
1 1909800102761 นางสาว ร าไพพรรณ เพิม่ประเสริฐ
2 1369900196177 นางสาว รัชนันท์ เพชรจ านงค์
3 3460500449717 นางสาว รมิดา นิลโคตร
4 1120600099978 นางสาว เกสรา รักแหลมทอง
5 1302000121565 นาง มนพรภัสช์ ปลอดภัย
6 3209900250969 นางสาว ฐิติมา งามโชคสมุทร
7 1100400269420 นาย รักเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
8 1103701756161 นาย ศุภกร ติยะวรากุล
9 1103700967591 นาย ธนพล ชีวะประไพ
10 1400900230155 นางสาว อารียา โกสิลา
11 1103700440399 นางสาว วิมลฉัตร พันธุรักษ์
12 3740200351921 นาง ลภัสรดา อ้นผัน
13 1103700596909 นางสาว รักษ์พร สวัสด์ิเฉย
14 1489900097666 นาย ยุทธนา นาคา
15 1240600100495 นางสาว จันทร์จิรา นพมณี
16 3610600452912 นางสาว สุนทรี สอนศรี
17 1101401893080 นางสาว จามิกรา เอนกเด่นดวง
18 1269900150674 นางสาว กันธารัตน์ อยู่ทน
19 3401000316433 นางสาว นันท์นภัส สิทธิเศรษฐ์กุล
20 1102700335420 นางสาว ปวรวรรณ ณ ตะกั่วป่า
21 1309900813753 นาย ณภัทร ศิริธีรพันธ์
22 1103300010257 นางสาว ชิดชนก เกษตรภิบาล
23 1102002113456 นางสาว สุนทรีย์ ผ่องแผ้ว
24 1930500165122 นาย ธวัชชัย ชุมคง
25 1101499059989 นาง พุทธธิดา สุวรรณะโสภณ
26 1101401577765 นาย จิรวัฒน์ นราทร
27 1711000064401 นางสาว แจ่มใส ปทุมสูตร
28 1103100397506 นางสาว รถิรา ภิญโญภาพสกุล
29 1159800004766 นางสาว อ าภารัตน์ เรืองอุไร
30 1929900302231 นาย ศกร คงบัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุลเลขทีบ่ัตรประชาชน



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุลเลขทีบ่ัตรประชาชน

31 1102001864300 นาย มานิต สุขมณี
32 1100701900854 นางสาว อริสรา บัวส่อง
33 1759900179163 นางสาว สุณิสา ตัวกล่ัน
34 1709900962984 นางสาว รวีวรรณ สิงห์จันทร์
35 1859900113714 นางสาว ฐานิศา มณะโส
36 1749900383682 นางสาว กชกร จันทร์พุธ

37 1730200252251 นางสาว ดวงกมล สมบูรณ์โชคดี

38 1102200116796 นาย ฐากร แดงสงฆ์
39 1103700617256 นางสาว จันทิพา เพ่งดี
40 1840200023714 นางสาว ศศิมา เจริญผล
41 1719900269782 นางสาว ศศิวราภรณ์ เทียมเมฆา
42 1849800098501 นาย ภัทรพงษ์ ชูแก้ว
43 1461000158483 นางสาว กวินนา สารกรณ์
44 1430200092116 นางสาว วิไลวรรณ ราชวงค์
45 1239900228002 นางสาว ธนัชพร บุญรอด
46 1739900319852 นางสาว ชุติมา ตะโกพ่วง
47 1709900832363 นางสาว บาจารีย์ ศรีเจริญ
48 1200900140905 นาย ก้องเกียรติ บุญยไทย
49 1469900249253 นาย ศตวรรษ อัศวาวุฒิ
50 1479900232121 นาย ณภัทร กองจันทร์ดี
51 3219800043937 นางสาว รุจิเรศ เทพดารักษ์
52 1229800053651 นาย อ านาจ เพ็ชรวรรณ์
53 3230100330366 นาง พุทธิมา รักษ์ธนธัช
54 1339900142468 นาย ภัทรพล อุทาธรณ์
55 1101401595755 นาย ปฏิภาณ เค่ียมทองค า
56 2460200001658 นางสาว ธันย์สิตา จ าเริญพัฒน์
57 1409900110298 นางสาว รุจิรภา ทองทัพไทย
58 3460700840673 นางสาว จุฬาลักษณ์ ค าหาญพล
59 1102002170166 นางสาว พรประภา ดอกกะฐินสด
60 1539900355079 นางสาว ธนารัตน์ เสาวภานนท์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุลเลขทีบ่ัตรประชาชน

61 1129900315615 นางสาว ศิริวรรณา สุขศิริ
62 1310700178509 นางสาว จันทร์เพ็ญ แย้มงาม
63 1103000006238 นางสาว อภิชญา ศิริเตชะภาคย์
64 1841700099095 นางสาว อมรรัตน์ ลักษณะชู
65 1839900226683 นางสาว ฐิตินันท์ อาจหาญ
66 1709900702648 นางสาว ณัฐฐา ชัยศักดานุกูล
67 1959900246969 นางสาว นลินี อินทกาญจน์
68 1720700125037 นางสาว สุภาวดี ศรีประจันต์
69 3471000157823 นาย ธนกฤต แง่พรหม
70 1739900256168 นาย สถาพร บุตรน้ าเพ็ชร
71 2900800006231 นางสาว ชาลิสา หนูจันทร์
72 1869900149212 นางสาว กฤษณา พวงนาค
73 1101401282340 นางสาว รัชฏาภรณ์ โชติอิ่มอุดม
74 1100700798983 นางสาว นวลศรี ตาดต่าย
75 1350700004039 นางสาว รุ้งตะวัน พุทธโฆษ์
76 1330700022011 นางสาว ชญานันทน์ โคนาบาล
77 1840600079504 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีมหาดไทย
78 1500900020494 นางสาว ฉัฐรพี หมื่นถา
79 1103700291598 นางสาว วรารัตน์ ชั่งโต
80 1449900239266 นางสาว พิมพ์ชนก สมศิลา
81 1119900502211 นางสาว พุธิตา มโนรมชัชวาล
82 1119900502211 นางสาว ขจีจันทร์ ประสมศรี
83 1100701733656 นาย จักร์พันธุ์ ตะเภาพงษ์
84 1119900595189 นางสาว เสาวณีย์ แผ้วฉ่ า
85 5330100011843 นาง สุกานดา เจริญวิบูลย์พันธุ์
86 1840100357513 นางสาว ชนวรรณ อินทร์แก้ว
87 1840600064493 นางสาว ชรินรัตน์ สัมพันธ์
88 1709900431211 นางสาว ลลิตา ตุ้มสี
89 1909800440658 นาย ภูดินันท์ โสมพะยอม
90 3779800233944 นาย เมธี มีแก้ว



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ล าดบัที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุลเลขทีบ่ัตรประชาชน

ส ารอง 1 1730500010805 นางสาว อรพรรณ ปานมีทรัพย์
ส ารอง 2 1102700465811 นางสาว ณัฐปวีณ์ ทองปอน
ส ารอง 3 1679800171790 นางสาว ภัฐธีรา อินทรักษา
ส ารอง 4 1869900204141 นางสาว อัญวิกา บุญสิทธิ์
ส ารอง 5 3101600409567 นางสาว ชลธิชา ศรีอัมพร
ส ารอง 6 1451000211015 นางสาว เกวลิน เสนาไทย
ส ารอง 7 1739900409711 นางสาว ภครส เพชรแสวง
ส ารอง 8 1720800104198 นางสาว ดีธนา แย้มวงษ์
ส ารอง 9 1461200118400 นางสาว ธนาภรณ์ กองลี
ส ารอง 10 1119900444474 นางสาว พรธิดา สดแสงจันทร์





 






