
ล ำดบัทีส่ัมภำษณ์ สำขำวิชำ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล
1 คณิตศำสตร์ 20100118 นาย วุฒิพงษ์ รัตนอาสา
2 20100363 นางสาว บทมาการ กออินทร์
3 20100500 นางสาว นริศรา สุธรรมพงษ์
4 20100790 นางสาว ณัฐกาญจน์ วงศ์อุดม
5 20101062 นาย กฤตคณิน วนิชไพบูลย์
6 20101117 นางสาว รุ่งทิวา ทุมครบุรี
7 20101624 นางสาว จุฑามาศ แก้วพินิจ
8 ปฐมวัย 20100466 นางสาว ศุภิสรา บัวลา
9 20100738 นางสาว รุ้งตะวัน มะลิทอง
10 20101631 นางสาว ฐิติพร มีสติ
11 20101686 นางสาว เจษฎี ทองขาว
12 ภำษำไทย 20100017 นางสาว จิตติมา ทองพร
13 20100594 นางสาว วนิดา เบ้าสุข
14 20100713 นางสาว บุญรัตน์ เชื้อวงศ์
15 20100725 นาย ธนเดช สังคะโห
16 20100838 นาย ฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ
17 20100903 นาย ปริญญา วิชัยรัตน์
18 20101063 นางสาว สุนิตา ชุมพร
19 20101128 นาย วรวุฒิ ขวัญนอน
20 20101635 นาย วุฒิภัทธ์ ประทับกอง
21 20101678 นางสาว นดา เส็นบัตร
22 20400916 นางสาว ชไมพร แสนโท
23 20700323 นางสาว ธัญวรัตม์ อุดมสวรรค์
24 ภำษำอังกฤษ 20100094 นาย วรพล มีศิริ
25 20100491 นางสาว อาทิตยา กรีเดช
26 20100493 นาย สหรัฐ ลักษณะสุต
27 20100782 นาย ปรัชญา พูลผล
28 20101127 นางสาว สุพิชฌาย์ ฐานะวิจิตร
29 20101346 นางสาว พัชราศิลป ดอกจ าปา

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภำษณ์เขำ้ร่วมโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษำครู ชั้นปีที ่2 ปีกำรศึกษำ 2560

วันจันทร์ที ่16 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00 - 16.00 น.  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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30 20101494 นาย ศิริชัย วงศ์ดาวิด
31 20101672 นาย นัทธ์ ศรีเกตุ
32 20101689 นางสาว รวิสรา จันรอดภัย
33 20101728 นางสาว ดวงดี แซ่ว่าง
34 วิทยำศำสตร(์ทัว่ไป) 20100250 นางสาว เบญจมาพร คงกะทรัพย์
35 20100436 นาย คเณศ โพธิเ์พ็ชร์
36 20100534 นาย สุธน พลกล้า
37 20100756 นางสาว กนกพร ดวนใหญ่
38 20100972 นางสาว ปริยากร หนูปัทยา
39 20101506 นาย นิธิกร พรหมจรรย์
40 20101669 นางสาว ราชาวดี รวมเงาะ
41 20101670 นางสาว ภัณฑิรา นิลบวร
42 สังคมศึกษา 20100020 นาย สมเจตน์ ผ่องภิญโญ
43 20100208 นาย ทศพล จุฑารัตน์สกุล
44 20100268 นางสาว ปาริสา จันทร์แสง
45 20100446 นาย รัฐศาสตร์ บุญพิศาล
46 20100679 นางสาว เสาวนันท์ บุญเพ็ง
47 20101017 นางสาว ชาลิสา สิงห์หา
48 20101032 นาย วิชญะ นารี
49 20101151 นาย ธนพล นิลวรรณา
50 20101318 นาย วทัญญู การผลดี
51 20101455 นางสาว สุวนันท์ สายนาค
52 20101519 นาย โยธิน ทองพะวา
53 20101544 นางสาว ศศิวิมล เทพคง
54 20101593 นางสาว นันทวรรณ ศรีไสยเพชร
55 20101609 นางสาว สุดารัตน์ น้อยเซีย
56 20101646 นาย ศุภกร ยอดเมฆ
57 20101647 นาย พิชญพงศ์ เครือหงส์
58 20101684 นาย กัมปนาท ไข่แก้ว
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59 20101687 นางสาว โสรญา คงฤทธิ์
60 20200002 นางสาว สุธาวตรี นาคู

หมำยเหต ุ นักศึกษำทีเ่ขำ้สอบสัมภำษณ์รอเรียกสัมภำษณ์ทีห่้อง 1137 


