




ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ 
ช้างส้ม 
ช้ัน 2 
อาคาร 

41 

คณิตศาสตร์ 1 10400059 นางสาว ขวัญฤทัย ทองแม้น 

เช้า 

 2 10400066 นาย ไตรศร สติมั่น 
 3 10400195 นางสาว รสรินทร์ บุญบุบผา 
 4 10500295 นางสาว นิธิดา กิ่งเกตุ 
 5 10500300 นางสาว มลฤดี สีสันงาม 
 6 10500303 นางสาว พรธิดา ศรีดาพันธ์ 
 7 10500324 นาย วงศกร ยิ่งใจกล้า 
 8 10500328 นางสาว ปิยฉัตร กิ่งแก้ว 
 9 10500335 นางสาว โสรยา อยู่เย็น 
 10 10500336 นางสาว วรรณิกา จูงรัมย์ 
 11 10500371 นาย มโนรมย ์ เรียมทอง 
 12 10500590 นางสาว พัชราภรณ์ นาคดี 

คอมพิวเตอร์ 13 10400140 นางสาว กนกพร ไชยสิงห์ 
เคมี 14 10400033 นางสาว สร้อยสุดา อ่างสุวรรณ์ 

 15 10400290 นางสาว ลลิตา ปัญญาใส 

บ่าย 

 16 10500305 นาย ศิริชัย ขาวงาม 
ชีววิทยา 17 10400135 นางสาว กิติยาภรณ์ บัลลังค์ 

 18 10500020 นาย จิรายุส บุราคร 
 19 10500223 นางสาว พัฑฒิดา ผนึกรัมย์ 
 20 10500301 นางสาว น้ําฝน แสวงทรัพย์ 
 21 10500310 นางสาว สุกัญญา คงศรี 
 22 10500315 นางสาว เสาวณีย์ สิงจานุสงค์ 
 23 10500548 นางสาว สิริยากร จันทร์เพชร 
 24 10500561 นาย ปิยนัญ โปริสา 

ปฐมวัย 25 10500192 นางสาว จุฬาลักษณ์ แผลติตะ 
ประถมศึกษา 26 10400076 นางสาว เกื้อกูล แก้วละมุล 

 27 10400187 นางสาว ฉันทนา รจนา 
 28 10500302 นางสาว ฐิติรัตน์ กระแสเทพ 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
ช้างดํา 
ช้ัน 2 
อาคาร 

41 

ฟิสิกส์ 29 10400051 นาย ดํารงพล มีสติ 

เช้า 

 30 10400056 นาย หฤษฎ ์ พรหมบุตร 
 31 10400074 นางสาว สุดารัตน์ สุดสวาท 

ภาษาไทย 32 10400079 นางสาว รัตนาภรณ์ ดวงสวัสด์ิ 
 33 10400084 นางสาว สิรีธร อยู่เย็น 
 34 10400086 นางสาว พัชฌา นุกูล 
 35 10400190 นางสาว ชลันดา คําโสภา 
 36 10500010 นางสาว เพ็ญสินี อนันต์นพชัย 
 37 10500191 นางสาว ชลิดา สร้างใส 
 38 10500197 นางสาว รัตนากร เบ็ญจศาสตร์ 
 39 10500283 นาย จิตชนะ หนูช้างเผือก 
 40 10500319 นางสาว ระพีพร ยอดจันทร์ 
 41 10500359 นางสาว สุภารัตน์ อุดหนุด 

ภาษาอังกฤษ 42 10400045 นางสาว ปัณฑิตา มะลิงาม 
 43 10400073 นางสาว ปอรรัตน์ สุขเสาร์ 
 44 10400090 นางสาว ยุภาพร สุวรรณหงส์ 

บ่าย 

 45 10400096 นาย เขตธนา มุ่งสันติ 
 46 10400110 นาย จเรศักดิ์ คุณสุข 
 47 10500297 นางสาว เสาวลักษณ์ ก้านอินทร ์
 48 10500299 นางสาว โอพัตรา สายวัน 
 49 10500304 นางสาว สุภสุตา นิราศภัย 
 50 10500323 นางสาว นฤสรณ์ อินทนูจิตร 
 51 10500334 นางสาว นภารัตน์ ทะวงค์ดี 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 52 10400068 นางสาว มาริสา สิงห์ยาม 
 53 10400071 นางสาว กันต์ฤทัย เสาว์ทอง 
 54 10400081 นางสาว ณัฐพร ปานทอง 
 55 10400107 นางสาว สุกัญญา ต้ังมั่น 
 56 10400193 นางสาว เปรวด ี บุญเต็ม 

สังคมศึกษา 57 10400060 นางสาว กนกพร แย้มเสนาะ 
 58 10500344 นาย ปิยวัช คงหอม 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41402 
ช้ัน 4 
อาคาร 

41 

เกษตรกรรม 1 20400149 นาย พัฒนศักดิ ์ วงศ์รุจิโรจน์ 

เช้า 

 2 20400150 นาย พลวัฒน ์ สมใจ 
 3 20400152 นาย เอกรินทร์ บุญตั้ง 
 4 20400381 นาย สุวิทย์ กันศัตรู 
 5 20400407 นางสาว สุธิตา สุคะตะ 
 6 20400433 นาย ชาญยุทธ ศรีพุทธา 
 7 20401192 นาย อิสรพงษ์ วันดี 
 8 20500485 นางสาว ณัฐธิดา มหาวงษ์ 
 9 20500488 นาย ธารินทร์ บรรเทิงใจ 
 10 20500543 นางสาว อารียา กุมรีจิตร 

คณิตศาสตร์ 11 20400430 นางสาว กฤติกา รมย์พึง 
 12 20500080 นางสาว รุ่งศิร ิ อบอุ่น 
 13 20500173 นางสาว พิชญาภา อิ่มเต็ม 
 14 20500398 นาย ยุทธนา บุญชาติ 

บ่าย 

 15 20500438 นางสาว อลิสา บุญแต่ง 
 16 20500481 นางสาว วิลาสินี ทมตระกูล 
 17 20500502 นาย สุกฤษฎิ์ สํานักนิตย์ 
 18 20500531 นาย วัชระ คํานึงคง 
 19 20500698 นางสาว ลลิตา ยิ่งเสมอ 
 20 20500790 นาย สุรเชษฐ์ วิทยากุลเดช 

คหกรรมศาสตร์ 21 20400139 นางสาว ยุรญาติ วงเวียน 
 22 20500024 นางสาว นฤมล ทองเปลว 
 23 20500456 นางสาว อรทัย มิฆเนตร 
 24 20500467 นาง สิรินาถ ท่าทอง 
 25 20500469 นาย ธนาวัฒน ์ สมบูรณ์ 
 26 20500749 นาย โกเมนทร์ เศรษฐโถ 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41404 
ช้ัน 4 
อาคาร 

41 

คอมพิวเตอร์ 27 20400568 นางสาว สุภาภรณ์ พันธ์จําปา 

เช้า 
 

 28 20500395 นาย ภาณุมาศ เต็นตารัมย์ 
 29 20500430 นางสาว ธนพร บุตรเทศ 
 30 20500440 นางสาว ขวัญฤทัย ธรรมเจริญ 
 31 20500452 นางสาว รจนา กฤษทอน 
 32 20500476 นาย จีกรพงศ์ ขอจงสุข 
 33 20500477 นางสาว วริศรา สุขสมาน 
 34 20500503 นางสาว ธัณย์นิชา สิริโชคธนานันท์ 

เคมี 35 20400105 นาย วีรภัทร ภักด ี
 36 20400137 นางสาว ภาวิณี มั่นคง 
 37 20401053 นางสาว นิษกา อาจศรี 
 38 20500482 นางสาว อรยา สีหาบุตร 

ชีววิทยา 39 20300299 นางสาว จิตติดาภา ดวงสนาม 
 40 20400042 นาย ธรรมรัฐ สิงห์ยอง 

บ่าย 

 41 20400112 นางสาว ชรินดา ศรียาฤทธิ์ 
 42 20400128 นาย ธนดล พลอาสา 
 43 20400162 นางสาว เจนจิรา ทองสุทธิ์ 
 44 20400163 นางสาว ปรางค์ทิพย์ พันพม่า 
 45 20400166 นางสาว กัลยา พงษ์สุระ 
 46 20400178 นางสาว แพรวรุ่ง พวงสด 
 47 20400200 นาย สุรวุฒิ บิลชัย 
 48 20400204 นาย ปริญญ ์ แสงสันติ 
 49 20400341 นางสาว อุไรวรรณ จันทํามา 
 50 20400355 นางสาว ปรียาภรณ์ วงษ์รักษ ์
 51 20400415 นางสาว ประภัสสร ธรรมวัต ิ
 52 20400465 นางสาว ขวัญนภา กันยา 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41405 
ช้ัน 4 
อาคาร 

41 

ชีววิทยา 53 20500486 นางสาว อาริดา พิมพ์พอก 

เช้า 
 

 54 20500526 นางสาว ศิริลักษณ์ เป็นผาสุก 
ดนตรีศึกษา 55 20400185 นาย ทรงวิทย ์ วงศ์หินกอง 

 56 20400208 นางสาว จีรนันท์ รุ่งเรือง 
 57 20500497 นาย นัฏพงศ์ เขียวอ่อน 
 58 20500565 นาย นิติพงศ์ เขียวอ่อน 

นาฏศิลป์ 59 20400371 นาย จิรเดช ยานิวงค์ 
 60 20400373 นาย ฐิติวัจน ์ ทวีธนวาณิชย์ 
 61 20400462 นางสาว ณัฐกานต์ ลายงาม 

ปฐมวัย 62 20400003 นางสาว กชมน กาญจนะแก้ว 
 63 20400131 นางสาว ชมภ ู ดาทอง 
 64 20400155 นางสาว ศริญญา จันทร์แก้ว 
 65 20400186 นางสาว จิตรา ดวงศรี 
 66 20400195 นางสาว วุฒิพร เหมาะตัว 

บ่าย 

 67 20400349 นางสาว ปนัดดา กายแก้ว 
 68 20400364 นางสาว อมินตรา ไชยอุดม 
 69 20400545 นางสาว อรทัย สรรศรี 
 70 20500155 นางสาว ธนาภรณ์ หุ้มไธสง 
 71 20500335 นางสาว สุพัฒตรา จันทร์รุกขา 
 72 20500353 นางสาว สมพร เพ็งประโคน 
 73 20500425 นางสาว วิลัยลักษณ์ กาศรัมย์ 
 74 20500454 นางสาว วัชริยา พัฒนพิเชษฐพงศ์ 
 75 20500457 นางสาว กรองแก้ว สินสุพรรณ์ 
 76 20500462 นางสาว สุกัญญา แซ่อึง 
 77 20500508 นางสาว สร้อยสวรรค์ ทางดี 
 78 20500527 นางสาว เพ็ญศิริ มะลิหอม 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
ช้างกระ 
ช้ัน 3 
อาคาร 

41 

ปฐมวัย 79 20500530 นางสาว ชุดาภรณ์ ศรีสม 

เช้า 
 

ประถมศึกษา 80 20400116 นางสาว กัญญ์พัสว ี ทองอําพันธ ์
 81 20400133 นางสาว กาญจนา ชูชัย 
 82 20400136 นางสาว นาฏศิลป์ พรมตวง 
 83 20400144 นางสาว กุลธิดา บุญธรรม 
 84 20400182 นางสาว วาสนา ดนัยรุ่งรัตน ์
 85 20400196 นาย สิงห์โต ปานเพ็ชร 
 86 20400209 นางสาว ภคพร ผสมมี 
 87 20400313 นางสาว พัชรีภรณ์ ฑีฆา 
 88 20400460 นางสาว มลฤดี พิศดาร 
 89 20400709 นางสาว ศิริลักษณ์ พันธ์ศิร ิ
 90 20400970 นางสาว น้ําเพชร ดาทอง 
 91 20500314 นางสาว กัลยรัตน์ จันทร์ประโคน 
 92 20500348 นางสาว สุทธิดา สิงห์สถิตย์ 

บ่าย 

 93 20500357 นางสาว ศศิธร สินชัยยา 
 94 20500390 นางสาว สุภาภรณ์ แป้นประโคน 
 95 20500404 นางสาว สาวิณี อุไรรัมย ์
 96 20500420 นางสาว ธัญลักษณ์ ยางศูนย์ 
 97 20500426 นางสาว สมฤทัย สมานมิตร 
 98 20500435 นางสาว บัวไข สุขใส 
 99 20500436 นางสาว ฐิติกานต์ จันทโลน 
 100 20500458 นางสาว วงศ์สุดา นิลทัย 
 101 20500464 นางสาว อรวรรณ แก้วสว่าง 
 102 20500472 นางสาว พิมพาพร จันทร์ครบ 
 103 20500473 นางสาว สุทธิกานต์ สมานกล้า 
 104 20500498 นางสาว กุลณัฐ ขันท ี

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
ช้างแดง 
ช้ัน 3 
อาคาร 

41 

ประถมศึกษา 105 20500517 นางสาว ฐิติกาญจน์ จันทรารักษ์ 

เช้า 
 

 106 20500535 นางสาว อลิษา ศรีเพชร 
 107 20500538 นางสาว พรชิตา ประสมศรี 
 108 20500834 นางสาว อัจฉรา บุตรงาม 

พลศึกษา 109 20100670 นางสาว บุศรินทร์ สิทธิสอน 
 110 20100704 นางสาว วรรณสว่าง ศรีละออ 
 111 20400111 นางสาว อริสา สีแก้ว 
 112 20400127 นางสาว สุชาญา ซุยถัง 
 113 20400145 นาย รัฐภูม ิ แก้วกัณหา 
 114 20500043 นาย ธนภรณ์ ขอสุข 
 115 20500419 นาย จตุพล ตกงาม 
 116 20500439 นางสาว ศิริกัญญา ลาวัลย์ 

ฟิสิกส์ 117 20500515 นางสาว วรรณพร นกทอง 
ภาษาไทย 118 20400074 นางสาว ศรีรัฐ ปรึกไธสง 

บ่าย 

 119 20400188 นางสาว สุชานาถ ใสแจ่ม 
 120 20400256 นางสาว เจนจิรา ประดา 
 121 20400514 นางสาว ยุวรักษ ์ ภูศิริ 
 122 20400968 นางสาว สุธาทิพย์ โรงทอง 
 123 20500007 นางสาว ปาริชาต ศรีผดุง 
 124 20500041 นางสาว อนัฐชา เจริญศิริ 
 125 20500062 นาย พงศธร จําปาจันทร์ 
 126 20500334 นางสาว ดวงลัดดา ประเจียด 
 127 20500407 นางสาว ศิริลักษณ์ เวลาเกิด 
 128 20500431 นางสาว สุนิสา ดวงราษี 
 129 20500434 นาย อนุวัฒน ์ โอชา 
 130 20500442 นาย อรรถชัย วงศ์ฉลาด 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
รับรอง
วิทยากร 
ช้ัน 3 
อาคาร 

41 

ภาษาไทย 131 20500451 นางสาว กนกวรรณ เฟื่องบุญ 

เช้า 
 

 132 20500459 นาย รุ่งโรจน ์ สิมัยนาม 
 133 20500480 นางสาว จารุดา สุขสงวน 
 134 20500506 นาย ชายชาญ แก้วเกลียว 
 135 20500510 นางสาว ศุภมาศ เท่ียงธรรม 
 136 20500512 นางสาว มุกดาพร ผลดี 
 137 20500521 นาย ธีรศักดิ ์ แก้วลํ้า 
 138 20500523 นางสาว กัญญารัตน ์ จารัตน์ 
 139 20500532 นางสาว นิตยา จําปา 

ภาษาอังกฤษ 140 20400079 นาย สิริพล สิริอนุศาสน์ 
 141 20400167 นางสาว รัตติกร ดวงพร 
 142 20400171 นาย คัมภีร์ เจริญยิ่ง 
 143 20400190 นางสาว อารีรัตน์ บุญเสริม 
 144 20400194 นาย ธีรพล พอกพูน 

บ่าย 

 145 20400210 นาย ธีระพงศ์ พอกพูน 
 146 20400218 นางสาว จิราพรรณ สีหะวงษ์ 
 147 20500412 นางสาว พิณผกาย เพียรเสมอ 
 148 20500509 นาย ฉัตรชัย มุมทอง 
 149 20500520 นางสาว จิตรลดา สินใหม่ 
 150 20500522 นางสาว วาสนา พรหมอักษร 
 151 20500525 นางสาว เพชรรัตน์ เปรียบดีสุด 
 152 20500699 นางสาว ดวงชงสมร เพียแก้ว 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 153 20400008 นางสาว ธิดาพร ใสสาร 
 154 20400104 นางสาว เกศรินทร์ วามะเกษ 
 155 20400130 นางสาว เจนจิรา แก้วสุรีย์ 
 156 20400169 นางสาว สุภาภรณ์ บุญสรรค์ 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
ห้องสมุด 

ช้ัน 2 
อาคาร 

41 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 157 20400192 นางสาว มนทกานต์ จารัตน์ 

เช้า 
 

 158 20400203 นางสาว ศุภลักษณ์ บูรณะ 
 159 20400205 นางสาว ไอลดา ศาลางาม 
 160 20400255 นางสาว ดวงนภา ชิณโคตร 
 161 20400258 นาย วีรศักดิ ์ บุตรสา 
 162 20400287 นางสาว เสาวนันท์ บุญจูง 
 163 20400326 นางสาว พัชริญา พรมหล้า 
 164 20400368 นางสาว คนึงนุช พงษ์สุระ 
 165 20400453 นางสาว ปภัสรา ฝาชัยภูมิ 
 166 20400563 นางสาว ทิพย์สุดา สาริก 
 167 20400646 นางสาว วราภรณ์ ตรกสังข ์
 168 20400907 นาย ศุภกฤต โคตรคํา 
 169 20400975 นางสาว รัตน์มณี กล้วยด ี
 170 20500005 นางสาว วราภรณ์ เพ่งพิศ 

บ่าย 

 171 20500023 นางสาว วิภาวี บุญบํารุง 
 172 20500026 นางสาว พิมพ์มณี มากมณี 
 173 20500319 นางสาว ฐิติพร ปุดประโคน 
 174 20500423 นางสาว บุศราภรณ์ แผ่นทอง 
 175 20500424 นางสาว สุธาทิพย์ แสนกล้า 
 176 20500504 นางสาว ปนิดา คันช่ังทอง 
 177 20500518 นางสาว วรลักษม์ ดีเกิด 
 178 20500546 นางสาว กนิษฐา สีดํา 
 179 20500547 นางสาว สุชาดา วงษ์บ้านหว้า 
 180 20500548 นางสาว วรรณกานต์ แหวนเงิน 
 181 20500556 นางสาว เพ็ญนภา พานทอง 

สังคมศึกษา 182 20400015 นาย ปณวัฒน์ สาแก้ว 
 183 20400072 นาย พัฐสิษฐ์ อังสนุ 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
Smart 
Class 
Room 
ช้ัน 2 

อาคาร 41 

สังคมศึกษา 184 20400109 นางสาว วาสนา เดชวงษา 

เช้า 
 

 185 20400110 นางสาว จิราภรณ์ สวัสดี 
 186 20400120 นาย ธราธิป แทนสา 
 187 20400123 นางสาว วราพร สุขสําราญ 
 188 20400134 นางสาว ประภัสสร สัมฤทธิ์ 
 189 20400148 นาย สหรัฐ แสวงช่ือ 
 190 20400158 นางสาว กนกรัตน ์ คําหาญ 
 191 20400170 นางสาว สุกานดา เจือจันทร์ 
 192 20400187 นางสาว ชนิตา พอกประโคน 
 193 20400201 นางสาว ณัฐวิภา กงแก้ว 
 194 20400226 นางสาว ปานตะวัน ยอดจักร์ 
 195 20400233 นาย กิตติศักดิ์ อ่อนทรวง 
 196 20400239 นางสาว มะลิวัลย์ มีกุล 
 197 20400247 นางสาว รุ่งนภา อรรคบุตร 
 198 20400314 นาย ธีรพัฒน ์ จันสนิท 

บ่าย 

 199 20400503 นางสาว พรวลัย สงเคราะห์ 
 200 20401046 นางสาว จินตนา หมื่นหาวงศ์ 
 201 20500071 นางสาว สายรุ้ง บุญจูง 
 202 20500168 นาย ชนะพล กิตประโคลน 
 203 20500236 นางสาว ภัทรมาส หวานสูงเนิน 
 204 20500408 นาย ธนวัฒน ์ ทวีพร้อม 
 205 20500474 นาย ยุรนันท์ ทรงสีสด 
 206 20500479 นาย พรเทพ แสวงชอบ 
 207 20500544 นางสาว ถนอมศรี จันทร์เทียม 
 208 20500690 นางสาว สุนิสา การะกุล 

อุตสาหกรรมศิลป์ 209 20500490 นาย ชัชวาล สุขดี 
 210 20500501 นาย ทวีศักดิ์ เจนขบวน 
 211 20500511 นางสาว พันทิภา เกิดเพิ่มดี 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41802 
ช้ัน 8
อาคาร 

41 

เกษตรกรรม 1 300001829 นางสาว ชัญญา ไวชนะ 

เช้า 
 

 2 300002038 นาย ณัฐพล ตะเคียนเกล้ียง 
 3 300003910 นางสาว ชมัยพร ผาแก้ว 
 4 300006654 นางสาว อินทร์ธุอร ประพันธ ์
 5 300006891 นางสาว ณัฏฐกมล ส่องาม 

คณิตศาสตร์ 6 300000422 นางสาว มลิสา สงแก้ว 
 7 300000634 นางสาว ณัฐริกา หวนคนึง 
 8 300000859 นางสาว สุดารัตน์ จันทเสน 
 9 300000864 นางสาว นัทธิดา เพิ่มผล 
 10 300001161 นางสาว วนัดดา ทองล้วน 
 11 300002393 นางสาว สุวนันท์ เช่ียวดี 
 12 300002612 นางสาว อติกานต์ ก้านอินทร ์
 13 300002614 นางสาว ชนิภรณ์ โสภิณ 
 14 300002917 นางสาว ศุภรัตน์ เงางาม 

บ่าย 

 15 300003325 นางสาว ปิยธิดา ศรีสุข 
 16 300004324 นาย นนธิศักดิ ์ หนักไหล่ 
 17 300008300 นางสาว สุพัชรินทร์ สมิงรัมย์ 
 18 300008304 นางสาว สุชาดา ศุภผล 
 19 300008482 นางสาว ณัฏฐณิชา เครื่องวิชา 
 20 300008494 นางสาว นิภาภรณ์ วาถูกใจ 
 21 300008506 นางสาว วิภาพร พรมศรี 
 22 300008511 นางสาว สุพิชญา สาขะจันทร์ 
 23 300009012 นางสาว ดวงกมล ปรากฎหาญ 

คหกรรมศาสตร์ 24 300003970 นาย อดิศักดิ์ บุญเมือง 
 25 300004036 นางสาว อนงค์นาถ ศรีวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41804 
ช้ัน 8 
อาคาร 

41 

คหกรรมศาสตร์ 26 300004066 นางสาว บุศราภรณ์ บุญครอง 

เช้า 
 

 27 300004409 นาย จักรกฤษณ์ เดือนขาว 
 28 300004564 นางสาว แพรว สุขเกิด 
 29 300004628 นางสาว นุชนาท เอกพิมพ์ 
 30 300005744 นางสาว อรวรรณ โพธิ๋แก้ว 
 31 300006074 นาย ก้องภพ ตุ่นคํา 
 32 300008152 นางสาว เสาวรัตน์ ธรรมษา 
 33 300008154 นางสาว อุทัยวรรณ ทองบุตร 
 34 300009127 นางสาว ศรีสุลักษณ์ พาสันต์ิ 

คอมพิวเตอร์ 35 300000588 นางสาว อนุสรา ศาลางาม 
 36 300001194 นาย พีรพล เผ่าพันธ์ 
 37 300002019 นางสาว สิรินยา สนใจ 
 38 300002371 นาย มนตรี แม่นหมาย 
 39 300002773 นางสาว กนกวรรณ มานุจํา 

บ่าย 

 40 300002995 นางสาว นารีนาถ สระแก้ว 
 41 300003085 นางสาว วนิดา ยาคํา 
 42 300003103 นาย วีระศักดิ ์ บุญแต่ง 
 43 300005432 นาย วชิรวิทย ์ พรหมบุตร 
 44 300005592 นางสาว สบันงา รุ่งเรือง 
 45 300008262 นาย อิทธิพล จันฉาย 

เคมี 46 300009608 นางสาว นฤดี ตะฏิยะสุทธ 
ชีววิทยา 47 300008211 นางสาว อุดมพร โสมาพิมพ์ 
ดนตรีไทย 48 300009453 นางสาว แก่นวจ ี กอสาลี 

ดนตรีศึกษา 49 300000707 นาย สุทธิพงษ์ แสนแก้วใส 
 50 300005707 นาย ปฏิภาณพงศ์ ยอดสิงห์ 
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อาคาร 

41 

ดนตรีศึกษา 51 300009429 นางสาว พิมพ์ฤทัย เจริญใหญ่ 

เช้า 
 

นาฏศิลป์ 52 300006846 นาย ระว ี ดีลุน 
 53 300007395 นางสาว บุญศิริ สมบัติ 
 54 300009557 นางสาว นุจรี วาปีทํา 
 55 300009597 นางสาว จิราวรรณ มุมทอง 

ปฐมวัย 56 300000432 นางสาว พุทธพร หงษ์ทอง 
 57 300000584 นางสาว แอนนา พันธ์เดช 
 58 300001450 นางสาว พิชากร แสงจันทร์ 
 59 300001481 นางสาว ปัทมาภรณ์ โพดจะโป๊ะ 
 60 300001483 นางสาว กอยใจ ทองสอาด 
 61 300001558 นางสาว วิไลลักษณ์ เอิบทวี 
 62 300001569 นางสาว พรรณรายณ์ อัปกาญจน์ 
 63 300001585 นางสาว อารียา ยะฮวดสา 
 64 300001894 นางสาว ขวัญสุดา จันทร์กล่ิน 

บ่าย 

 65 300002202 นางสาว เกศราภรณ์ บัวศรี 
 66 300002256 นางสาว ชิดชนก วงศ์จอม 
 67 300002397 นางสาว สุพรรณนิการ์ อ่อนเงิน 
 68 300003583 นางสาว สุขธิดา แววเพชร 
 69 300003615 นางสาว พรพิมล อุ่นผ่อง 
 70 300004026 นางสาว อนิสรา ศรีพันธ ์
 71 300004218 นางสาว จรรยาวรรณ พุฒจีบ 
 72 300004261 นางสาว จิราวรรณ์ อยู่เย็น 
 73 300005050 นางสาว อาทิติยา กระแสโท 
 74 300005098 นางสาว มณทิพย์ มะตูม 
 75 300005619 นางสาว ธนพร อุ่นพันธ ์
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ปฐมวัย 76 300008540 นางสาว ชลธิชา เล็งหา 

เช้า 
 

 77 300008556 นางสาว กนกวรรณ อนุทูน 
 78 300009366 นางสาว สาวิตรี ลอยเล่ือน 

ประถมศึกษา 79 300000010 นางสาว กนกพรรณ แสงงาม 
 80 300000116 นางสาว สุธิตา แสงมณี 
 81 300000333 นางสาว พัชราวรรณ อุดมดัน 
 82 300000486 นางสาว เบญจมาศ เจียมศักดิ์ 
 83 300000603 นางสาว กาญจนาภรณ์ ไชยชาญรัมย์ 
 84 300000712 นางสาว ปานเลขา วิบูลย์ชนม์ 
 85 300000723 นางสาว ดวงกมล ดวงปฏิ 
 86 300000802 นางสาว จิราวรรณ บุญเจียม 
 87 300000821 นางสาว ดวงฤมล ตุ้มทอง 
 88 300000874 นางสาว มัลลิกา จันทวี 
 89 300000913 นางสาว จันทกานต์ ยามช่ืน 

บ่าย 

 90 300000921 นางสาว มยุรา บุญทัน 
 91 300000946 นางสาว นันทิตา สังข์โกมล 
 92 300000961 นางสาว ชนกสุดา เมื่อประโคน 
 93 300000963 นางสาว วนิดา เพิ่มทอง 
 94 300001010 นางสาว สายชล วาปีสังข์ 
 95 300001141 นางสาว วรางคณา ศรีเสริม 
 96 300001168 นางสาว สาวิตรี สอมประโคน 
 97 300001400 นางสาว มาริษา สอนชูชีพ 
 98 300001458 นางสาว กัลยรัตน์ กูลรัตน์ 
 99 300001470 นางสาว อธิยา ผดุงสมัย 
 100 300001623 นางสาว ลักษณาวดี เช้ือหาญ 
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ประถมศึกษา 101 300001628 นางสาว ศิริญญา ไตรพรม 

เช้า 
 

 102 300001743 นางสาว กมลรัตน์ แก้วจุมพล 
 103 300001857 นางสาว กุลณัฐ โพธิ์แก้ว 
 104 300001858 นางสาว เจนจิรา ดาศรี 
 105 300001920 นางสาว นิตยา จันทํา 
 106 300001921 นาย กมลชนก ยางศูนย์ 
 107 300002241 นางสาว พัชธิชา อาจยิ่งยง 
 108 300002382 นางสาว ชนิญญา ไพสนิท 
 109 300002475 นางสาว อรอุมา ผลวัฒน์ 
 110 300002688 นางสาว วรกานต์ บัวจูม 
 111 300002824 นางสาว พลอยไพลิน เหลือมาก 
 112 300003079 นางสาว ณัชชา ทางาม 
 113 300003153 นางสาว จันทร์นภา ไชยป่ายาง 
 114 300003260 นางสาว สายธาร โต๊ะงาม 

บ่าย 

 115 300003282 นางสาว ชฎาภรณ์ พงษ์วัน 
 116 300003366 นางสาว พัชราภรณ์ ดีพาชู 
 117 300003460 นางสาว ศิริลักษณ์ สายกระสุน 
 118 300003520 นางสาว นิลยา จันครบ 
 119 300003599 นางสาว ศุภานัน กะการด ี
 120 300003706 นางสาว จีรวัลย์ กตัญญู 
 121 300004702 นางสาว น้ําฝน ศรีแก้ว 
 122 300005575 นาย จักรพันธ ์ ศรีภูงา 
 123 300008797 นางสาว ศศิประภา วงษ์แขก 

พลศึกษา 124 300001488 นางสาว สุวรรณี นิลทัย 
 125 300003163 นาย ณัฐพล ก้านเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41705 
ช้ัน 7
อาคาร 

41 

พลศึกษา 126 300006994 นางสาว รุจิราภรณ์ บุญมั่น 

เช้า 
 

 127 300007292 นาย ชิตณรงค์ พิศพงษ์ 
 128 300007365 นางสาว พรฉว ี นาครินทร์ 
 129 300008235 นาย สถาพร บุญพอ 
 130 300009121 นาย เกียรติศักดิ์ พันธ์วไิล 

ฟิสิกส์ 131 300007784 นางสาว ชุติมาภรณ์ อินตา 
 132 300007818 นางสาว วราพร พันพะม่า 
 133 300007847 นางสาว สุดารัตน์ ศรแก้ว 
 134 300007861 นางสาว รุจิกาญจน์ หงษ์สนิท 
 135 300008403 นาย สิริชัย ทองคํา 
 136 300008968 นาย จิราวัฒน ์ พันศรี 

ภาษาไทย 137 300004888 นางสาว อัจฉรา พวงเกตุ 
 138 300005450 นางสาว พิมลวรรณ หนองหาร 
 139 300006977 นาย สมพงษ์ ไข่มุกข์ 

บ่าย 

 140 300006984 นางสาว ทิพย์วด ี บุญมี 
 141 300007075 นางสาว วศินี เฉียบแหลม 
 142 300007095 นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมนิยม 
 143 300007096 นางสาว พุทธิดา สีดา 
 144 300007123 นางสาว กุลสตรี บุตรดาพงษ์ 
 145 300007130 นางสาว แขนภา บรรลือทรัพย์ 
 146 300007181 นาย วีรวัฒน ์ นุชสาย 
 147 300007202 นางสาว สุภาวรรณ ดีมาก 
 148 300007205 นาย สุรเกียรต ิ จันทร์เจ้า 
 149 300007216 นาย รัชพล น้อยถนอม 
 150 300007254 นางสาว อรยา บูรณะ 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41602 
ช้ัน 6
อาคาร 

41 

ภาษาไทย 151 300007293 นางสาว จริญา ชุ้นถาวรประเสริฐ 

เช้า 

 152 300007294 นางสาว นรีกานต์ แก่นมั่น 
 153 300007310 นางสาว นพรัตน ์ ดาศรี 
 154 300007455 นาย ธนภัทร บุญเฟรือง 
 155 300007462 นางสาว วโรชา กันยาพันธ ์
 156 300007497 นางสาว ณัฐพร บุญช่วย 
 157 300007876 นาย เทพสุรีย์ บุญสัว 
 158 300007906 นางสาว ศศิตา สาแก้ว 
 159 300007941 นาย วุฒิชัย พรหมพิลา 
 160 300008227 นางสาว เยาวเรศ โททอง 
 161 300008805 นาย นฤเบศ มาลาศรี 
 162 300008833 นางสาว ศิริพัชรา คะเชนทร์เช้ือ 

ภาษาอังกฤษ 163 300007264 นางสาว พรนภัสสร วงษาบุตร 

บ่าย 

 164 300007265 นางสาว ชุตินันท์ ทองอ้ม 
 165 300007306 นางสาว อรสา บุญงาม 
 166 300007350 นางสาว อมรา แก้วจ้อน 
 167 300007407 นางสาว จิราภรณ์ จันทพรม 
 168 300007541 นางสาว คลิตตา แสงสุข 
 169 300007575 นางสาว มาลินี ดวงพร 
 170 300008015 นาย เกียรติศักดิ์ หล่อทอง 
 171 300008413 นาย ปิติ อารยางกูร 
 172 300008450 นาย เอกรินทร์ หงษากัน 
 173 300008457 นางสาว กรรภิรมย ์ ภาคพรม 
 174 300008677 นางสาว สุดารัตน์ ฤกษ์ดี 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41604 
ช้ัน 6 
อาคาร 

41 

ภาษาอังกฤษ 175 300009073 นางสาว สุนีย์ พิพัฒนสุภรณ์ 

เช้า 

 176 300009244 นางสาว ดารณี พิศิลป์ 
 177 300009596 นางสาว นฤวรรณ วงแหวน 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 178 300001769 นาย ศราวุธ กองทอง 
 179 300001855 นาย มนัส เพ็งเพราะ 
 180 300002244 นางสาว กุลธิดา บุญศรี 
 181 300002301 นางสาว ธิติยา ผลเจริญ 
 182 300002377 นาย วโรดม ศักศรี 
 183 300002383 นางสาว นิตยา ดาศรี 
 184 300002457 นางสาว ทิพวรรณ บุญเต็ม 
 185 300002626 นางสว นิศากร มณีนิล 
 186 300002830 นางสาว รัชนีวรรณ สายยศ 
 187 300002907 นางสาว สุนิสา นันท์ไสย์ 

บ่าย 

 188 300003115 นางสาว ลลิตา จันทร์เติบ 
 189 300003413 นางสาว กุสุมา หิ่งห้อย 
 190 300003443 นางสาว ดวงพร สระแก้ว 
 191 300003484 นางสาว เพ็ญศิริ ถนอมนุช 
 192 300003601 นางสาว วรรณิศา พวงแสง 
 193 300003662 นางสาว มณีวรรณ สีสันงาม 
 194 300003668 นางสาว เอมอร นาคปานเสือ 
 195 300003705 นางสาว รัชนีกรณ์ คันช่ังทอง 
 196 300003811 นาย ณัฐวุฒิ วงษา 
 197 300003992 นางสาว อารีรัตน์ เสาวรส 
 198 300004301 นางสาว สโรชา ธรรมดา 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41605 
ช้ัน 6
อาคาร 

41 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 199 300004381 นางสาว นุตประวีณ์ ทราจารวัตร 

เช้า 

 200 300004508 นางสาว สุกัญญา คุตะวัน 
 201 300004509 นางสาว ธิดารัตน์ หอมเนียม 
 202 300004614 นางสาว วราภรณ์ คําพินิจ 
 203 300004692 นางสาว รุ่งทิพย ์ โพธิ์ทอง 
 204 300006154 นางสาว วรรณิดา คนชุม 
 205 300006201 นาย เกียรติศักดิ์ สายยศ 
 206 300006734 นางสาว จุฑามาศ ศรีงาม 
 207 300007554 นางสาว ศศิวิมล กล้วยนิจ 
 208 300008080 นางสาว ภาวิณี ขวัญใจ 
 209 300008209 นางสาว วีรดา รัตนาธิวัฒน ์
 210 300008242 นางสาว หนึ่งฤทัย พลเทพ 
 211 300008283 นางสาว ฑิตยา พรหมมา 

บ่าย 

 212 300008319 นางสาว สิริรัตน์ สดช่ืน 
 213 300008351 นางสาว ตะวันฉาย อาจศิริ 
 214 300008367 นางสาว ปฐมา วงค์ขันธ ์
 215 300008464 นาย ธรรมรัตน ์ โต๊ะเงิน 
 216 300008734 นางสาว โสภาวดี ไหมทอง 
 217 300008780 นาย ชนาธิป เนียมเผือก 
 218 300009099 นางสาว จินตหรา ลพสูงเนิน 
 219 300009488 นาย ศิริวัฒน ์ ปัสสาโก 
 220 300009490 นางสาว กนกทิพย์ มามูล 
 221 300009500 นางสาว สุภาพร พิมพ์จันทร์ 
 222 300009694 นางสาว สิรินทรา แก้วเกิด 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41502-3 

ช้ัน 5 
อาคาร 

41 

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 223 300009700 นางสาว สุนัญญา ยิ่งคง 

เช้า 

 224 300009702 นาย เจตนิพิฐ โกษาผล 
 225 300009718 นางสาว เจนจิรา พรมชาติ 
 226 300009721 นางสาว จุไรรัตน ์ บุญอาจ 
 227 300009725 นาย ศรีวิรัตน์ จันทํา 

สังคมศึกษา 228 300000075 นางสาว สุนันทิณี ชวฤทธิ์เดชา 
 229 300000125 นาย เกรียงศักดิ ์ โอทารัมย์ 
 230 300000183 นางสาว วาสนา พรหมนัตย์ 
 231 300000207 นางสาว วรรษมน โกสีนาม 
 232 300000294 นางสาว จตุพร พวงเงนิ 
 233 300000341 นาย ประเสริฐ สายแสงจันทร์ 
 234 300000372 นาย เกียรติพงศ์ เรืองเกษม 
 235 300000574 นาย รัชภูมิ ไชยรงศร ี

บ่าย 

 236 300000641 นาย ธีรภัทร์ ไทยเท่ียง 
 237 300000856 นางสาว กิตติพร ลาลํ้า 
 238 300000914 นางสาว พรทิตา บรรดาสิทธิ์ 
 239 300000924 นางสาว ขนิษฐา สุขสุวรรณ 
 240 300001002 นาย ภานุวัฒน ์ วงษ์ทอง 
 241 300001066 นางสาว จันทิมา มะลิพันธ ์
 242 300001092 นางสาว สุทธิดา บุษศิลป์ 
 243 300001096 นางสาว จิราวรรณ ทองกลม 
 244 300001162 นางสาว วิภาวี ภักษารัมย์ 
 245 300001547 นางสาว วิราวรรณ วิชัย 
 246 300001672 นาย บุญเกียรติ ปัญญาสูง 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41504 
ช้ัน 5 
อาคาร 

41 

สังคมศึกษา 247 300002183 นางสาว สุจิตรา บุระภา 

เช้า 

 248 300002302 นางสาว อรวรรณ องอาจ 
 249 300002358 นาย คมปราชญ์ สมเป็น 
 250 300002493 นาย วรวงศ์ ศรีขาว 
 251 300002584 นางสาว เจนจิรา นนทะคําจันทร์ 
 252 300002695 นางสาว กาญจนาพร ขันไกล้ 
 253 300002884 นางสาว นันทิชา ราชภักดี 
 254 300003159 นางสาว ชุติมา นาคํามูล 
 255 300003168 นาย ตะวัน รุ่งเรือง 
 256 300003226 นาย ปราโมทย์ จันทร์ลํ้า 
 257 300003299 นาย กิตติศักดิ์ ภูผา 
 258 300003834 นางสาว สุรีรัตน์ สังเกตกิจ 
 259 300003922 นางสาว ภัสนันท์ ลักขษร 

บ่าย 

 260 300003985 นางสาว สุธิกา นกนาก 
 261 300004101 นางสาว ขวัญดาว สัยงาม 
 262 300004271 นาย อภิชาติ เจริญยิ่ง 
 263 300004302 นาย วัชระ มันธุภา 
 264 300004496 นาย พัชรพงษ ์ อนุเคราะห์ 
 265 300004499 นางสาว ฐิติมา พุ่มเพ็ชร 
 266 300004501 นางสาว สุชาดา ทองลอย 
 267 300004514 นาย สมลักษณ์ พูนผาด 
 268 300005182 นางสาว สุภาพร ลุทะภาค 
 269 300005189 นาย พันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง 
 270 300005568 นาย เจตริน เทวารัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่รำยชื่อนักศึกษำสอบสัมภำษณ์ครูคืนถิ่นปี 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ห้องสอบ สาขา ลําดับ รหัส คํานําหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตู 
41505 
ช้ัน 5 
อาคาร 

41 

สังคมศึกษา 271 300005596 นางสาว อมรลักษณ์ วงศ์ทอง 

เช้า 
 

 272 300005613 นางสาว เมธิญา วรรณจู 
 273 300005626 นางสาว สุศิริ ดวงคําวงษ์ 
 274 300005759 นางสาว จุฑามาศ ยอดอ่อน 
 275 300005838 นางสาว รัชนี พงษ์เกษ 
 276 300006643 นาย วุฒิชัย ลําดวนหอม 
 277 300006644 นางสาว พรชนก วงศ์ฉลาด 
 278 300006775 นาย ต่อตระกูล หวังมั่น 
 279 300006848 นางสาว กาญจนา พูลเพิ่ม 
 280 300007362 นางสาว อ้อมใจ พันเรือง 
 281 300007369 นาย กรรชัย แจ้งภัย 
 282 300007703 นางสาว พัชณีภรณ์ มะลิกุล 
 283 300007716 นาย ชนสรณ์ ไทยากรณ์ 

บ่าย 

 284 300007810 นางสาว กาญจนาพร คําหาญ 
 285 300007838 นางสาว อภิญญา ฤทธิ์ณรงค์ 
 286 300007916 นาย ศุภกานต์ ปล้ืมใจ 
 287 300007956 นาย ทศพล โคกขุนทด 
 288 300008765 นางสาว พิมพาภรณ์ งามมี 
 289 300008837 นาย รัฐเขต สุมาลุย์ 
 290 300009039 นางสาว สุภาพร คําเลิศ 
 291 300009126 นาย มงคล โพธิ์เงิน 

อุตสาหกรรมศิลป์ 292 300003684 นางสาว ศิรินภา รินโยธา 
 293 300003730 นาย ภาคภูมิ บุญพึ่ง 
 294 300004916 นางสาว สุภาพร พันธ์เพียง 

 

 

 

 

 

 

 


