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1 คณิตศำสตร์ 300003808 นางสาว ณัฏฐา สุวรรณทิพย์
2 300004191 น.ส. น ้ามนต์ ค้าธัญญะ
3 300005018 นางสาว ชนกพร แดงกนิฐ
4 300008229 นางสาว นนทลี กาโร
5 300009110 นางสาว สุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์
6 300009158 นาย กฤษณ์ เหล่าศิริวุฒิ
7 300009160 นางสาว อรณิชา พานทอง
8 300009164 นางสาว บุญธิดา ลุนศรี
9 300009230 นางสาว ภัทรสุดา เอกบุญ
10 300009310 นางสาว เสาวลักษณ์ พลหลง
11 300009440 นางสาว หทัยรัตน์ แวดไธสง
12 ปฐมวัย 300000830 นางสาว ขวัญจิรา ทองอ้ม
13 300003096 นางสาว ปัณฑารีย์ ทองขาว
14 300005213 นางสาว สุวนันท์ ศรสิทธิ์
15 300005714 นางสาว ศิริรัตน์ จิ๋วนุช
16 300005823 นางสาว จิราภรณ์ หอมนิยม
17 300005950 นางสาว ปัณนาพร โชติสุวรรณ์
18 300005965 นางสาว นภัสวรรณ ยอดไม้
19 300006626 นางสาว สุภาสินี ฤกษ์งาม
20 300006724 นางสาว จริยวดี ปะวะเสนัง
21 300007069 นางสาว สุจิตรา ประทุมเมฆ
22 300007459 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีสวัสด์ิ
23 300007474 นางสาว กรรณิกา โทวิชา
24 300007642 นางสาว ณัฎฐพร จันทร์ทอง
25 300007773 นางสาว เกวลิน ผิวสุข
26 300007812 นางสาว รพีพรรษ์ พลายด้วง
27 300008549 นางสาว ธาดารัตน์ ผาคุยค้า
28 300009008 นาย กฤตวยา ถิ่นวงษ์ญวน
29 300009514 นางสาว ชุลีกานต์ หนูช่วย

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภำษณ์เขำ้ร่วมโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษำครู ชั้นปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2560

วันจันทร์ที ่16 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00 - 16.00 น.  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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30 300009689 นางสาว พันดาว วรรณสัก
31 300009690 นางสาว อรจิรา กรรณวัฒน์
32 300009695 นางสาว จุฑามาศ โสมมา
33 ภำษำไทย 300002723 นางสาว ธันย์ชนก สุวรรณมุณี
34 300003682 นางสาว กมลรัตน์ เพชรลูก
35 300004354 นางสาว ทัสพรรณ ภูตะโชติ
36 300004516 นางสาว นิศาชล ดวงอิน
37 300004818 นางสาว ณัฏฐมล ชมภูวงษ์
38 300004952 นาย จตุรงค์ ชัยพัฒน์
39 300005810 นางสาว พันทิวา ชาญพลรบ
40 300007430 นางสาว กฤตพร ศรีใสย์
41 300007485 นางสาว ญาณวรรณ ธรฤทธิ์
42 300007542 นางสาว วราภรณ์ วรรณวงษ์
43 300007576 นางสาว พัชราภรณ์ ค้าเหลือ
44 300008864 นางสาว พัชรินทร์ หิรัญเขตร์
45 300009112 นางสาว เจนจิรา ใสสดศรี
46 300009263 นางสาว ปรียดา หมายงาม
47 300009266 นางสาว กาญจนาพร เกิดด้วยบุญ
48 300009288 นางสาว กัญญารัตน์ กล่ินกระโทก
49 300009331 นางสาว ขวัญชนก เกตุแก้ว
50 300009350 นางสาว ปภัสรา แก้วสง่า
51 300009355 นาย ภควัต หวานอารมณ์
52 300009443 นางสาว ธิดารัตน์ สุขนอก
53 300009452 นางสาว ณัชนันท์ คิดเห็น
54 300009460 นางสาว ณัฐมล ภู่่สิงห์
55 ภำษำไทย 300009465 นางสาว เปรมฤดี ศรีเปรม
56 300009546 นางสาว ชลานันท์ ปานชาติ
57 300009715 นาย อัศนีภาคิน ไวยศิลป์
58 ภำษำอังกฤษ 300003152 นางสาว พิชามญชุ์ วิภาสธวัช
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59 300003506 นางสาว สุธาธิณี สีใส
60 300006047 นางสาว กุลธิดา มั่นอ่วม
61 300006212 นางสาว ชนาพร สะเกศ
62 300007934 นางสาว สิรินทิพย์ บุญทอง
63 300007995 นางสาว จุฑามาศ พุฒเนียม
64 300008031 นางสาว ศยานนทร์ งอกก้าไร
65 300008044 นางสาว ศรัญญาพร ชายลม
66 300008427 นางสาว พัชรพร ขุนแทน
67 300008439 นางสาว นัสยา ชัยสงคราม
68 300009145 นางสาว กมลชนก กองศักดา
69 300009265 นางสาว หฤทัย ไชยเลิศ
70 300009272 นางสาว ปภาพรหม ตันติวงค์
71 300009282 นาย พงษ์สิทธิ์ ส่งศิริ
72 300009311 นางสาว ภัชราภรณ์ บุญเรืองรอด
73 300009325 นาย ปฏิภาณ สุภาษี
74 300009424 นางสาว วรรณภา อาชุมไชย
75 300009462 นางสาว วัศยา สุขแก้ว
76 300009502 นางสาว ยุวรวี วรสุทธิพ์ิศาล
77 300009504 นางสาว พิมพ์ลักขณ์ กิตตินพเกล้า
78 300009537 นางสาว สุภาภรณ์ นวชาตสกุล
79 300009538 นางสาว ธนิฏฐา ศักด์ิแก้ว
80 300009555 นาย วัฒนา เถาโคตศรี
81 วิทยำศำสตร(์ทัว่ไป) 300003423 นางสาว สุภาภรณ์ ยอดเจริญ
82 300003464 นางสาว กนกนาฎ มงคลสวัสด์ิ
83 300003842 นางสาว กมลพรรณ ชาวบ้านกร่าง
84 300004276 นางสาว วิจิตรา วงค์เเก้ว
85 300006469 นางสาว ปัณณฑัต รัตนบุรี
86 300007000 นางสาว พรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี
87 300008166 นาย จีระวัฒน์ ยังผ่อง
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88 300008168 นางสาว จันทิรา นาคภู่
89 300008172 นางสาว จุฑามาศ เพ็ชรผุดผ่อง
90 300008184 นางสาว ดวงแก้ว มณีโชติ
91 300008187 นางสาว ภัสนรี ผุดมี
92 300008290 นางสาว แพรพลอย เจียกงูเหลือม
93 300008313 นางสาว รัตนมน ชูรอด
94 300009142 นาย เกียรติศักด์ิ วงษ์ชัย
95 300009202 นางสาว นันทกร เริกวารินทร์
96 300009267 นางสาว ศิริวรรณ พรมเวียง
97 300009324 นางสาว อรญา โต้ตอบ
98 300009654 นางสาว กัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม
99 สังคมศึกษำ 300000143 นางสาว สุวนันท์ นาคล้าพา
100 300000409 นาย ธนวัฒน์ ทรงศิริ
101 300003504 นางสาว วิเวียน รอดบาง
102 300004294 นางสาว ปัณณฑัต คงเอียง
103 300006299 นาย สฤษด์ิ ดงสิงห์
104 300006991 นางสาว กวินธิดา ค้าเติม
105 300007624 นางสาว พิจิตรา วรรณศุภมงคล
106 300008865 นาย ณภัทร จุลทัศน์
107 300009190 นางสาว รังสิยา ตั งถาวรสิริกุล
108 300009191 นาย ศิวัสว์ เงินถาวร
109 300009198 นางสาว กาญจนา มั่นคง
110 300009349 นางสาว กมลชนก นรสิงห์
111 300009353 นาย กิตติชัย ชุมสีดา
112 300009450 นางสาว วชิราภรณ์ ข้าแก้ว
113 300009518 นางสาว กฤษณา นนทพจน์

หมำยเหต ุ นักศึกษำทีเ่ขำ้สอบสัมภำษณ์รอเรียกสัมภำษณ์ทีห่้อง 1157 
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