
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

  
 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.กิติยา   ปราบณรงค์   16 นายภาณุ   ลีละพงศ์วัฒนา 

2 น.ส.รัชฎากร   ทรัพย์สมาน   17 น.ส.สุพิชชา   บุตรลา 

3 น.ส.นิยุตา โคโมโตะ   18 น.ส.ยุพาภรณ์   จากผา 

4 น.ส.สมพร รอดเลิศไร้   19 นายสราวุฒิ   ชูเจริญ 

5 น.ส.เปรมฤดี   อินไชยา   20 น.ส.สกุณา   โสภา 

6 นายสยมภู   สิงห์โต   21 น.ส.ณิชชา   อิงสุธรรม 

7 น.ส.จิรวรรณ   เจริญกุลวัฒนะ   22 นายจกัรี   แสวงศรี 

8 น.ส.ฤชุวี   สัปปพันธ์   23 น.ส.สาวิตรี   คึมยะราช 

9 น.ส.ปภพพร   แปลนดี   24 นางประภาพร   ทันบุญ 

10 น.ส.ศศิธร   พลบถึง   25 น.ส.วิภาดา   มุขมณเฑียร 

11 น.ส.อุษา   จันทร์สิริพงศ์   26 นายลัทธพล  ใยมณ ี

12 น.ส.จรินทร์ทิพย์   ไวท์เฮด   27 น.ส.ชไมพร   ใยมณ ี

13 นายอุดมสิทธิ์  หลีทับ   28 น.ส.ณัชนันท์   ฝ่ายจ าปา 

14 นายศุภณัฐ   พยุงวงษ์   29 น.ส.สุภัชชา   เพิ่มรุ่งเรือง 

15 น.ส.จิราภรณ์   ข าประดิษฐ์   30 นายวิน   ไลประเสริฐ 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนเิทศ   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน  ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2558  ที่อาคารศิลาบาตร (SBB)  
(ด้านขวาของลานพ่อขุนฯ) ชั้น 5 ห้อง 502  เวลา  9.00 น.  พรอ้มช าระเงินงวดที่ 1 
(แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  จ านวน 15,000 บาท  และค่าหนังสือ
เรียน 1,000 บาท   

 

กลุ่ม 1 
1 



ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.นภภคั   คีรีรักษ์   16 น.ส.สุภาณี   นิลวงศ์ 

2 น.ส.ศิริพร   แหงมงาม   17 นายมนระวี   ศักดิ์ธนากูล 

3 นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล   18 น.ส.ยลรฎี   เดชระงับ 

4 น.ส.นภาพร   ช านาญสิงห์   19 น.ส.มลธิรา   มูเนาวาเราะห์ 

5 น.ส.เสาวณี   ทองสุขนอก   20 น.ส.ประวีณา ยั่งยืน 

6 นายอิสรา  พันธเสน   21 น.ส.วัลยา วุฒิพงษ์วรโชค 

7 น.ส.รัตนาภรณ์   เทพเจริญ   22 น.ส.มาลี   มณีดวง 

8 น.ส.เมธาวดี   ทองขาว   23 นางคัธรินทร์   สุพรหมอินทร์ 

9 นายสัณห์   พินิจมณีรัตน ์   24 น.ส.ณัฐจรีย์   จงรักวิทย ์

10 น.ส.นฤมล  เที่ยงประดิษฐ   25 น.ส.เพ็ญนภา   ศรีบุญเรือง 

11 น.ส.มยุรา   กิจเจริญ   26 น.ส.กรผกา   เอื่ยมสอาด 

12 น.ส.นิจจารีย์   นวลละออง   27 น.ส.ปริญญา   ประชากุล 

13 น.ส.ปิยมาภรณ์  เดล บิอักโจ ้   28 น.ส.กิ่งกมล   เชื้อชาต ิ

14 น.ส.ทัตทยา   เอี่ยวเฮ็ง   29 น.ส.อรพรรณ   พิลาทา 

15 น.ส.ฌาริญาพ์   พรมมา   30 นายรัชชานนท์   ครุธเวโช 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนเิทศ   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน  ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2558  ที่อาคารศิลาบาตร (SBB)  
(ด้านขวาของลานพ่อขุนฯ) ชั้น 5 ห้อง 502  เวลา  9.00 น.  พรอ้มช าระเงินงวดที่ 1 
(แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  จ านวน 15,000 บาท  และค่าหนังสือ
เรียน 1,000 บาท   

 

กลุ่ม 2 



ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.สุพัตรา   ศัพทศรีครินทร์   16 นายอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง 

2 นายธงชัย   พิลาดิษฐ์   17 นายศิริวุฒิ   แก้วเล็ก 

3 นายนพดล  เขียวฟัก   18 นายเอกสิทธิ์   เอื้ออาดูลย์กุล 

4 นายวสุรัตน์ โสมสมบัติ   19 น.ส.กชพรรณ   เพ็ชรดา 

5 นายวัชรพงศ์   จันทรังษี   20 น.ส.ณัฐกฤตา   ทองนพคุณ 

6 น.ส.อมรรัตน์   บุญพิทักษ์   21 น.ส.พรกนก   ชมด ี

7 น.ส.ชนันท์ญา   มะโรงมืด   22 น.ส.สุดารัตน์   ฑีฆะ 

8 น.ส.พัฐสุดา   สุขจันทร ์   23 นายนครินทร์   เครือวัลย์ 

9 น.ส.ชวิศา โทกวิน   24 น.ส.โรสณี   สือรี 

10 นายตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   25 น.ส.มยุรี   ปานปภากุล 

11 นายณุติ   เอมบ้านกวย   26 น.ส.กนกวรรณ   ค าสอน 

12 นายชวลิต   ป้องแสง   27 นายรัฐกร   พานทอง 

13 น.ส.กรรณิกา   ธรรมจิตน์ธารา   28 น.ส.ปทุมรส   กาญจนอุดม 

14 นายอาทิตย์   ยอดค า   29 น.ส.สมใจ   แก้วฉว ี

15 น.ส.จุฑามาส   พวงศิลย์   30 น.ส.กาญจนา   ได้พร 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนเิทศ   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน  ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2558  ที่อาคารศิลาบาตร (SBB)  
(ด้านขวาของลานพ่อขุนฯ) ชั้น 5 ห้อง 502  เวลา  9.00 น.  พรอ้มช าระเงินงวดที่ 1 
(แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  จ านวน 15,000 บาท  และค่าหนังสือ
เรียน 1,000 บาท   

 

กลุ่ม 3 



ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.ปาริชาติ   หนูบุญ   16 ว่าที่รต.ญ.กัญญ์ปวีร์ ไชยวิสูตร 

2 น.ส.ธัญนันท์  เพชรรักษ์   17 น.ส.อุมาพร  พินิจ 

3 น.ส.จิราพร   อินทรสมบัติ   18 น.ส.สายใจ  ไชยเยช 

4 น.ส.สายพิน  บุญเรียง   19 นายอรงค์กรณ์   แพงมาพรหม 

5 น.ส.ชูใจ   ปานบางพงศ์   20 น.ส.ชญานันท์   เรือศรีจันทร์ 

6 น.ส.ดวงพร   กาญจนวาส   21 น.ส.รัชฎาภรณ์   บุญศร ี

7 น.ส.พิริยา  ค าอุ่น   22 น.ส.ศรัญญา   คุณสวัสดิ์ 

8 น.ส.ประทุมทิพย์  ศรีทองสุข   23 น.ส.จตุภัทร   โป้ศรีกุล 

9 น.ส.วิมลรัตน์   กิมาลี   24 นายวรวุฒิ   สุนทรทิพย์ 

10 น.ส.อรัชพร ชื่นตา   25 นายสุทิน   เจริญพร 

11 น.ส.นาฏยา เกิดเทศ   26 น.ส.อาซีม๊ะ   ยีดาหมาน 

12 น.ส.วรรณณิศา   เย็นสุข   27 น.ส.เอมมกิา ธนะนิมิตร 

13 น.ส.สุพรรณีย์   บรรจบดี   28 น.ส.ติณณภัสร์   สวัสดิธนากิตต์ 

14 นางเดือนเพ็ญ   รอดกลับ   29 น.ส.ภาวิณี   พุฒศิริ 

15 น.ส.นนทิยา อ่อนพล ี   30 น.ส.ภัทรา ภัทรประภากร 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนเิทศ   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน  ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2558  ที่อาคารศิลาบาตร (SBB)  
(ด้านขวาของลานพ่อขุนฯ) ชั้น 5 ห้อง 502  เวลา  9.00 น.  พรอ้มช าระเงินงวดที่ 1 
(แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  จ านวน 15,000 บาท  และค่าหนังสือ
เรียน 1,000 บาท   

 

กลุ่ม 4 



ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

เรียนวันจันทร์-พฤหัสดี  เวลา 18.00-21.00 น. 
(เฉพาะครู กศน.เท่านั้น) 

 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.อรินทิพย์   พุ่มทอง   16 นายสุรสิทธิ์   สิทธิสาร 

2 น.ส.จารุวรรณ   อยู่เครือ   17 น.ส.มณีรัตน์  อริเดช 

3 นางญาธิดา   ธูปมงคล   18 นายนิติพัฒน์   เกษโส 

4 นายวรยุทธ   ยอดบุญ   19 นายณัทกร   สุพรรณ 

5 น.ส.สุนีย์   วันทนีย์พร   20 น.ส.อมราลักษ์  ศรีเพียรเอม 

6 น.ส.กรกฏ   ศรีราช   21 น.ส.ศรีวิไล   ม่วงกลิ่น 

7 นายสุดจิตต์   เขตหล่าย   22 นางสาวจันสุดา   สีนวน 

8 น.ส.สาวิตรี  ผันกลาง   23 นายสุรเชษฐ   จันทร์โย 

9 น.ส.ชฎาธรน์   เอกกฤตสุวรรณ   24 ว่าที่.ร.ต.ธัชพงศ์   ศรีอุดร 

10 น.ส.วิไลวัลย์   ทิพย์โพธิ์   25 นางขวัญจิตร   วรรณปานไพร 

11 น.ส.ผดุงขวัญ   มูลค า   26 น.ส.พิชญ์ชญาณี   โชตินิธิวรกานต ์

12 นางอคัมย์สิริ   อรรถานุรักษ์   27 นายจกัรพงษ์ เห็มวิลัย 

13 น.ส.สุธาสินี   จั่นอาจ   28 น.ส.ฐิติรัตน์ คลี่สุช 

14 นายนวพล   แก้วสุวรรณ   29 น.ส.กัญญลักษณ์ อ่ าเงิน 

15 น.ส.ภาณุภา  เอ็นยอด      

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนเิทศ   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน  ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2558  ที่อาคารศิลาบาตร (SBB)  
(ด้านขวาของลานพ่อขุนฯ) ชั้น 5 ห้อง 502  เวลา  9.00 น.  พรอ้มช าระเงินงวดที่ 1 
(แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  จ านวน 15,000 บาท  และค่าหนังสือ
เรียน 1,000 บาท   

 

กลุ่ม 5 



ประกาศรายชื่อส ารอง 
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โครงการความร่วมมือฯ  รุ่นที่  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 

ที่ ชื่อ - สกุล  ที่ ชื่อ - สกุล 
1 น.ส.นันทวรรณ   น้อยปลา   19 นางชมพูนุช  เคนห้าว 

2 น.ส.นงนุช   บริสุทธิ์ศิลาวาทย์   20 นางกุลลัดดา   คุ้ยหล า 

3 น.ส.ภัทรริญญา  พรมผอง   21 น.ส.ใหม่วิมล ชนะชัย 

4 นายชวินทร ์ เยื้องกราย   22 น.ส.จิราวรรรณ รอดส าราญ 

5 น.ส.มารยาท ห้วยหงส์ทอง   23 นายธนรักษ์   สนเปี่ยม 

6 น.ส.นราวดี  ก๊กส ี   24 น.ส.นุพา   นอบน้อมไพร 

7 น.ส.สุกานดา รุ่งแสง   25 น.ส.อารีรัตน์   เติมสายทอง 

8 น.ส.ชลิดา ชันชาติ   26 นายเพิ่มโชค  ศรีอ่อน 

9 น.ส.นรนัน เอี่ยมกัก๊   27 น.ส.ญาณกร   สกุลนีย ์

10 น.ส.ภาศรี  ธรรมเจริญ   28 น.ส.สาวิตรี   แย้มพักตร ์

11 น.ส.รัตนวรี   อยู่บัว   29 น.ส.ชุติมณฑน์   โชติกเสถียร 

12 น.ส.มณีรัตน์   ทองประเสริฐ   30 นายประชา   เหล่าเหมมณ ี

13 นายเมธี   ศรีคโรจน ์  31 น.ส.จันทิมา  ศรีราจันทร์ 

14 น.ส.ฉันทนา   ศรีกุล  32 น.ส.จันห์นภิา สุนทรบุญ 

15 น.ส.ลัดดาวัลย์   สร้อยเพชร  33 น.ส.สุภาวด ี สีใส 

16 น.ส.ศรีประภา   แก้วใส  34 น.ส.วรรษมล เฟื่องฟ ู

 17 น.ส.กรกนก   หาญพรม  35 น.ส.กุณฑิกา ยอดจนัทร์ 

 18 น.ส.ณัฎฐา   สมลาชัย  36 นายวัฒนา ลอยมา 

 

กรณีผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
ทางโครงการฯ จะเรียกรายชื่อจากบัญชีรายชื่อส ารองจนครบ
จ านวน 
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