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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) 

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว กชกร บูรณา  
2 นางสาว กนกอร ชมชาติ  
3 นางสาว กรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล  
4 นางสาว กฤษณา มีมาก  
5 นาย กันตัง กลิ่นซ้อน  
6 นางสาว กันยารัตน์ กูลกิจ  
7 นาย กิตติพงษ์ เป้าชัยภูม ิ  
8 นาย เขมวรรธน์ นิติธนัญวงษ ์  
9 นาย คณาวุฒิ นวลปลั่ง  
10 นางสาว คมวรรณ์ วิธีเจริญ  
11 นางสาว จรรยาพร นิมะลา  
12 นาย จรินทร์ แซ่อ๊ึง  
13 นางสาว จรียา สงจันทร์  
14 นางสาว จันทร์จิรา ยมจันทร์  
15 นางสาว จันทราทิพย์ สายหลง  
16 นางสาว จารุณี ขจรกลิ่น  
17 นาย จิณณธรรม ไพรเขียว  
18 นางสาว จิตตมาส ทรัพย์มา  
19 นางสาว จินดาภา แสนกล้า  
20 นางสาว จิราภรณ์ ไวยสุภี  
21 นางสาว จุฑามาศ ชูกะหลี  
22 นาง จุฑารัตน์ ไพรสิทธิ์  
23 นางสาว เจนจิรา นิลชา  
24 นางสาว เจนจิรา นามุลทัศน์  
25 นาย เจนณรงค์ พัฒนสาร  
26 นาย เจษฎากร ชาสังข์  
27 นาย เฉลิมชัย กลิาค าอวล  



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
28 นางสาว ชญาดา ปั้นด า  
29 นาย ชญานิน ยูไนดี  
30 นางสาว ชญาภรณ์ ประไพบูลย์  
31 นางสาว ชฎาพร ศรีทา  
32 นาย ชนะภัย สุนทรสุข  
33 นางสาว ชนิษฐา สง่าวงษ ์  
34 นาย ชยางกูร พันธ์อ้น  
35 นางสาว ชลธิชา เนียรสะ  
36 นางสาว ช่อผกา มณฑา  
37 นาย ชัยวัฒน ์ หาญชะนะ  
38 นาย ชินกฤต ใบราตรี  
39 นางสาว ชุติมณฑน์ บุญคง  
40 นาย เชิดศักดิ์ มูลท ี  
41 นางสาว ฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี  
42 นางสาว ณฐพร ช านิ  
43 นางสาว ณปภา จะรา  
44 นางสาว ณัฐนรินทร์ พ่ึงเมือง  
45 นาง ณัฐนิดา วงษ์เงินหอม  
46 นางสาว ณัฐภรณ์ ไข่เพ็ชร  
47 นางสาว ณัฐริกา ขอบใจ  
48 นางสาว ณัฐวดี เข็มเมือง  
49 นางสาว ณัฐวดี นิ่มพิศาล  
50 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีผ่อง  
51 นาย ณัฐวุฒิ หมายแถมกลาง  
52 นาย ณัฐวุฒิ สามัคคีมิตร  
53 นางสาว ณิชารีย์ แบรอมาน  
54 นางสาว ดาลิกา ชูน้อย  
55 นางสาว ดารารัตน์ อ่อนจุติ  
56 นางสาว ตุลารักษ์ พงศ์กิตติธัช  
57 นาย ไตรรัตน์ ช านาญนา  
58 นาย ทรงพล ค าศรี  



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
59 นาย เทวกุล อัมภรัตน์  
60 นาย ธนนชัย ถนอมศักดิ์  
61 นางสาว ธนภรณ์ ดีสุ่ย  
62 นาย ธนวัฒน ์ ประเสริฐศิลป์  
63 นางสาว ธนาภรณ์ ทองดี  
64 นางสาว ธัญชนก เหมือนแตง  
65 นางสาว ธัญลักษณ์ เอ่ียมง้วง  
66 นางสาว นพมาศ ชัยสวัสดิ ์  
67 นาย นฤพนธ์ เดชบุญพบ  
68 นางสาว นิชานันท์ ทารัตน์  
69 นางสาว นิธินาถ มาตระกูล  
70 ส.อ. นิพิฐพนธ์ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์  
71 นางสาว นิรมล กุลฑล  
72 นางสาว นิราวรรณ มนัยนิลก์  
73 นางสาว เนรมิตร ประทุมนันท์  
74 นางสาว บวรลักษ์ แก้วแหวน  
75 นางสาว บุศราคัม อรุณรัตน์  
76 นางสาว เบญญา เสนา  
77 นาย ปกป้อง บุญเรืองเศษ  
78 นางสาว ประภาพร ไข่ทอง  
79 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปราณี ขาวบริสุทธิ์  
80 นางสาว ปรารถนา อัปมาทะ  
81 นาย ปริญญา สุทธิวิลัย  
82 นาย ปรีชา ธิจันทร์ดา  
83 นางสาว ปวีณา ดีดวงพันธ์  
84 นางสาว ปานวาด แก้วเนตร์  
85 นางสาว ปาลิตา วงษ์พระจันทร์  
86 นางสาว ปิยะนุช พลีนุช  
87 นางสาว ผกามาศ ไพลาศ  
88 นางสาว ผจงจิตต์ บุญสิริวิวัฒน ์  
89 นางสาว พรนภา ฟักยุวะ  



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
90 นางสาว พรสวรรค์ ผู้พัฒน์  
91 นาง พรอุมา ชื่นรัมย์  
92 นางสาว พัชราวรรณ ป้องกัน  
93 นางสาว พัชฤดี โมกล้า  
94 นางสาว พิชาดา สนแก้ว  
95 นางสาว พิมชนก คุ้ยทรัพย์  
96 นางสาว พิมพ์ลลิน พิมพาณิชกุล  
97 นางสาว พิยะดา พลเยี่ยม  
98 นาย พีรพล สร้อยแก้ว  
99 นางสาว แพรวรุ้ง ก่อบุญ  
100 นางสาว ภณิตา มะลิลัย  
101 นางสาว ภัทรภร วงษ์ที  
102 นางสาว ภัทรวรินทร์ จ านงค์ทรัพย์  
103 นางสาว ภีรณัช แสงประจักษ์  
104 นางสาว มณีรัตน์ แก้วตา  
105 นางสาว มัดหมี่ ศรีธรรมา  
106 นางสาว มานิดา ทองนิล  
107 นางสาว มายเฟิน กันหริ  
108 นางสาว มิรันตี บุญล่า  
109 นางสาว เมย์จารีย์ ยุวพันธุ์  
110 นางสาว เยาวลักษณ์ ทุตา  
111 นาย รชานนท์ คันทา  
112 นางสาว รัตนากร พ่ึงแก้ว  
113 นางสาว ริญญาภัทร์ จะรา  
114 นางสาว รุ่งนภา กุลกนก  
115 นางสาว ลลิตวดี บุญชูวงศ ์  
116 นางสาว ลลิตวดี บุญแย้ม  
117 นางสาว ลลิตา บานชื่น  
118 นางสาว ลลิตา ไชยวงษ ์  
119 นางสาว ลักขณาภรณ์ พาเจริญ  
120 นาย ล าแพน อุทัย  



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
121 นาย วงศธร ด้วงคุ้ม  
122 นางสาว วรนันทร์ หอมรื่น  
123 นางสาว วรรณกานต์ สุวรรณกล่อม  
124 นางสาว วรรณทนา ฟักแสง  
125 นางสาว วรรณรัตน์ นาคศรีสุข  
126 นางสาว วรรณิสา ศรีใหม่  
127 นาย วรัญชัย สุขใส  
128 นาย วรากรณ์ พงษ์พานิช  
129 นางสาว วริษา ท้วมละมูล  
130 นาย วัชรนนท์ บุญมานันท์  
131 นางสาว วัชรียา กิจปานนท์  
132 นาย วันชัย อยู่สุข  
133 นางสาว วันทนา วงษาชัย  
134 นางสาว วิไลรัตน์ ทัดเทียม  
135 นางสาว ศิรินทร์ภรณ์ ค าหนัน  
136 นางสาว ศิริพร อยู่นาน  
137 นางสาว ศิริรัตน์ ส าราญมาก  
138 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมแก้ว  
139 นาย ศุภณัฐ สละชีพ  
140 นางสาว สมัญญา บุตรศรี  
141 นางสาว สิรินภา กิ่งแก้ว  
142 นางสาว สิริภา ไหมศรี  
143 นาย สืบพงษ์ สดใส  
144 นางสาว สุชาดา ดาราแหวว  
145 นางสาว สุนัตตรา นานนท์  
146 นาง สุปราณี สนธิพงษ์  
147 นาย สุพรรณศักดิ์ ภูสง่า  
148 นางสาว สุพรรษา พรหมศาสตร์  
149 นางสาว สุพัตรา พึมขุนทด  
150 นางสาว สุภัสตรา ค าจันทร์  
151 นาง สุภาพร ค าไพ  



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
152 นาง สุภาพร พรมนา  
153 นาย สุมัชฌา มันตะสูตร  
154 นาย สุรเชษฐ์ ค าตัน  
155 นางสาว สุรีพร พูนหมี  
156 นางสาว สุวนันท์ อุดม  
157 นาย สุวัจน ์ อ่ิมวิชิต  
158 นาย สุวิศิษฏ์ ฉัตรมงคลชาติ  
159 นาย โสบิณฑ์ อินทรบุตร  
160 นาย อนุชา คล้ายทองค า  
161 นางสาว อนุตรา กลิ่นขจร  
162 นาย อนุสรณ์ ทองงาม  
163 นางสาว อภิญญา ยอดทอง  
164 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม  
165 นางสาว อรวี กรินรักษ์  
166 นาง อรุณ แสนสุด  
167 นางสาว อรุโณทัย แสงศรี  
168 นางสาว อัจฉราพร ชฎาจิตร  
169 นางสาว อัจฉราพันธุ์ ชฎาจิตร  
170 นางสาว อาริยา วิลาวัลย ์  
171 นางสาว อารีวรรณ ม่วงหวาน  
172 นางสาว อิงอร เวชกามา  
173 นาย อุกกฤษฏ์ ปานแก้ว  
174 นาย Zumin Yao ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

175 นาย กรกิจ หินอ่อน ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

176 นาย กฤตภาส นาคผจญ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

177 นางสาว กัญติมา ขุมทรัพย์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

178 นางสาว ขจ ี หวานนุรักษ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

179 นาย คมสัน ตั้งตระกูลเจริญ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

180 นางสาว จรินทภรณ์ ตลับเงิน ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

181 นางสาว จิณณพัต ทองมาก ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

182 นางสาว จีรนันท์ จงทอง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
183 นางสาว ชณัชชา ศักดิ์ทอง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

184 นางสาว ชนิดา เนธิบุตร ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

185 นางสาว ชมพูนุท รอดละม้าย ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

186 นางสาว ชลลดา พิณดนตรี ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

187 นาย ชุติเดช จันทจรสกุล ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

188 นางสาว โชติกา โนนไธสงค ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

189 นาย ซอแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

190 นางสาว ญาณิศา ท่างาม ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

191 นางสาว ญาธิมนต์ ไตรพรหม ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

192 นางสาว ณัฐกมล บริสุทธิ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

193 นางสาว ณัฐธิดา พรมเวียง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

194 นาย ธนาวุฒ ิ บุญอ่ิม ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

195 นาย นพรัตน์ แต้มเปรม ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

196 นางสาว นราวดี ปั้นจู ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

197 นางสาว นารี ปืนเงิน ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

198 นางสาว นิภาวรรณ โคตรสาลี ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

199 นางสาว ปัทมา คุ้มศรี ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

200 นางสาว พิมลพรรณ นรงค์ฤทธิ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

201 นาย พุฒิพงศ์ สุวรรณหิตาธร ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

202 นาย ภานุกร ชูสาย ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

203 นางสาว ยศวดี ศรีตะวัน ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

204 นางสาว ยสุตมา สายตา ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

205 นางสาว รันติญา สายสุด ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

206 ว่าร้อยตรีหญิง รุ่งทิพย์ ชัยนา ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

207 นางสาว วราพร อยู่สี ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

208 นาน วศิน วงษ์ค าด้วง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

209 นางสาว วาสนา บุญแสงทอง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

210 นางสาว วิไลวรรณ คุณพันธ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

211 นางสาว เวียรนันท์ รูปประดิษฐ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

212 นางสาว ศิญาดา ฉายสุวรรณ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

213 นางสาว ศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
214 นางสาว ศิรารัตน์ ชูศิริ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

215 นางสาว สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

216 นางสาว สุวินันท์ ลาดสลุง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

217 นาย เสพสวัส บุญจริง ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

218 นางสาว เสาวนีย์ ธรรมวานิช ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

219 นางสาว หนึ่งฤทัย แก้วประดิษฐ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

220 นาย อธิเบศร์ ผินสุวรรณ์ ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

221 นาย อนุชา กลัดสมัย ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

222 นาย อภิสิทธิ์ ยะราไสย ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 

 
หมายเหตุ 
ผู้สมัครสอบล าดับที่ 174 – 222 ไม่พบหลักฐานการช าระเงิน 
ให้ติดต่อไดท้ี่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 1638 ต่อ 401 หรือ 083-4966919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Join Zoom Meeting: https://bit.ly/2Y9O0nF 
Meeting ID: 909 420 4006 
Passcode: 025293099 

 
หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครต้องเปลี่ยนชื่อในระบบ Zoom ตามรูปแบบ ดังนี้ ล าดับที ่ชื่อ สกุล เช่น 1 นางสาวกชกร บูรณา 
2. ผู้สมัครสามารถเข้าระบบ Zoom ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

https://bit.ly/2Y9O0nF

