธิ์

252 631700827  นางสาวสุนันทา  ดลสุข

253 631700828  นางสาวนริศรา  จะรอนรัมย์

254 631700829  นางสาวสุนิตา  กาดรัมย์

255 631700830  นางสาวฐิติมา  พืชเพียร

256 631700831  นางสาวสิรภสัร์  กองจันทร์ดั

257 631700833  นายธีรพงศ์  สดใส

258 631700834  นายจิรัฏฐ์พิสิษฐ์  บัวสิงห์

259 631700835  นายเบญจพล  นามสว่าง

260 631700836  นายธีระ  มณีพรรณ์

261 631700837  นางสาวแพรวพรรณ   สัญมติร

262 631700838  นายทยากร  พันธ์ศรี

263 631700839  นางสาวปวีณา  เกดิธรรม

264 631700840  นางสาวอารีย์รดา  ข าผา
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วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

265 631700841  นายชัยโรจน์  รัตนา

266 631700842  นางสาวสาวินี  แย้มงาม

267 631700843  นางสาวปิยะพร  บุตรศรีภมูิ

268 631700844  นางสาวรัชฎา  อปุถัมภ์

269 631700845  นางสาวฐิติมา  เทียนไทยสงค์

270 631700846  นายกฤษฎา  บุญลือ

271 631700847  นางสาวเกศรินทร์  นาดี

272 631700848  นางสาวจิราวรรณ  หลงชิน

273 631700849  นางสาวผจงจิตต์  สังสิทธิ์

274 631700851  นางสาวอารยา  แผนบุตร

275 631700853  นายนราธิป  สังข์ศรี

276 631700854  นางสาวเอม็มกิา  ใต้เมอืงปาก

277 631700855  นางสาวปวีณา  เภากระโทก

278 631700856  นายวุฒิชัย  จันทร์ลา

279 631700857  นายจันทวงศ์  กงศรี

280 631700858  นายณัฐกฤตเดชน์  เทศสูงเนิน

281 631700859  นางสาวนิลชา   โรมโคกสูง

282 631700861  นางสาวรุจิรา  แกว้กลาง

283 631700862  นายรลินตา  แกว้จาด

284 631700863  นางสาวกาญจนา  สุดา

285 631700865  นางสาวพนิดา  โต่นวุธ

286 631700867  นางสาวนิศารัตน์  ศรีหาบุญทัน

287 631700870  นายณัฐพงศ์  ปิตาละเต

288 631700871  นางสาวกลัยา  สนิทนอก
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เวลา 09.00-11.00 น.

289 631700872  นางสาวพรทิพย์  อว่มกระโทก

290 631700873  นางสาวณิชา  มขีันหมาก

291 631700874  นางสาวสุภาวดี  ศรีมนตรี

292 631700875  นางสาวจันทิมา  ศรีโสดา

293 631700876  นางสาวศศินา  ชนะกลาง

294 631700877  นายสันตวรรธ  ศรีธนะ

295 631700878  นายปณิธาน  กิ่งมาลา

296 631700879  นายอานนท์  งวดสูงเนิน

297 631700880  นางสาวเกศินี  ส าเนากลาง

298 631700882  นางสาวปิยนุช  แกว้ใสย

299 631700883  นางสาวไอลดา  ศรีวิชา

300 631700884  นางสาวบัณฑิตา  วิชัยรัมย์

301 631700885  นายสิงหนาถ  โถทอง

302 631700887  นางสาวจุฬาลักษณ์  ประหยัด

303 631700888  นางสาวสุธารัตน์  นาคมณี

304 631700889  นางสาวกนกวรรณ  ทองพลาย

305 631700890  นายพิพัฒน์  วิเท่ห์

306 631700891  นายณัฐพล  ปุน่นอก

307 631700892  นางสาวปายทิยา   วรรณคง

308 631700893  นางสาวนพวรรณ  เกลากลาง

309 631700894  นางสาวปัทมาภรณ์  สิทธิเวช

310 631700895  นางสาวนภทัร์สิริ  ศรีสวัสด์ิ

311 631700896  นางสาวสิริยากร  ช านาญ

312 631700898  นายสถาพร  ปุริตัง
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เวลา 09.00-11.00 น.

313 631700901  นางปฎมิาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์

314 631700902  นางสาวกาญจนา  แซงบุญนาง

315 631700903  นางสาวภทัรสุดา  ฮอพิมาย

316 631700904  นางสาวศิริลักษณ์  ชอบจิตต์

317 631700905  นางสาวสิริยากร  สุภาผล

318 631700906  นายดลธรรม  สัมมานุช

319 631700907  นายวิศรุต  เทียนทิพย์การุณย์

320 631700908  นางสาวกาญจนาพร  ชุ่มชาลี

321 631700909  นางสาววรนุช  วิจิตร

322 631700910  นางสาวญาดา  วัชระมโนกานต์

323 631700912  นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้

324 631700914  นางสาวกนิษฐา  เมนิเมอืง

325 631700915  นางสาวปาลิดา  โคตรพัฒน์

326 631700916  นางสาวน้ าพระทัย  สุตะโท

327 631700917  นางสาวรัตติยา  รังพงษ์

328 631700918  นางสาวศุภาวณี   รวดชัยภมูิ

329 631700920  นายจรัส  ค าสกลุวัฒนา

330 631700922  นางสาวเกณิกา  บุญโสม

331 631700923  นายชัยวัฒน์  บิลรัมย์

332 631700924  นางจันทร์จิรา  เหลวกลู

333 631700925  นางสาวศิรินยา  กกึกอ้ง

334 631700926  นางสาวเขมจิรา  ศรีมงคล

335 631700928  นางสาวเทวิกา  กนัยาภมูิ

336 631700929  นางสาวจุไรรัตน์  ก าพุฒกลาง
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337 631700930  ว่าทีร้่อยตรี วสันต์  สท้านหล้า

338 631700932  นายกติติสิทธิ์  พูนโตนด

339 631700933  นายชาตรี  เทิง่ขุนทด

340 631700934  นางสาวพรนิภา  แซ่โก

341 631700936  นายรัชชานนท์  เคนชมภู

342 631700937  นางสาวขัตติยานี  ศรีแฉล้ม

343 631700938  นางสาวจุฑามาศ  นามะลัง

344 631700939  นางสาวสุชาดา  เพชรสารพรม

345 631700940  นางสาวจรัส  เขตชมภู

346 631700941  นายธีรภทัร  กลางการณ์

347 631700942  นางสาวศิรินันท์  ช่วยลักษณ์

348 631700943  นายวิกสิต   เลิศไธสง

349 631700944  นางสาวจีรนัท  ค าศรี

350 631700946  นางสาวปรียาภรณ์  จรแกว้

351 631700947  นางสาวนุชจรี  อยู่เจริญ

352 631700949  นายอนุวัฒน์  ลอยกระโทก

353 631700950  นางสาวกาญจนา  เกดิทะโสม

354 631700951  นางสาวพรพิมล  จิตจ านงค์

355 631700953  นางสาวอรวรรณ  กงเพชร

356 631700954  นางสาวณัฐชา  มทิะลา

357 631700955  นางสาวบุบผา  มลูค า

358 631700956  นางสาวรัตนาพร  วิชาศรี

359 631700957  นายปิยทัศน์  ภกัดีกลาง

360 631700958  นายการัณยภาส  พับกระโทก
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361 631700959  นางสาวเกศรา  คาตา

362 631700964  นางสาวนาตยา  ปล่ังกลาง

363 631700965  นายเอกวิทย์  พิมพ์ปัจฉิม

364 631700966  นายวสันต์  โสภณศิริ

365 631700968  นางสาวศราวัลย์  วิเศษทรัพย์

366 631700969  นางสาวภทัราภรณ์  เรือนใหม่

367 631700970  นางสาวพัชราภรณ์  รัตนัง

368 631700973  นางสาวราตรี  ยุทธอาจ

369 631700974  นางสาวยุวดี  ฝ่ายนา

370 631700975  นางสาวดวงนภา  วันทา

371 631700976  นางสาวพิชชาอร  บุญประคอง

372 631700980  นางสาววิภาดา  การบรรจง

373 631700981  นางสาวจินดารัตน์  ซอนดอก

374 631700982  นางสาวจินต์จุฑา  อุ่นใจ

375 631700983  นางสาวอรวรรณ   ศิริปัน่ทอง

376 631700985  นายวิทยาธรณ์  เทพาพิน

377 631700986  นางสาววัลค์ุวดี  ทัตติยานันท์

378 631700987  นางสาวชญานี  สุวรรณกลาง

379 631700988  นายวีระศักด์ิ   แกล้วกล้า

380 631700989  นายอนุชิต  ปัญจมาตย์

381 631700990  นางสาวพันทิวา  แพงวงษ์

382 631700991  นายธีรพงษ์  พรมทา

383 631700992  นางสาวประภสัสร  ภสูมศรี

384 631700993  นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย
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385 631700994  นางสาวอนัญพร  ขุนทอง

386 631700995  นางสาวปลายฟ้า  ทับแสนลี

387 631700996  นางสาวสุจิตรา  แกว้สีนวน

388 631700997  นางสาวจีรนันท์   ทองกลาง

389 631700998  นางสาวฐิติพร  บัวรัตน์

390 631700999  นางสาวกลุภสัสร์สรณ์  เรือนชิน

391 631701000  นางสาวลลิตา  แย้มมาลี

392 631701002  นางสาวพัชราภรณ์   อนิทร

393 631701003  นางสาวศรัญญา  แกว้กาหนัน

394 631701004  นางเสาวดี  มพีวงผล

395 631701005  นางสาวดรุณี  โคผดุง

396 631701006  นางสาวสมหวัง  พลรักษ์

397 631701007  นางสาวพชรภรณ์  เภารัมย์

398 631701008  นางสาวนราทิพย์  ค าแผง

399 631701009  นางสาวพนิชา  บุญโกมล

400 631701011  นางสาวสุธิตา  พนมหอม



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631701012  นายณัฐพล  บุญโมง

2 631701013  นางสาวญาสุมนิทร์  สาฆอ้ง

3 631701014  พระเกรียงไกร  ฐานสีมี

4 631701015  นางสาวกรรณิการ์  ต้นสิน

5 631701016  นางสาวภาวินี  วงษ์บูท่อง

6 631701017  นางสาวภทัรวดี  แสบงบาล

7 631701018  พระนพดล  มลูทาดี

8 631701020  นางสาวนลิณีย์  ศรีโสดา

9 631701021  นางสาวนิตยา  เพ็ชรกระโทก

10 631701022  นางสาวนาฎนภา  สุมรัมย์

11 631701023  นางสาวจุฑามาศ  ศรียางนอก

12 631701024  นางสาววิสา  ทองศรี

13 631701026  นางสาววัลดา  แกว้นอก

14 631701027  นายสุรศักด์ิ   พรมเมอืง

15 631701028  ว่าทีร้่อยตรีหญงิ ฑรีรัตน์  วัลณวัตร

16 631701029  นางสาวศิรินภา  นาค า

17 631701031  นางสาวสุขภทัร  ชัยหมอก

18 631701032  นางสาวโสภา  หวาดจังหรีด

19 631701033  นางสาวนวลนัตตา  รักเพ็ชร

20 631701034  นางสาวโสภดิา  คลิกคลาย

21 631701035  นางสาวมนัทนา  ละอองเอก

22 631701036  นายสมนึก  เฉียบสันเทียะ

23 631701037  นางสาวกลุธิดา  กล้าหาญ

24 631701039  นายวินัย  ปานคาน

หมายเลขห้องสอบ  31.04.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631701042  นางสาวทิพา   จันทรนาคี

26 631701043  นายวศะ   สุขบูรณ์

27 631701044  นายกฤษฎา  การชงัด

28 631701045  นางสาวบุณยาพร  ถ่ายสูงเนิน

29 631701046  นางสาวบุหงา  จ านงค์ธรรม

30 631701047  นางสาวสิรดา  หลอดแกว้

31 631701048  นางสาวสุนิศา  เสลารัตน์

32 631701049  นางสาวศศินันท์  แกว้ประพาฬ

33 631701050  นายเกรียงไกร  นิลสูงเนิน

34 631701051  นายปิติพงศ์  ธงชัย

35 631701052  นางสาววศินี  หนุนกระโทก

36 631701054  นางสาววราภรณ์  วาปีทะ

37 631701056  นางสาวพัสตราภรณ์  กลุนอก

38 631701057  นางสาวสุภาภรณ์  ภาพกลาง

39 631701058  นางสาวอรวรรณ  ทองจันทร์

40 631701059  นางสาวสิริลักษณ์  วางขุนทด

41 631701060  นางสาวพัชร์ดุษฎ ี เนตรสุวรรณ

42 631701061  นายอษัฎายุธ  ศรีแกว้น้ าใส

43 631701062  นางสาวกรรณิกา  จ่นกลาง

44 631701063  นางสาววันวิสา  วงศ์วรรณา

45 631701064  นางสาวเสาวภา  มะเริงสิทธิ์

46 631701065  นางขวัญตา  กอ่มขุนทด

47 631701066  นางสาวกนกกาญจน์  การบรรจง

48 631701067  นางสาวปานใจ  หลวงแกว้



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631701068  นางสาวเสาวคนธ์  พรหมบุตร

50 631701070  นางสาวศรัญญา  ทองวิเศษ

51 631701071  นายมงคล  วงษ์รัตน์

52 631701073  นางสาวจริยา  ท านาเมอืง

53 631701074  นางสาวเยาวเรศ  ประไว

54 631701075  นางสาวกรรณภทัร     กึ่งกระโทก

55 631701076  นางสาวอภญิญา  เทียมศักด์ิ

56 631701077  นางสาววิภาดา  ข าเอนก

57 631701078  นางสาวปุณยวีร์  โสภณธรรมกจิ

58 631701079  นางสาวอรชร  จารัตน์

59 631701080  นางสาวกมลวรรณ  พัชรพรประสิทธิ์

60 631701081  นางสาวสิริญญารัตน์  หตูาชัย

61 631701082  นางสาวจินดา  อนิโคกสูง

62 631701083  นางสาวฉัตรกมล  โสก าปัง

63 631701086  นางชนัดดาพร  ขามโนนวัด

64 631701087  นางสาวดวงหทัย  บังพิมาย

65 631701089  นางสาวจุติพร  แสนกษัตริย์

66 631701090  นางสาวยุวดี  แกว้รักษา

67 631701091  นายปรีดา  บุญเย็น

68 631701092  นางสุพิชชา  หงษ์อนิทร์

69 631701094  นางธิดารัตน์  กรังสูงเนิน

70 631701096  นายสมพงษ์  โซนกระโทก

71 631701097  นางสาวพัชราวรรณ  แพงไธสง

72 631701098  นางสาวพลอยวดี   ศรีผดุง



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631701099  นางสาวบงกชพร  บุญปัญญา

74 631701100  นางสาวพวงพยอม  สุขมว่ง

75 631701101  นางสาวณันพร  ช่วยโพธิ์กลาง

76 631701103  นางสาวสุธิดา  อชุี

77 631701105  นางสาวมลัลิกา  ชัยโทนุย

78 631701106  นางสาวสุวภทัร  มติรขุนทด

79 631701107  นางสาวนิภา  บุญชูหล้า

80 631701108  นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักด์ิ

81 631701109  นางสาวมาริสา  ลุนพัฒน์

82 631701110  นายเชษฐา  ส่งพุม่

83 631701111  นางสาวสุมาลี  ศรีโคตร

84 631701112  นายชูเกยีรติ  ชิขุนทด

85 631701113  นางสาวอนัทิกาญจน์  ซ้ายขวา

86 631701114  นางสาวืณัฐฐินันท์  ไชยคุณ

87 631701116  นางสาวเสาวณี  เหมพนม

88 631701117  นางสาวนันทิกานต์  หดัขุนทด

89 631701118  นางสาวปาณิสรา  พาลเหนือ

90 631701121  นางสาวอรอนงค์  โพธิ์นอก

91 631701123  นางสาวกมลวัลย์  แกว้เพ็ชร

92 631701125  นายศีลวุฒิ  กาบบัวศรี

93 631701128  นางสาวณัฏฐนันท์  เสนิทัย

94 631701129  นายธิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ

95 631701131  นางสาวรชตวรรณ  สารีสาย

96 631701132  นางสาวสุพัตรา  รถกนั



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

97 631701135  นางสาวสิรินันท์   มลูราช

98 631701137  นายจิรายุทธ  สีหาบุตร

99 631701138  นายศราวุฒิ   รัตนศฤงค์

100 631701139  นางสาวมรกต  เชื้อพันธุ์ลาน



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631701140  นายณัฐวัฒน์  เครือไธสง

2 631701142  นางสาวศศิดา  แกว้สูงเนิน

3 631701143  นางสาววัชราภรณ์  ปานพรม

4 631701144  นายคุณากร  โต่นวุธ

5 631701145  นายพรณพัฒน์  แพงสาย

6 631701146  นางสาวเพรชรัตน์  ต่างสันเทียะ

7 631701150  นางสาวสุภาภรณ์  มะลิใใหม่

8 631701152  นายพรหมเทพ  อดุมชัย

9 631701153  นางสาวกรกนก    ธุลีจันทร์

10 631701154  นางสาวมชัฌมิาภคั  คงคาชนะ

11 631701155  นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์แกว้

12 631701157  นางสาววารุณี  มศีรี

13 631701158  นางสาวองัคณา  ธนะศรี

14 631701160  นางสาววนิดา  หร่ายขุนทด

15 631701161  นายธนากร  ช่องงาม

16 631701162  นางสาวกลุณัฐ  อนิทรีย์

17 631701163  นางสาวกมลชนก  พืมขุนทด

18 631701164  นางสาวน้ าใจ  ล าพันธ์

19 631701165  นางสาวนัฐติยา  จงจิตร

20 631701166  นางสาวณัฎฐนันท์  ภมูวิิจิตร

21 631701167  นางสาววรรณวิสา  ยศนีย์

22 631701168  นางสาวณัฐกานต์  โคกเกษม

23 631701169  นางสาวปาริษา  บรรทมจิต

24 631701170  นายอธิพันธ์  จ าชาติ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.07

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 7

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.07

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 7

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631701171  นางสาวออ้ยใจ  เพิม่ประโคน

26 631701172  นางสาววิภาดา  ปล้ืมชัยภมูิ

27 631701173  นางสาวชวิศา  สนองชาติ

28 631701174  นางสาวพลอยปภสัร์  โพธิ์กลาง

29 631701175  นายนายพรมศร  เกาประโคน

30 631701177  นางสาวพนัชกร  แกว้สุพรรณ์

31 631701178  นายชาตรี   วงไธสง

32 631701179  นางสาวหทัยรัตน์  ปราณีตพลกรัง

33 631701180  นางสาววรรณกร  นามนู

34 631701181  นางสาวศิริจรรยา  บัวศรี

35 631701182  นางสาวสรารัตน์  พรมแพน

36 631701183  นางสาวหทัยทิพย์  เนียมกลาง

37 631701184  นายชินดนัย  สุดน้อย

38 631701186  นางสาววันวิสาห ์ ไกยะฝ่าย

39 631701187  นายวัชระ  ธรรมวรางกรู

40 631701188  นางสาวอาภาศิริ  โสโพธิ์ทอง

41 631701190  นางสาวภทัรมน  บุญเกดิ

42 631701191  นางสาวภาวิดา  ทบธรรม

43 631701192  นายศุภกร  คัมภริา

44 631701193  นางสาวสุภาภรณ์  เกตุลา

45 631701194  นางสาวรัตนาวดี  ดันนอก

46 631701195  นางสาวชลิตา  จันทะขิน

47 631701196  นายพรเทพ  บัวจันทึก

48 631701197  นางสาวกลัยกร  วันทุมมา



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.07

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 7

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631701198  นางสาวรสรินทร์  กิ่งเกษ

50 631701201  นางสาวศศิตาภรณ์  วงศ์ผาบ

51 631701202  นางแววดาว  แสงเดือน

52 631701203  นายอาทิตย์  ได้พร

53 631701204  นายพีระเดช  โคชนู

54 631701205  นายศราวุธ  พิลาแดง

55 631701206  นางสาวรวิวรรณ  ชาญฤทธิ์

56 631701209  นายอรรถนนท์  นุชนงค์

57 631701210  นางสาวปัทมาพร  องอาจ

58 631701211  นางสาวเพ็ญพรรณ  ค าภา

59 631701212  นายศราวุฒิ  ภมูโิคกรักษ์

60 631701214  นายเกยีรติพงศ์  คึขุนทด

61 631701215  นางสาวนุชนาถ  อนุกลู

62 631701216  นายกนัตพงศ์  แกว้จันทร์

63 631701217  นายราเชนทร์  โกเสยะโยธิน

64 631701218  นางสาววราภรณ์  พืชทองหลาง

65 631701219  นายจิตรกร  ไข่รัศมี

66 631701220  นางสาวจิตติมา  การรัตน์

67 631701221  นางสาวบุญงาม  พลสิทธิ์

68 631701222  นายเทิดศักด์ิ  การุณรักษ์

69 631701224  นางสาววรัญญา  อมฤก

70 631701225  นางสุภสัสร  โคตรมณี

71 631701226  นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ

72 631701227  นางสาววรรณวิภา  ท่อกระโทก



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.07

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 7

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631701228  นางสาวกศิธิชา  ติค าล า

74 631701230  นางสาวสุธิดา  ทานกระโทก

75 631701231  นางสาวณิชชา  หวังออ้มกลาง

76 631701232  นายณัฐพล  สิงหท์อง

77 631701233  พลอาสาสมคัร ศตวรรษ  สังข์สูงเนิน

78 631701235  นางสาวณัชชา  อยู่ภกัดี

79 631701237  นางสาวจิดาภา  กนัตะคุ

80 631701238  นางสาวประณิตา  มากดี

81 631701239  นายกฤตญชศ์  ค าเติม

82 631701240  นางสาววิศรา  ชามารถ

83 631701241  นายอดิศร  เกดิมว่งหมู่

84 631701243  นางสาวสุดาทิพย์  วีระปิด

85 631701244  นายอดิรัตน์  แกว้ทะเล

86 631701245  นางสาวธวัลลักษณ์  เชื้อค าจันทร์

87 631701246  นายพิชญก์รณ์  พรหมดีมา

88 631701247  นายเกยีรติกลู  เฉียดพรมราช

89 631701248  นางสาวขวัญฤทัย  ครจอหอ

90 631701250  นางสาวสุรีพร  ผมอนิทร์

91 631701251  นางสาวปริญญา  รัศมี

92 631701252  นางสาวนารี  กอ่ทอง

93 631701253  นายณัฎฐวัฒน์  พวงธรรม

94 631701254  นางสาวศศิธร  ตะพานนาค

95 631701255  นายอาณัฐ  ป้องขันธ์

96 631701257  นางสาวฉัตรแกว้  อนันต์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.04.07

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 4  ห้อง 7

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

97 631701258  นางสาวขวัญฤทัย  ยิ่งแกว้

98 631701259  นางสาวจุธารัตน์  โต่นวุธ

99 631701260  นายอภวิัฒน์   บังวิเศษ

100 631701261  นางสาวศิริลักษณ์  นิดจังหรีด



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631701262  นางสาวเอื้ออารี  แนวสุข

2 631701263  นางสาวน้ าฝน  ถิ่นทองหลาง

3 631701264  นายบัญชา  มณฑาทอง

4 631701265  นางสาวสุกญัญา  โภคสมบัติ

5 631701266  นางสาวกรรณิการ์  ส าเนียง

6 631701267  นางสาวโศรยา  โกษาจันทร์

7 631701269  นางสาวนงนุช  จ าลองมขุ

8 631701271  นายนิมติชัย  ภูข่วัญ

9 631701272  นางสาวศิริรัตน์  แดนกระโทก

10 631701273  นางสาวกรณ์นภา  ทองเอก

11 631701274  นายคมสันต์  ศรีอ าไพ

12 631701276  นางสาวสุดารัตน์  เหวชัยภมูิ

13 631701277  นายพิชิตชัย  กงยนต์

14 631701278  นายสุริยา  อนิทร์โชติ

15 631701280  นางสาวศิริญาภรณ์  คานะมี

16 631701281  นางสาวศุทธินีภรณ์  ไชยพันโท

17 631701282  นางจิดาภา  รักษาภายใน

18 631701283  นางสาววริษฐา  ทวีบุญ

19 631701284  นายวรปรัชญ ์ หวังกลาง

20 631701285  นางสาวเกษศิณี  แกว้ใส

21 631701286  นางสาวอ าไพ  ผ่องแผ้ว

22 631701287  นายรัตตกร  พรจ าศิลป์

23 631701289  นางสาวจุฑามาส  วิชัยอนิทรชาติ

24 631701290  นายภานุวัตร  ลีสันเทียะ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631701292  นางสาวสุธารส  จองระหงษ์

26 631701293  นางสาวคณิสรา  ธิโกศรี

27 631701294  นางสาวทิพย์มณี  แกว้พวง

28 631701295  นางสาวสรวีย์  หุน่เภตรา

29 631701296  นางสาวจุรีรัตน์  จ าเริญโชค

30 631701297  นางสาวกลัยารัตน์  พรศิวกลุวงศ์

31 631701298  นางสาวโสรยา  แกว้ธานี

32 631701299  นายเนติพงษ์  ยังวารี

33 631701300  นางสาวจุรีมาศ  พรโสภณิ

34 631701301  นางสาววิธูรัศมิ์  เรืองสุวรรณ์

35 631701302  นางสาวพรรณกร  แกว้สุพรรณ์

36 631701303  นายวรวิทย์  โนนพยอม

37 631701304  นายเกยีรติศักด์ิ  ไพราม

38 631701305  นางสาวมาลินี  ทองทา

39 631701306  นางสาวชนกานต์   ทองจ ารูญ

40 631701307  นางสาวชนิตา  พิทยาบูรณ์

41 631701308  นางสาวชนิตา  ไชยบุตร

42 631701312  นางสาวสุภาวดี  แฉล้มไธสง

43 631701313  นางสาวธิดาพร  หนูไพล

44 631701315  นางสาวอาภสัรา  ทิศกระโทก

45 631701316  นายอดุมศักด์ิ  กระจ่างโพธิ์

46 631701317  นายเมธี  ลอยศักด์ิ

47 631701318  นางสาวอารีย์ญา  เศษเพ็ง

48 631701319  นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631701320  นายทศพร  ล่มกาหลง

50 631701321  นายณัฐวัฒน์  กรงทอง

51 631701322  นางสาวพิมพ์ลดา  อนิที

52 631701323  นางสาวพรพิทักษ์  โคตท่าค้อ

53 631701325  นายธรรมรัตน์  สุจริยา

54 631701326  นายพงศกร  แว่นใหญ่

55 631701327  นายอรรถสิทธิ์  อนุมาศ

56 631701328  นางสาวเมษญาณี  โพธิชัยยา

57 631701329  นางสาวจีราวรรณ   แจ้โพธิ์ 

58 631701330  นางสาวกมลวรรณ  ใจชอบสันเทียะ

59 631701331  นางสาวพลอยไพลิน  แสงประดิษฐ์

60 631701332  นางสาววันนิสา   เชื้อประทุม

61 631701333  นายสุริยา  ค านัน

62 631701334  นางสาวนิชธาวัลย์  มะโนวรรณ์

63 631701335  นายพิสุทธิ์  ธรรมศิลป์

64 631701336  นายจักรกฤษณ์  ชัยสิทธิ์

65 631701337  นางสาวทิพย์สุดา  ไพรงาม

66 631701338  นายวิทวัส  ทองคูณ

67 631701339  นายคณานนท์   ฝ่ายโชคชัย

68 631701340  นางสาวรจนา  ค าหวัน

69 631701342  นางสาวสุดารัตน์  พลศักด์ิ

70 631701343  นางสาวธนภรณ์  ทุมกลาง

71 631701345  นางสาวสุรัตน์กานต์  กา้นจักร

72 631701346  นางสาวพิภทัรมนต์  นิลเขียว



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631701348  นางสาวธันยพรรธน์  วงศ์จ าปา

74 631701349  นายดุริยะ  มะรังศรี

75 631701350  นางสาวสุภาภรณ์  ป่าขมิ้น

76 631701351  นายนวพงศ์  หงษ์สูงเนิน

77 631701353  นายธล  เจริญสันเทียะ

78 631701354  นายณัฐพฤทธิ์  พงษ์เดชาตระกลู

79 631701355  นางสาวจิราพร  ช านาญพล

80 631701356  นางสาวนารีรัตน์   จงเทพ

81 631701357  นางสาวชนัญชิดา  นกน้อย

82 631701358  นางสาวศุชาวดี  ทองมาก

83 631701359  นางสาวมริสา  ศรีสุวอ

84 631701360  นางสาวโชติกา  จันทรานนท์

85 631701361  นางสาวจุฑามาศ  กองไธสง

86 631701363  นายโชติกลุ  ไทยสะเทือน

87 631701364  นางสาวชยาภรณ์  เด็ดพุดซา

88 631701366  นางสาววันทนา  วรรณสิทธิพันธุ์

89 631701367  นางสาววาสนา  สุวรรณศรี

90 631701368  นางสาวกาญจน์พิชชา  จองกลาง

91 631701369  นางธิติญาพร  ต๊ะออ๊ด

92 631701370  นางสาวมณัฑนา  สวัสดิกจิจานนท์

93 631701371  นางสาวภควดี  ชุมแกน่

94 631701372  นายศิวโรจน์  พรหมบุญ

95 631701373  นางสาวณัฏฐ์ธิดา  บงสุนันท์

96 631701374  นางสาวศิริพร  น้อยวงศ์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

97 631701375  นายวัฒนา  ขุลีทรัพย์

98 631701376  นางสาวโยธกา  อาจยิ่งยง

99 631701377  นายปรินทร  กรวาทิน

100 631701378  นางสาวปรางค์ทิพย์  แรมจะบก

101 631701379  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทานบ าเพ็ญ

102 631701380  นายรัตนราช  จันทะบาล

103 631701381  นางสาวธิดารัตน์  มธุุวงค์

104 631701382  นางสุภาภรณ์  น้อมสูงเนิน

105 631701383  นายกรวิทย์  คลองโนนสูง

106 631701384  นางสาวอษิฎา  เจตินัย

107 631701385  นางสาวญาณิศา  วิสิลา

108 631701386  นางสาวสุรัญญา  แกว้ค า

109 631701388  นางสาวเกวลิน  สีปากดี

110 631701389  นางสาวปัญจพร  เลียบสันเทียะ

111 631701390  นางสาวญาสุมนิทร์  เทียมทองหลาง

112 631701391  นางสาวสุพาณิชย์  คงพูนวิรุฬ

113 631701393  นางสาวธีรารัตน์  กองแกว้กาเหรียญ

114 631701394  นางสาวสพัตรา  จ าปาสุข

115 631701395  นางสาวกสุุมา  โลมปลา

116 631701396  นายราชเวช   มมุทอง

117 631701397  นางสาวลัดดา  แสงอุ่น

118 631701398  นางสาวศิญารัตน์  แผงตัน

119 631701399  นายพิทยา  นาจ าปา

120 631701401  นางสาวจุฑาณัฐ  ดีเลิศ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

121 631701403  นางสาวชรัณรัตน์  กดุเป่ง

122 631701404  นางสาวจิราพร  เทพกลาง

123 631701405  นางสาวธิดาพร  เจิมขุนทด

124 631701407  นางสาวกล่ินสุคนธ์  มาตรสมบัติ

125 631701408  นางสาวนรินทร์  ฟองฟูม

126 631701410  นางสาวจีราพร  เพ็ชมลิ

127 631701411  นางสาวรุจน์จิรา  รัชธานี

128 631701412  นางสาวจิราวรรณ    บัวส าราญ

129 631701414  นางสาวปภาวรินทร์  ทองดีนอก

130 631701415  นายจตุพงษ์  ปลายชัยภมูิ

131 631701416  นางสาวปรียาภรณ์   กล่อมญาติ

132 631701417  นางสาวพัทณันท์  เสือแกว้

133 631701419  นายประเสริฐ    เงาใส

134 631701426  นางเสาวลักษ์  แต่งแกว้

135 631701427  นางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง

136 631701428  นายภควัฒน์  เจริญตะคุ

137 631701429  นางสาวพิชญธิดา  ยอดพงค์พิพัฒน์

138 631701430  นายกฤษณะ  โมรานอก

139 631701431  นางสาววราลักษณ์  เสานอก

140 631701432  นางสาววรรณนิสา  ลาวัลย์

141 631701433  นางสาวน้ าทิพย์  มุ่งพึง่กลาง

142 631701434  นางสาวชลลัดดา  เทพนวน

143 631701435  นางสาวกนิษฐา  เชี่ยวชาญ

144 631701436  นางสาวภณัฑิรา  บัญดิษรัมย์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

145 631701437  นางสาวนันท์นภสั  ปล่ังกลาง

146 631701439  นางสาวสังวาลย์  ศรีสวัสด์ิ

147 631701440  นางสาวนวรัตน์  นราภยิวัฒน์

148 631701441  นายวัชรพงษ์  ทามา

149 631701442  นางสาวพิมพิชญา  ศรีทองอนันต์

150 631701443  นายสถาพร  ศรีทนนาง

151 631701444  นางสาวสุธิดา  ภาหลง

152 631701445  นางสาวสมฤทัย  ยาหศิ์ลา

153 631701447  นายครรชิต  ปิน่นาค

154 631701448  นางสาวพรพิมล  ครบุรี

155 631701450  นายณัฐวัตร  ชาติเผือก

156 631701451  นางสาววรลักษณ์  บัวลา

157 631701452  นางสาวมชัฌมิา  รุ้งพิมาย

158 631701453  นายนัฐสิทธิ์  ฉ่ าไธสง

159 631701454  นางสาวเจนจิรา  ถิ่นกวาว

160 631701455  นางสาวเบญจวรรณ  ธูปกิ่ง

161 631701456  นายอทิการ  สุขภาค

162 631701457  นายภควัต  สนิท

163 631701458  นายสุพีรวิทย์  เลิศล้ า

164 631701459  นางสาวสไบทอง  กาละเมฆ

165 631701460  นางสาวสมฤดี  แสนศรี

166 631701461  นางสาวรัชพร  เนื่องกระโทก

167 631701462  นางสาวศิรชญา  สนิทบุญ

168 631701463  นางสาวกลุณัฐ  ชินพิมาย



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.05.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 5  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

169 631701464  นายมานิตย์  บุญภกัดี

170 631701465  นางสาวเมษา  ชุบขุนทด

171 631701467  นางสาวชลธิดา  พลเทีย่ง

172 631701468  นางนันทิยา  อนัทะค าภู

173 631701469  นายวีระวัฒน์  หล่อแหลม

174 631701470  นายธนกฤต  พูนนอก

175 631701472  นางสาวกษมาภรณ์  นามไธสง

176 631701473  นางสาวทัศนีย์  เวงวิถา

177 631701475  นางสาวพจนี  นะวะเศียร

178 631701476  นางสาวพัณนิดา  ดีนา

179 631701477  นายบัณฑิต  แสวงจิตร

180 631701478  นางสาวพัตรานุช  พุทธรักษ์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631701479  นายธนาวงศ์  สัมมามติร

2 631701481  นางสาวศิรินภา  ธีระวิทยาภรณ์

3 631701482  นางสาวเกณิกา  พิมเสน

4 631701483  นางสาวเมธาณัช  มามสุีข

5 631701484  นางพิมพ์ลดา  จันทนุภา

6 631701485  นายสุภคัชน  มมืขุนทด

7 631701486  นางสาวขวัญจิรา  วิไลฤทธิ์

8 631701487  นายธรรมฉัตร  พืน้นวล

9 631701489  นางสาวอมัพร  ธีรสุวรรณ์

10 631701490  นางสาวศสิวิมล  ดอกเด็น

11 631701491  นางสาวพิมพ์วิภา   มงีามดี

12 631701492  นายชัยวัฒน์  หมอสุด

13 631701493  นางสาวกฤตพร  เมอืงขวา

14 631701494  นางรุ่งอรุณ  สัตย์ซ่ือ

15 631701495  นางสาวสุทธินี  ออ่นสร้อย

16 631701496  นางสาวสุกญัญา  ชื่นอรุา

17 631701497  นางสาวธารินี  ชมภพูืน้

18 631701498  นางสาวจุฑามาศ  จันทนะ

19 631701499  นายดิศรณ์  แกว้ทองค า

20 631701500  นางสาวฐิติรัตน์  ไตรจักรปราณี

21 631701501  นางสาวพศิกา  ตัณฑะสุวรรณะ

22 631701502  นางสาวนิภาดา  ลาตะวงษ์

23 631701503  นางสาวศิริรัตน์  สายบุตร

24 631701504  นางสาวอวิกา  กล้วยป่า

หมายเลขห้องสอบ  31.06.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 6  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.06.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 6  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631701505  นางสาวศิริพร  นราพล

26 631701506  นางสาวฟ้าอรุณ  พงศ์ชาญวิทย์

27 631701507  นางสุดา  เทีย่งเจริญ

28 631701508  นางสาวพิมณภทัร์  พูนศรีพัฒนา

29 631701509  นางสาวสุธาทิพย์  ใจค า

30 631701510  นางสาวสุจินดารัตน์  ถินแดง

31 631701511  นางสาววรรณิศา  มลูมณี

32 631701512  นางสาวกมลรัตน์  วาปีทะ

33 631701513  นายนิกร  กนัยสุด

34 631701514  นางสาววิภาวี  บุญอารีย์

35 631701515  นายวัชรพงษ์  เชาว์พลกรัง

36 631701516  นางสาวมลถิญา  ดาวเรือง

37 631701517  นางสาวปวีณา  จัดนอก

38 631701520  นายสุทธิรักษ์  ชาติวงศ์

39 631701521  นางสาวพรรณิการ์  เมอืงศรี

40 631701522  นายพรมลิขิต  พรมวัน

41 631701523  นายบรรเลง  สุพรรณ์

42 631701524  นางสาวทิวาพร  ศรีวัฒนพันธุ์

43 631701525  นางสาวพัชรีรัตน์  คงด้วง

44 631701526  นางสาวฐาปนกลุญ ์  ลบบ ารุง

45 631701527  นางสาวมนรวัส  รวยธนพานิช

46 631701528  นางนารี  พรรัมย์

47 631701529  นางสาวพิศมยั  อนิรายรัมย์

48 631701530  นายศักด์ิชัย  ภตูะลา



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.06.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 6  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631701531  นางสาวอนงค์  ทะเรืองรัมย์

50 631701532  นางสาวอนุธิดา  กองเกดิ

51 631701533  นางสาวกลัยรัตน์  บุญมา

52 631701534  นางสาววัลนิดา  ชุมหรัิญ

53 631701535  นางสาวสุณิสา  นุชประสาท

54 631701536  นางสาวอสิรียา  ธนานิติกลุ

55 631701537  นายชากร  สุวรรณเสวก

56 631701538  นายฉันทพัฒน์   สาโส

57 631701539  นายสุรชัย  โพธิวัฒน์

58 631701540  นางสาวกิ่งกาญจน์  โทนโคกสูง

59 631701541  นางสาววิลาวรรณ  ออ่นเขนย

60 631701542  นางสาวธมลวรรณ  อามตุตาภรณ์

61 631701543  นางสาวนลินรัตน์  ปรินสิริเดชายศ

62 631701544  นายภธูเรศว์  ดาแกว้

63 631701545  นางสาวชนกณัฐ  จ้อยนุแสง

64 631701546  นายวรปรัชญ ์ พ าขุนทด

65 631701547  นางสาวมนิตรา  คงสืบชาติ

66 631701548  นายธงชัย  อทุัยสา

67 631701549  นางสาวสุภาวดี  พันธุ์วงศ์

68 631701550  นางสาวจุรีรัตน์  เชิดสกลุ

69 631701551  นางสาวอนัธิกา  ถนัดไร่

70 631701552  นางสาวกมลรัตน์  ถนัดไร่

71 631701553  นางสาวกาญจนา  พัฒนเศรษฐา

72 631701554  นายรชานนท์  ค้าเจริญ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.06.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 6  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631701555  นางสาวจตุพร   มาตะระ

74 631701556  นางสาวดาหวัน  จันทปะขาว

75 631701557  นางสาวเกษร  ป่าขมิ้น

76 631701558  นางสาวมนณิชาภรณ์  คณมณีพินิจ

77 631701559  นายอภชิา  ชาติธราพงศ์

78 631701560  นางสาวรชพร  สมคะเณย์

79 631701561  นางสาวเกษศิรินทร์   เกตุชาญสิริ

80 631701562  นางสาวศิริประภา  แสนจันทร์

81 631701563  นายนาถพัฒน์  ปริญญา

82 631701564  นายเอกภาพ  ฉุดพิมาย

83 631701565  นางสาวณัฐพร  ซุยลา

84 631701566  นางสาวจีรนุช  พานิชย์

85 631701567  นางสาวศศิภา  ชุดขุนทด

86 631701568  นายอธิศ  สูงโคตร

87 631701569  นางสาวธนวรรณ  เอื้อศิริตระกลู

88 631701570  นางสาวกาญจนา  ขยันงาน

89 631701571  นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์

90 631701572  นางสาวปภาดา  เขตคาม

91 631701573  นางสาวปภสัรา  เดิงขุนทด

92 631701574  นางสาวศันสนีย์  มณีโชติ

93 631701575  นางสาวธนัชชา  พุม่โพธิสุวรรณ

94 631701576  นายณัชพล  นุ่มเนตร

95 631701577  นางสาวนิภาภทัร  ทองโคกกรวด

96 631701578  นายธีระศักด์ิ  ขอเชื่อมกลาง



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.06.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 6  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

97 631701579  นางสาวนารินทร์  สีด า

98 631701580  ผศ. ดร. สุรชัยภทัรดิษฐ์  ภมูภิกัด์ิเมธี

99 631701581  นายนันทวุฒิ  ทัดทาน

100 631701582  นายณัฐวัฒน์  บ ารุงนา



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 631701583  นางสาวชลากรณ์  สิมมะวงศ์

2 631701584  นายกติติวัฒน์  เป้ากลาง

3 631701585  นางสาวภทัรภร  ไชยมี

4 631701588  นางสาวจตุพร  สิมมะลี

5 631701590  นางสาวณัชชา  สุราราษฎร์

6 631701591  นางสาววัลลดา  อวงตระกลู

7 631701592  นางสาวปฏมิากร  อนิทะโส

8 631701593  นางสาวสุพัตรา  อนันทะสีหา

9 631701594  นางสาวภทัรภร  ถิรพงศ์ธนา

10 631701595  นางสาวสุมาลัย  ไต้ส าโรง

11 631701596  นางสาวเจนจุฬา  ภูสู่งเนิน

12 631701597  นางสาวสิริยากร  จันดา

13 631701600  นางสาวอนัธิกา  แสนลา

14 631701601  นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง

15 631701603  ว่าทีร้่อยตรี ทิวากร  ทุมมา

16 631701604  นางสาวศศิประภา  ไหมพรม

17 631701605  นายมชีัย  มั่นยืน

18 631701606  นางสาวทัชดาพร  นามจันทร์

19 631701607  นายกฤษดาพงษ์  โคตรวงศ์

20 631701608  นางสาวสุนิสา  เพชรกระโทก

21 631701609  นางสาวคณิตา  วงศ์กนก

22 631701610  นายปัทวี  ยะคะเนย์

23 631701611  นางสาวกมลพร  มงคลศิริ

24 631701612  นางสาวจิราวรรณ  เจริญรัมย์

หมายเลขห้องสอบ  31.07.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 7  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.07.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 7  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

25 631701613  นายประสิทธิ์  ลาจันทึก

26 631701614  นางสาวสวิตรี  เสนามนตรี

27 631701615  นางสาววรัญญา  บุญภาย

28 631701616  ผศ. ตุลา คมกฤต  มโนรัตน์

29 631701617  นายรุตจิภาสกร์  เกดิไพร

30 631701619  นางสาวณัฐฐินี  มลูเหลา

31 631701620  นางสาวนันท์นลิน  ขุนทอง

32 631701622  นางสาวพรพรหม  พิพัฒน์

33 631701623  นางสาวบุษกร  แซกรัมย์

34 631701624  นายธนกฤต  จันทร์ค า

35 631701625  นายปิยเดช  เดชะโคบุตร

36 631701626  นางสาววาศินี  บุญอดุ

37 631701627  นางสาวอรนันท์  เถียรสูงเนิน

38 631701629  นายขวัญชัย  หอมทอง

39 631701630  นางสาวสุดารัตน์  กองกลู

40 631701631  นางสาววิภาวี  จงจิตร์กลาง

41 631701632  นางสาวทัศนีย์  บุญครอง

42 631701633  นายศรัณย์  สิงหว์งศ์

43 631701635  นายวุฒิชัย  วิเศษวงษา

44 631701636  นางสาวชญานิศ  บ ารุง

45 631701638  นายวัตรจิระ  ยศสูงเนิน

46 631701639  นายรณชัย  เปล่ียนสกลุ

47 631701640  นายอนุชา  จันดา

48 631701641  นางสาวธิติสุดา  ข าโพธิ์



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.07.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 7  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

49 631701642  นางสาวนุชรดี  ไวยสูงเนิน

50 631701643  นางสาวกมลวรรณ  ทับสุริย์

51 631701645  นางสาวจิรภทัร  แกว้ทองค า

52 631701646  นางสาวศศิมา  ศิรินอก

53 631701647  นางสาวนภาพร  บุญลือ

54 631701648  นางสาวน้ าหนึ่ง  อยู่เจริญ

55 631701650  นางสาวกติติญา  ศรีเมอืง

56 631701651  นายศรนรินทร์  ชุมจันทร์

57 631701652  นางสาวดารุณี  ธิโกศรี

58 631701653  นายปริญญา  กกุสันเทียะ

59 631701655  นายชัยรัตน์  ยอดรักษ์

60 631701656  นายเดชาธร  จันทะมา

61 631701657  นางสาวธันย์ชนก  เจริญรัมย์

62 631701658  นางชัญญานุช    ธรรมานุยุต

63 631701661  นางสาวแอนนา  ธงชัย

64 631701662  นายสกลราช  ศรีไชย

65 631701664  นางสาวทิพย์ธันวา  ค าด้วง

66 631701665  นางสาวขวัญสุดา  เดชบุรัมย์

67 631701666  นายธีรภทัร  ขัติวงค์

68 631701667  นายจักรพันธุ์  ค าเบ้าเมอืง

69 631701668  นางสาวณัฐสุดา  อนัตรี

70 631701670  นางสาวพิรญาณ์  โคตรสุวรรณ์

71 631701671  นางสาววิภาดา  พิมพ์ตะคลอง

72 631701673  นางสาวพัชรีพร  แนววรรณ



ล าดบั รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

หมายเลขห้องสอบ  31.07.06

หมายเหต ุ: - ให้ผู้เขา้สอบน าดนิสอ 2B หรอืมากกว่า มาใชใ้นการสอบ                                    
                  พรอ้มทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอ่ืนทีท่างราชการออกให้
               - ให้ผู้เขา้สอบทุกคนสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการสอบ

อาคาร 31  ชั้น 7  ห้อง 6

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจ าภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-11.00 น.

73 631701674  นางสาวสุนิตตา  หมื่นไธสง

74 631701675  นางสาววิรงรอง  พฤกษ์เกษม

75 631701677  นางสาวจุรีรัตน์  เสมารัมย์

76 631701679  นายอ านาจ  เหล่ือมกลาง

77 631701681  นางสาววันวิสา  พาขุนทด

78 631701682  นางสาวกษมา  สุดเนตร

79 631701683  นางสาวประภสัสร  ชัยน้อย

80 631701684  นางสาวศศิวิมล  จะริบรัมย์

81 631701686  นางสาวพนิดา  ถางโพธิ์

82 631701687  นางสาวศิรินพร  ร่วมรส

83 631701688  นายภมร  อ ากระโทก

84 631701689  นางสาวไอลดา  กาจกลาง

85 631701690  นางสาวณัฐชกาญจ์  จิตคติ

86 631701691  นางสาวนิศารัตน์  สิงหบ์ุญมี

87 631701692  นายปริวัตร  ธงทอง

88 631701693  นางสาวอสิรีย์  อไุรพันธ์

89 631701694  นางสาววรรณพร  บรรทอน

90 631701695  นางสาวสุภาวดี  จันทร์สด

91 631701696  นางสาวภทัรียา  ปานดับใหม่

92 631701697  นางสาวรัตนาพร  พรมเฮียง

93 631701698  นางสาวลักษณ์สุภา  เกตุตากแดด
94 631701699  นางสาวพิมพ์ชนก   ดาบพิมพ์จับ



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  เน้ือหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ น้ัน 

 เพ่ือให้การดําเนินการสอบคัดเลือก เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  จึงออกประกาศเน้ือหาที่สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

เนื้อหาท่ีสอบ วัน เวลา สถานที ่
๑.  จิตวิทยาสาํหรับครู 
๒.  วัดแววความเป็นครู 
๓.  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
     และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๔.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
     และการประกันคุณภาพ 
๕.  หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๖.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     ทางการศกึษา 

 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. 

สถานที่สอบ 

จะประกาศให้ทราบอีกคร้ัง                  
พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 

 
 

(โดยใช้ดินสอ 2B) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
ที่ ๐๖๒๔/๒๕๖๓ 




