
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสงักัดต่างๆ  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้ด าเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน              
เมื่อวันเสาร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จึงขอประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนในการคัดเลือกนักศึกษา                 
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
1 001 นาย นิติพงษ์        จันทร์ตา 
2 002 นาย สมบูรณ์      สนิทสุริวงค์ 
3 003 นาย วิรัช  ฮีมมิน 
4 004 นาย เอกพจน์  ยีหวังน ิ
5 005 นาย มนัส  สุวามิน 
6 006 นางสาว น้ าทิพย์  สุกทน 
7 007 นาย ปริยวัจน์  กิตติวงศ์ตระกูล 
8 008 นาย พยุงศักดิ์  ป้องแก้ว 
9 009 นางสาว ทัศนา  เผือกโสภา 
10 010 นางสาว ธมลวรรณ   พึ่งเสือ 
11 011 นาย ประสิทธิ์   ศรีสรรณ์ 
12 012 นางสาว ยุพิน   พลนรา 
13 013 นางสาว ละอองดาว   เกษสุพรรณ 
14 014 นาย บรรเทิง   โลกวิทย์ 
15 015 นางสาว กาญจนา  แถวอุทุม 
16 016 นางสาว กัญชลิกา  บดีเดชา 
17 017 นาย ภูริวัฒน์  ศักดิ์รัตนารักษ์ 
18 018 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิภรณ์  บุญเสท 
19 019 นางสาว วราภรณ์   วงศ์วรรณ 
20 020 นางสาว กนกพร  แซ่จึง 
21 022 นางสาว ปวีณา    ดวงประทีป 
22 023 นางสาว ชัชมาศ   ถาวร 
23 024 นาง วรนุช   ประโมณะกัง 
24 025 นางสาว ณัฏฐนิชฎ์  แซ่อึ๊ง 
25 026 นางสาว นันทวรรณ  เฮ็งเจริญ 
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
26 027 นางสาว กัญญารัตน์  เกิดศิริ 
27 028 นางสาว ลลนา   จันทาขุ่ม 
28 029 นางสาว มยุรีย์  สักขวา 
29 030 นางสาว ปัทมาพร   ศรวิเศษ 
30 031 นางสาว พยุรดา  วิจิตขจี 
31 032 นาย วสิน  สุดประเสริฐ 
32 033 นางสาว ปัทมาภรณ์.  ปิ่นหนองแก้ว 
33 034 นางสาว ดวงจันทร์  เศษศรี 
34 035 นางสาว นฤมล   ปัญญาสิทธิ์ 
35 037 นาย สมอารีย์  วรรคจันทร์ 
36 039 นางสาว จุฑามาศ  หลักทอง 
37 040 นางสาว พิมพ์ชนก  กู้เกียรติก าธร 
38 041 นาย ธนกฤต  สีงาม 
39 042 นางสาว อิศราวรรณ  สัมพันธ์พร 
40 043 นาย ศรัณย์  รัตนวรรณ 
41 044 นาง ลักษณา    ภูริปาณิก 
42 045 นางสาว เกศญาพรรณ์   วงศ์พยัคฆ์ 
43 046 นาย ชานนท์  ช่ืนนิรันดร ์
44 047 นางสาว ณัฐธิดา   สมบุญยอด 
45 048 นางสาว ปณิดา  สุขเจริญ 
46 049 นางสาว ธัญรัตน์  รัตนวิจารณ์ 
47 050 นางสาว นภาพร  บัตร์มาก 
48 051 นางสาว ธิดาวรรณ   อุภัยพันธ ์
49 052 นาย ชัยรัตน์  ศรีทับทิม 
50 053 นางสาว ภัสสร   เฉิดทรัพย์ 
51 055 นางสาว ณธีรา  อุสมานี 
52 056 นาย ปฏิภาณ  พูกูงาม 
53 057 นาย กรภัทร์  องค์ศิริมงคล 
54 058 นาย กมล  กันทะวัง 
55 060 นางสาว พรสุดา  กันนุฬา 
56 061 นางสาว จินจิรา  กลมพันธ์ 
57 062 นาย พิริยะ  วาระสิทธิ์ 
58 063 นาย รชาดา  สาหร่ายทอง 
59 064 นางสาว ศุภิสรา  รองาม 
60 065 นางสาว จุฬาลักษณ์  สัมมาเคน 
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
61 066 นางสาว ศุภษร    จัทรภัทร 
62 067 นางสาว ผกามาศ   บัวจันทร์ 
63 068 นาย ณัฐวัฒน์   บุญช ู
64 070 นางสาว วรรณวิษา   อะปะมาเถ 
65 071 นางสาว คนึงนิจ  อินทร์ม่วงไทย 
66 072 นางสาว ภควรรณ   แผลงศาสตรา 
67 073 นาย สมพงษ์  ทรัพย์มั่น 
68 074 นางสาว วราภรณ์  บัวไขย 
69 075 นางสาว กฤตยา  ทิพย์ศรี 
70 076 นางสาว ปุณณภา  สอนดา 
71 077 นางสาว ดวงดาว   เหล่าเลิศ 
72 078 นาง ภาวิณีย์  มาตแม้น 
73 079 นาย บรรเจิด  ธารากุลประทีป 
74 080 นางสาว สุจิตรา  ทุมทา 
75 081 นางสาว ปารีณา  คงประสิทธิ์ 
76 082 นางสาว ณัฏฐริณญาณ์  กุลเตชะวณิช 
77 083 นาย เอกวัฒน ์  เฟื่องฟุ้ง 
78 084 นางสาว นภาพร  ตุ้มสังข์ทอง 
79 085 นางสาว อนงค์นุช  โคตรวงษ์ 
80 086 นางสาว สุธาทิพย์  บุษบา 
81 088 นางสาว ปฏีรา   ขันแก้ว 
82 089 นาง จิตพร  สุวรรณะ 
83 090 นาย ธีรพงษ์  ทองดี 
84 091 นางสาว เจนจิรา   ลาประโคน 
85 093 นางสาว อโณทัย  นิมหัตถา 
86 094 นางสาว แพรวพรรณ   ประวัติ 
87 095 นางสาว อ าพร   เนียมหอม 
88 096 นางสาว อภัสรา  ค าบึงกลาง 
89 097 นาย กีรติพัฒน ์  พัฒนะราช 
90 098 นางสาว โชติกา   ฤทธิด ารงค์กุล 
91 099 นางสาว พิชชาพร   ซุ้ยอัน 
92 100 นางสาว ปัณฑารีย์  สารปะ 
93 101 นาง ถิรนันท์  วินิจฉัย 
94 102 นางสาว อาภรณ์  คูวรเมธา 
95 103 นางสาว รอฮาณี   เจะแห 
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
96 104 นางสาว สุกัญญา  หรุ่มวิสัย 
97 105 นาง เรณู   ค ามา 
98 106 นาย อันวา  การี 
99 107 นางสาว ภัทรนันท์  ยินดีสุข 
100 108 นาย เสริมวิทย์  แม้นเจริญ 
101 109 นางสาว วิภา   พูลลาภผล 
102 110 นางสาว หนึ่งฤทัย  รอดพันธ ์
103 111 นาย ภาณุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
104 112 นาย นคร  คาสมบัติ 
105 113 นาย อัมรินทร์  ด้วงนาง 
106 114 นาง ชญานันท์   เรื่อศรีจันทร์ 
107 115 นางสาว พิมพ์รดา   แสนบุญ 
108 116 นางสาว กันยารัตน์  มานะประดิษฐ์ 
109 117 นางสาว ณัฐณิชา   ปรุงแต่งกิจ 
110 118 นาย เจษฎา  จรจาก 
111 119 นางสาว พิชชานันท์   โคตรชุม 
112 120 นางสาว กุลธิดา   เลขนอก 
113 121 นาย พนาไพร  ด่วนรับรัมย ์
114 122 นางสาว พรรณี  หล่ออุดมพันธ์ 
115 123 นาย ศรศักดิ์  เกตุสุนทร 
116 124 นางสาว รัตนาพร  ภักด ี
117 125 นาย เอกชัย  หมั่นตลุง 
118 126 นาย Yilong Yang  
119 127 นางสาว ชนากานต์  สายวงศ์ 
120 128 นาย กิตติพันธ์  ภารื่นพิทักษ์ 
121 129 นางสาว สุรีรัตน์   พาสุพรรณ 
122 131 นางสาว อนุศิริ  ชิณศรี 
123 132 นางสาว ศุภกานต์   นนทิจันทร์ 
124 133 นางสาว วรรณา  บุญทวี 
125 134 นางสาว พรพิมล   พิมพ์พา 
126 135 นาย วุฒิชัย  พรหมพินิจ 
127 136 นางสาว บุษยา  สาสุข 
128 137 นางสาว อันธิกา  สีเมฆ 
129 138 นาง ศุทราภัทร  วรรณพิรุณ 
130 139 นาย เกียรติศักดิ์  เดชพิทักษ์ 
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
131 140 นาย วิศวะ  หมื่นจิตร 
132 141 นาง อภิญญา   แจ่มเจริญ 
133 142 นาย อนิรุทธ์    แม่นปืน 
134 143 นางสาว ธนาภา  สินตะเคียน 
135 144 นางสาว โสภนา  เปล่ียนเจริญ 
136 145 นาย สิทธิชัย   ไชยโคตร 
137 146 นางสาว ธนาวดี  บุญอนันต์ 
138 147 นางสาว อมรรัตน์  อิ่มสมบัติ 
139 148 นาย พนธ์ฐกรณ์   ทับศรี 
140 149 นาย สิปปวิชญ์   เดชกล้า 
141 150 นางสาว อนงค์  พุทธคุณ 
142 152 นางสาว รัตติยา   พิลาวัลย์ 
143 154 นางสาว น้ าฝน    อาศัย 
144 155 นาง พรวิลัย   สกุลนคร 
145 156 นาย องอาจ   สกุลนคร 
146 158 นาย ศุภวัฒน์  อังคะสี 
147 160 นางสาว ชวิศา   ค าชม 
148 161 นางสาว นันทิดา  ซุยใหม ่
149 162 นางสาว วัชรี  ศิริวาลย์ 
150 163 นางสาว วิภาษณีย์   เนื่องจ านงค์ 
151 164 ว่าท่ี ร.ต. พัชรียา   พลค้อ 
152 165 นางสาว นิลาวรรณ   เยาว์สนิท 
153 166 นางสาว กนกวรรณ  มีแสง 
154 167 นาย เทวินทร์   แดงพรม 
155 168 นางสาว ใหม่นัยนา   สุดาปัน 
156 169 นาย พลวัฒน ์  จันทะคัด 
157 172 นาย จิรพงษ์  ล้ิมภักดี 
158 173 นางสาว ศิรินันท์  บรรจงศิริ 
159 174 นางสาว วนิดา   บุญคง 
160 175 นาย กีรติ  มาซอรี 
161 176 นางสาว สกาวเดือน   เช้ือร า 
162 177 นางสาว สรรชธร  วรศิลป์ 
163 178 นางสาว ดรุณี   จันทร์วิเศษ 
164 179 นางสาว ธันย์รดา  ลาเจริญ 
165 180 นางสาว วิภารัตน์   อัศวินพันเลิศ 
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
166 182 นาย ณพัชรพร  รื่นเริง 
167 183 นางสาว อารีวรรณ  พุ่มแพรพันธ ์

 

 ท้ั งนี้ ให้ ผู้ ท่ี มี ราย ช่ือดังกล่าวข้างต้น มาสอบสัมภาษณ์ เพื่ อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฯ ในวันอาทิตย์ ท่ี  24 กันยายน  พ .ศ. 2560 เวลา 09.00 น .                             
ณ ห้องเจ้าพระยา  ช้ัน 3   อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) ให้ครบถ้วน ในรายละเอียดดังตารางแนบท้าย 
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เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 
รหัส 

ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

001 นาย นิติพงษ์        จันทร์ตา - 
002 นาย สมบูรณ์      สนิทสุริวงค์ 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 

2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

003 นาย วิรัช  ฮีมมิน 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

004 นาย เอกพจน์  ยีหวังน ิ 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

005 นาย มนัส  สุวามิน 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

006 นางสาว น้ าทิพย์  สุกทน 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

007 นาย ปริยวัจน์  กิตติวงศ์ตระกูล 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

008 นาย พยุงศักดิ์  ป้องแก้ว 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

009 นางสาว ทัศนา  เผือกโสภา - 
010 นางสาว ธมลวรรณ   พึ่งเสือ - 
011 นาย ประสิทธิ์   ศรีสรรณ์ - 
012 นางสาว ยุพิน   พลนรา - 
013 นางสาว ละอองดาว   เกษสุพรรณ - 
014 นาย บรรเทิง   โลกวิทย์ - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

015 นางสาว กาญจนา  แถวอุทุม - 
016 นางสาว กัญชลิกา  บดีเดชา - 
017 นาย ภูริวัฒน์  ศักดิ์รัตนารักษ ์ - 
018 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิภรณ์  บุญเสท ส าเนาบัตรประชาชน(ท่ีไม่หมดอายุ) 
019 นางสาว วราภรณ์   วงศ์วรรณ - 
020 นางสาว กนกพร  แซ่จึง - 
022 นางสาว ปวีณา    ดวงประทีป - 
023 นางสาว ชัชมาศ   ถาวร - 
024 นาง วรนุช   ประโมณะกัง - 
025 นางสาว ณัฏฐนิชฎ์  แซ่อึ๊ง - 
026 นางสาว นันทวรรณ  เฮ็งเจริญ - 
027 นางสาว กัญญารัตน์  เกิดศิริ - 
028 นางสาว ลลนา   จันทาขุ่ม - 
029 นางสาว มยุรีย์  สักขวา - 
030 นางสาว ปัทมาพร   ศรวิเศษ - 
031 นางสาว พยุรดา  วิจิตขจี - 
032 นาย วสิน  สุดประเสริฐ Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
033 นางสาว ปัทมาภรณ์.  ปิ่นหนองแก้ว - 
034 นางสาว ดวงจันทร์  เศษศรี - 
035 นางสาว นฤมล   ปัญญาสิทธิ์ - 
037 นาย สมอารีย์  วรรคจันทร์ สัญญาจ้างหรือสมุดประจ าตัวครู 
039 นางสาว จุฑามาศ  หลักทอง - 
040 นางสาว พิมพ์ชนก  กู้เกียรติก าธร - 
041 นาย ธนกฤต  สีงาม - 
042 นางสาว อิศราวรรณ  สัมพันธ์พร - 
043 นาย ศรัณย์  รัตนวรรณ - 
044 นาง ลักษณา    ภูริปาณิก - 
045 นางสาว เกศญาพรรณ์   วงศ์พยัคฆ์ - 
046 นาย ชานนท์  ช่ืนนิรันดร ์ - 
047 นางสาว ณัฐธิดา   สมบุญยอด - 
048 นางสาว ปณิดา  สุขเจริญ - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

049 นางสาว ธัญรัตน์  รัตนวิจารณ์ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

050 นางสาว นภาพร  บัตร์มาก - 
051 นางสาว ธิดาวรรณ   อุภัยพันธ ์ - 
052 นาย ชัยรัตน์  ศรีทับทิม - 
053 นางสาว ภัสสร   เฉิดทรัพย์ - 
055 นางสาว ณธีรา  อุสมานี - 
056 นาย ปฏิภาณ  พูกูงาม - 
057 นาย กรภัทร์  องค์ศิริมงคล - 
058 นาย กมล  กันทะวัง Transcript ระบุวันส าเร็จการศึกษา 
060 นางสาว พรสุดา  กันนุฬา - 
061 นางสาว จินจิรา  กลมพันธ์ - 
062 นาย พิริยะ  วาระสิทธิ์ หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

063 นาย รชาดา  สาหร่ายทอง - 
064 นางสาว ศุภิสรา  รองาม - 
065 นางสาว จุฬาลักษณ์  สัมมาเคน - 
066 นางสาว ศุภษร    จัทรภัทร - 
067 นางสาว ผกามาศ   บัวจันทร์ - 
068 นาย ณัฐวัฒน์   บุญช ู - 
070 นางสาว วรรณวิษา   อะปะมาเถ - 
071 นางสาว คนึงนิจ  อินทร์ม่วงไทย - 
072 นางสาว ภควรรณ   แผลงศาสตรา หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

073 นาย สมพงษ์  ทรัพย์มั่น 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

074 นางสาว วราภรณ์  บัวไขย - 
075 นางสาว กฤตยา  ทิพย์ศรี - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

076 นางสาว ปุณณภา  สอนดา - 
077 นางสาว ดวงดาว   เหล่าเลิศ - 
078 นาง ภาวิณีย์  มาตแม้น - 
079 นาย บรรเจิด  ธารากุลประทีป - 
080 นางสาว สุจิตรา  ทุมทา หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

081 นางสาว ปารีณา  คงประสิทธิ์ - 
082 นางสาว ณัฏฐริณญาณ์  กุลเตชะวณิช 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

083 นาย เอกวัฒน ์  เฟื่องฟุ้ง - 
084 นางสาว นภาพร  ตุ้มสังข์ทอง - 
085 นางสาว อนงค์นุช  โคตรวงษ์ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

086 นางสาว สุธาทิพย์  บุษบา - 
088 นางสาว ปฏีรา   ขันแก้ว - 
089 นาง จิตพร  สุวรรณะ - 
090 นาย ธีรพงษ์  ทองดี - 
091 นางสาว เจนจิรา   ลาประโคน - 
093 นางสาว อโณทัย  นิมหัตถา - 
094 นางสาว แพรวพรรณ   ประวัติ - 
095 นางสาว อ าพร   เนียมหอม - 
096 นางสาว อภัสรา  ค าบึงกลาง - 
097 นาย กีรติพัฒน ์  พัฒนะราช - 
098 นางสาว โชติกา   ฤทธิด ารงค์กุล - 
099 นางสาว พิชชาพร   ซุ้ยอัน - 
100 นางสาว ปัณฑารีย์  สารปะ - 
101 นาง ถิรนันท์  วินิจฉัย - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

102 นางสาว อาภรณ์  คูวรเมธา 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

103 นางสาว รอฮาณี   เจะแห - 
104 นางสาว สุกัญญา  หรุ่มวิสัย - 
105 นาง เรณู   ค ามา - 
106 นาย อันวา  การี - 
107 นางสาว ภัทรนันท์  ยินดีสุข Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
108 นาย เสริมวิทย์  แม้นเจริญ - 
109 นางสาว วิภา   พูลลาภผล หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

110 นางสาว หนึ่งฤทัย  รอดพันธ ์ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
111 นาย ภาณุวัฒน์  เทียมพัฒน์ - 
112 นาย นคร  คาสมบัติ - 
113 นาย อัมรินทร์  ด้วงนาง - 
114 นาง ชญานันท์   เรื่อศรีจันทร์ - 
115 นางสาว พิมพ์รดา   แสนบุญ - 
116 นางสาว กันยารัตน์  มานะประดิษฐ์ - 
117 นางสาว ณัฐณิชา   ปรุงแต่งกิจ - 
118 นาย เจษฎา  จรจาก - 
119 นางสาว พิชชานันท์   โคตรชุม - 
120 นางสาว กุลธิดา   เลขนอก Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
121 นาย พนาไพร  ด่วนรับรัมย ์ Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
122 นางสาว พรรณี  หล่ออุดมพันธ์ หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

123 นาย ศรศักดิ ์ เกตุสุนทร 1)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

124 นางสาว รัตนาพร  ภักด ี - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

125 นาย เอกชัย  หมั่นตลุง Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

126 นาย Yilong Yang  Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

127 นางสาว ชนากานต์  สายวงศ์ - 
128 นาย กิตติพันธ์  ภารื่นพิทักษ์ Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
129 นางสาว สุรีรัตน์   พาสุพรรณ ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
131 นางสาว อนุศิริ  ชิณศรี - 
132 นางสาว ศุภกานต์   นนทิจันทร์ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
133 นางสาว วรรณา  บุญทวี หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

134 นางสาว พรพิมล   พิมพ์พา หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

135 นาย วุฒิชัย  พรหมพินิจ - 
136 นางสาว บุษยา  สาสุข - 
137 นางสาว อันธิกา  สีเมฆ - 
138 นาง ศุทราภัทร  วรรณพิรุณ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

139 นาย เกียรติศักดิ์  เดชพิทักษ์ Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

140 นาย วิศวะ  หมื่นจิตร - 
141 นาง อภิญญา   แจ่มเจริญ - 
142 นาย อนิรุทธ์    แม่นปืน - 
143 นางสาว ธนาภา  สินตะเคียน - 
144 นางสาว โสภนา  เปล่ียนเจริญ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)สัญญาจ้างหรือสมุดประจ าตัวครู 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

145 นาย สิทธิชัย   ไชยโคตร 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)สัญญาจ้างหรือสมุดประจ าตัวครู 
3)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 

146 นางสาว ธนาวดี  บุญอนันต์ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

147 นางสาว อมรรัตน์  อิ่มสมบัติ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

148 นาย พนธ์ฐกรณ์   ทับศรี 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

149 นาย สิปปวิชญ์   เดชกล้า สัญญาจ้างหรือสมุดประจ าตัวครู 
150 นางสาว อนงค์  พุทธคุณ - 
152 นางสาว รัตติยา   พิลาวัลย์ - 
154 นางสาว น้ าฝน    อาศัย 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 

155 นาง พรวิลัย   สกุลนคร - 
156 นาย องอาจ   สกุลนคร - 
158 นาย ศุภวัฒน์  อังคะสี - 
160 นางสาว ชวิศา   ค าชม Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.

ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 
161 นางสาว นันทิดา  ซุยใหม ่ - 
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รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

162 นางสาว วัชรี  ศิริวาลย์ 1)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

163 นางสาว วิภาษณีย์   เนื่องจ านงค์ 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
3)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
4)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

164 ว่าท่ี ร.ต. พัชรียา   พลค้อ 1)ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

165 นางสาว นิลาวรรณ   เยาว์สนิท - 
166 นางสาว กนกวรรณ  มีแสง หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 

พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 

167 นาย เทวินทร์   แดงพรม 1)สัญญาจ้างหรือส าเนาสมุดประจ าตัวครู 
2)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

168 นางสาว ใหม่นัยนา   สุดาปัน - 
169 นาย พลวัฒน ์  จันทะคัด - 
172 นาย จิรพงษ์  ล้ิมภักดี - 
173 นางสาว ศิรินันท์  บรรจงศิริ - 
174 นางสาว วนิดา   บุญคง - 
175 นาย กีรติ  มาซอรี - 
176 นางสาว สกาวเดือน   เช้ือร า - 
177 นางสาว สรรชธร  วรศิลป์ - 
178 นางสาว ดรุณี   จันทร์วิเศษ - 
179 นางสาว ธันย์รดา  ลาเจริญ - 
180 นางสาว วิภารัตน์   อัศวินพันเลิศ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 



 
~ 15 ~ 

 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม 

182 นาย ณพัชรพร  รื่นเริง 1)หนังสือรับรองต าแหน่ง “ครูผู้สอน” 
พร้อมตราประทับสถาบันและลายเซ็น
ผู้อ านวยการก ากับ 
2)ตารางสอนภาคการศึกษาปัจจุบัน 
3)Google Map จากโรงเรียน ถึง มรภ.
ราชนครินทร์ (อ.เมือง) 

183 นางสาว อารีวรรณ  พุ่มแพรพันธ ์ - 
 


