


หน้า 1 
 

รายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ 
 
ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ

1 6300071 นางสาว ณัฐวรา หมวกกลั่น  

2 6300072 นางสาว ณัฐวรรณ เชียงศรี  

3 6300073 นาย ภาณุพงศ์ พุแค  

4 6300082 นาย วุฒิชัย มารมย ์  

5 6300086 นางสาว อัชชาพรรณ บุญเกื้อ  

6 6300087 นางสาว สุวภัทร ฐานสันโดษ  

7 6300088 นางสาว พรรณกร เทศนา  

8 6300090 นางสาว รุ่งรัศม ี สุขทรัพย ์  

9 6300093 นางสาว วัลภา ไชยโคตร  

10 6300094 นางสาว ปทิตตา เทศแก่น  

11 6300096 นางสาว ณัฐชา ขุนทะยา  

12 6300100 นางสาว ณัฐมล ยิ่งยง  

13 6300101 นาง ธฤตวัน พิมเสน  

14 6300106 นางสาว วิยานีย์ มะเด่น  

15 6300110 นางสาว ณัฐรุจา เถื่อนเจริญ  

16 6300115 นางสาว สุดารัตน ์ จันทร์กลาง  

17 6300120 นาย รณชัย เปลี่ยนสกุล  

18 6300124 นางสาว นันทิกานต์ ดอนไพร  

19 6300136 นางสาว นาถยา ศฤงคาร  

20 6300144 นางสาว เพ็ญวรา ธรรมสินธุ ์  

21 6300148 นางสาว กรกนก แขมค า  



หน้า 2 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
22 6300163 นางสาว ศุภรดา เจริญศร ี  

23 6300173 นางสาว ฐิติมา สะดวก  

24 6300190 นางสาว กุลธิดา ธานี  

25 6300197 นางสาว กฤษฎิ์กนิษฐ ์ เชื้อวงศ์  

26 6300205 นาย อธิสยวัส ริ้มประพันณ ี  

27 6300209 นางสาว อารีรัตน ์ โคแก้ว  

28 6300214 นางสาว แคทลียา แก้วธรรม  

29 6300223 นางสาว ทิพย์สุคนธ ์ จันทร์โพธ์ิ  

30 6300239 นาย ธัญพิสิษฐ ์ เที่ยงเจริญ  

31 6300257 นางสาว ปาริชาติ ดิบประโคน  

32 6300263 นาย ธิติวัช ทองดี  

33 6300265 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรอยู่  

34 6300274 ว่าที่ร้อยตร ี วสันต ์ สท้านหล้า  

35 6300279 นางสาว ณัฐนันท ์ รอดศิลป ์  

36 6300281 นาย ธีรัช วงษ์ษา  

37 6300282 นางสาว ภาวิณี สุขเมือง  

38 6300289 นางสาว ตวงพร กาลวิโรจน ์  

39 6300292 นาย พัฒนุพงษ ์ นรินทร ์  

40 6300293 นางสาว เพิ่มศิร ิ ชมพู ่  

41 6300294 นางสาว จิรันธนินทร์ จรูญพรมงคล  

42 6300297 นางสาว ณัฐลดา ค้าเจริญ  

43 6300302 นาย อิศรา พรรณเทว ี  

44 6300312 นางสาว กมลพรรณ โยวะผุย  

45 6300315 นางสาว บัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง  



หน้า 3 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
46 6300317 นางสาว นัทยา ขยอมดอก  

47 6300324 นางสาว มาตา สัตยธาดากูล  

48 6300333 นางสาว มินตรา จันทร์เกษม  

49 6300341 นางสาว เรณุกา แดงสีอ่อน  

50 6300342 นางสาว สมฤด ี ภาคนะภา  

51 6300345 นาย ศักดิ์ชัย สร้อยปทุม  

52 6300346 นางสาว วิภารัตน์ ช้างเผือก  

53 6300354 นางสาว กนกวรรณ บุญรินทร ์  

54 6300357 นางสาว ขจีรัตน ์ จ ารัสศร ี  

55 6300360 นาง พุทธินาถ พีระพรประเสริฐ  

56 6300367 นางสาว ปฐมพร จันทร์กระจ่าง  

57 6300371 นางสาว ผลินภัทร อภัยจิตร  

58 6300372 นางสาว สุปราณ ี กิ่งเพ็ชร์  

59 6300374 นางสาว นุศรา พิงขุนทด  

60 6300380 นาย ประภาส แก้วเทพ  

61 6300381 นางสาว วันวิสา แจ้งสุข  

62 6300384 นางสาว พัชรพร ภาวะกุล  

63 6300387 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ  

64 6300391 นางสาว ยุภาพร ชาญวิทย์  

65 6300392 นางสาว กาญจนา มีรัตน ์  

66 6300394 นางสาว บุษบากร แก้วกล  

67 6300398 นางสาว ธัญพิชชา ไข่แก้ว  

68 6300402 นางสาว เสาวรินทร์ ชาแก้ว  

69 6300406 นางสาว ณัฐกานต ์ อนุกูล  



หน้า 4 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
70 6300412 นางสาว ณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล  

71 6300416 นางสาว ปิยะธิดา ฉ่ าอ านวย  

72 6300417 นางสาว มัชฌิมา สุขะพิบูลย ์  

73 6300418 นาย พีรพันธุ์ พอกระโทก  

74 6300427 นาย อัครเดช กองเผือก  

75 6300428 นาย จาตุรันต ์ ทองชมภูนุช  

76 6300432 นาย นนทนันท ์ แย้มวงษ ์  

77 6300437 นางสาว พัดธิชา ทองย้อย  

78 6300439 ว่าที่ร้อยตร ี เสฎฐวุฒ ิ ยุทธาวรกูล  

79 6300447 นาย จักรอนันต์ มาลารัตน ์  

80 6300448 นางสาว ปรางทอง หงษ์ทรง  

81 6300452 นางสาว นภัสวรรณ มาประสพ  

82 6300456 นางสาว ลภัสรดา สุดดีพงษ ์  

83 6300459 นางสาว อาทิตยา ขอสุข  

84 6300460 นาย จีระวัฒน์ ปุ่นตะค ุ  

85 6300462 นางสาว วิภาวี ตุนะปันตะ  

86 6300466 นางสาว เพ็ญนภา พจนะ  

87 6300481 นางสาว นภัทร์สิร ิ ศรีสวัสดิ ์  

88 6300487 นางสาว กัลยาณ ี แสงสว่าง  

89 6300490 นางสาว จรินทร์รัตน ์ วงศ์บุรี  

90 6300492 นางสาว กุลรภัส นนท์สกุล  

91 6300495 นางสาว อังสุดา ศรีสวัสดิ ์  

92 6300502 นางสาว พงศ์พิชา พัฒนนิธิศักดิ ์  

93 6300503 นางสาว สินีนุช อิ่มสกุล  



หน้า 5 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
94 6300514 นาย ราเชนทร์ เฮงสวัสดิ ์  

95 6300517 นางสาว ณัฐปภัสร ์ เฮ้าเดชไพบูลย ์  

96 6300518 นางสาว นาฏนภา สุมรัมย ์  

97 6300519 นางสาว กาญจนจิตต์ โรจนสโรช  

98 6300520 นางสาว สุดศรีลักษณ ์ วงษ์เขียว  

99 6300521 นาย กิเลณฑ ์ ตีรโสภณ  

100 6300530 นางสาว ประยูร อิ่มชื่น  

101 6300550 นางสาว รุ่งฤด ี นิลเพชร  

102 6300551 นาย มงคล อินทร์อารีย์  

103 6300555 นางสาว เพ็ญพักตร ์ ประทุมสาย  

104 6300556 นางสาว ปวีณา แสงวิเศษ  

105 6300557 นางสาว ปิยฉัตร สมพงษ ์  

106 6300562 นางสาว ฤชามน ชนาเมธดิสกร  

107 6300563 นางสาว กุลนิษฐ ์ อยู่คุ้ม  

108 6300571 นางสาว จริยา งอยผาลา  

109 6300576 นางสาว อมรรัตน ์ มีสัตย ์  

110 6300584 นางสาว อรพรรณ พิชิ  

111 6300589 นางสาว อาณัฐศยา อินทรเดช  

112 6300604 นางสาว จิราภรณ์ เจริญพรไพโรจน์  

113 6300606 นาง อรุณทิพย ์ คงยนต์  

114 6300607 นางสาว กรวรรณ พร้อมจิตร  

115 6300616 นางสาว สิดาพร เเสวงสารศานต์ิ  

116 6300617 นาง หิรัณย์พร สมบัติทว ี  

117 6300619 นางสาว นลพรรณ จันทรา  



หน้า 6 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
118 6300622 นาย จตุพร รัตนอ านวยชัย  

119 6300627 นางสาว ศศิธร ค้าขาย  

120 6300635 นางสาว ฐิติกานต์ พรหมพงษ์  

121 6300636 ว่าที่ร้อยตร ี โอฬาร ตันติรัตน์  

122 6300642 นาย กฤติเดช ทุมสันเทียะ  

123 6300644 นางสาว นฤมล สุขประเสริฐ  

124 6300645 นางสาว สุกัญญา บุญเติม  

125 6300647 นางสาว จิราวรรณ นาจาน  

126 6300649 นางสาว ชาลินี ลิ้มทรัพย ์  

127 6300650 นางสาว ฌาณิชญา บุญยเดช  

128 6300651 นางสาว ไอลดา ขันธสนธ์ิ  

129 6300658 นาย ปัญญา บัวสุดตา  

130 6300659 นางสาว ภัทรานุช มีศรีด ี  

131 6300660 นางสาว มยุรี จั่นพลอย  

132 6300672 นาง หทัยรัตน ์ เลาหะพานิช  

133 6300677 นางสาว อรุณ ี ตันติมูรธา  

134 6300681 นางสาว จุฑามาศ คอนวิมาน  

135 6300682 นางสาว วนิดา สัญญะลักษณ ์  

136 6300688 นาย ธนดล เศรษฐโท  

137 6300693 นางสาว ประณิตา มากด ี  

138 6300696 นาย ธนูฤทธิ ์ แอ้นชัยภูมิ  

139 6300700 นางสาว ธิราพร มีสา  

140 6300704 นางสาว นัจนันท ์ ไชยธวัช  

141 6300707 นางสาว ตะวันนา สังคะรินทร ์  



หน้า 7 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
142 6300708 นาย ธนพล บุญไสย ์  

143 6300709 นาย เฉลิมพล ผลไม ้  

144 6300715 นางสาว ศิรภัสสร ศิริฤทธิกูล  

145 6300717 นาย กมลภพ อินทชัย  

146 6300718 นาง สลิลา สุกใส  

147 6300721 นางสาว ธิดารัตน์ สนธิ์ทิม  

148 6300729 นางสาว รัตนา แต่งต้ัง  

149 6300731 นางสาว ภัทษรา สีกุหลาบ  

150 6300732 นางสาว อรทัย หลงทัพไทย  

151 6300734 ว่าที่ร้อยตร ี นิพพิชฌน ์ เตรียมแรง  

152 6300737 นางสาว สราญจิต ป้อมบุบผา  

153 6300738 นาย วุฒ ิ ชะนา  

154 6300739 นางสาว สุดารักษ ์ วงศ์อนุสรณ์  

155 6300742 นางสาว กมลชนก ซาซุม  

156 6300744 นางสาว ศราวรรณ พิมพันธ์ุ  

157 6300750 นางสาว อารียา สีแก้วตู ้  

158 6300751 นาย ปาริวัช เก้าอุดม  

159 6300760 นางสาว พัณณิดา ถนอมกุล  

160 6300761 นางสาว ธารารัตน์ แพรปราณีต  

161 6300763 นางสาว ธัญญารัตน ์ มานะการ  

162 6300766 นางสาว วรัญญา ไกยสวน  

163 6300768 นางสาว สุภาพร เครือเมฆ  

164 6300771 นาย กษิดิศ ปิ่นแก้วเกียรติ ์  

165 6300778 นาง เบญจลักษณ ์ กองเลิศ  



หน้า 8 
 

ล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหต ุ
166 6300780 นางสาว ธัญญาภรณ ์ เจริญวัฒนะมงคล  

167 6300781 นางสาว สุกัญญา วงษ์เจริญ  

168 6300783 นาย ธรรมรงค ์ จูงใจ  

169 6300785 นางสาว ศิริพร ธนลาภประเสริฐ  

170 6300790 นางสาว สุภาพร ค าเกษ  

171 6300792 นาย วิรัตน ์ ชูรักษ ์  

172 6300794 นาย ศรนรินทร ์ ชุมจันทร ์  

173 6300796 นางสาว อติกานต์ แจ่มศร ี  

174 6300797 นางสาว นันท์นภัส จันประเสริฐกุล  

175 6300798 นางสาว ฐานภา ศรีสอาด  

176 6300801 นางสาว ไอลดา สุรวัฒนาประเสริฐ  

177 6300812 นางสาว พัชรี นามแสง  

178 6300814 นางสาว พิมพ์อร เชาวน์รัตนะ  

179 6300815 นางสาว ชนนิกานต์ เชื้อปั้น  

180 6300818 นางสาว ณหทัย ศักด ี  



หน้า 9 
 

ค าชี้แจง 
 

ส าหรับผู้สอบที่เป็นรายชื่อส ารอง (ล าดับที่ 1-20) ไม่ต้องมา
รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัย 
จะท าการเรียกรายชื่อส ารองหากมีผู้ลสะสิทธิ์  ในวันที่  23 
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

 



หน้า 10 
 

รายชื่อส ารอง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ 

 
ส ารองล าดับที ่ เลขที่สอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 6300107 นาง บุบผา พงศ์ปิยะธาดา 

2 6300358 นาย วรพิชชา กระโจมพล 

3 6300378 นางสาว อรพรรณ หอมจันทร ์

4 6300385 นาย เรวัต นิติวรางกูร 

5 6300488 นางสาว สิริยากร สงล่า 

6 6300525 นางสาว วิชุตา จันทร์คล้อย 

7 6300592 นางสาว เกศณีย ์ ประดับศิริกุล 

8 6300593 นางสาว ชลลัดดา เทพนวน 

9 6300601 นางสาว นิลยา ศรีรุ้ง 

10 6300614 นางสาว ธมลวรรณ แท่นทอง 

11 6300630 นาย จักรพันธ์ จ าปาขาว 

12 6300648 นาย พงศกร เพ็งเหมือน 

13 6300673 นางสาว ปัทมาพร มุสิกะพันธ์ 

14 6300702 นาย เกียรติภูมิ พานิช 

15 6300703 นาย ปรัชญา สุจจะชาร ี

16 6300740 นางสาว สิตานัน ม่วงเพชร 

17 6300745 นาย ภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย ์

18 6300752 นางสาว กนกวรรณ ไสยวุฒ ิ

19 6300772 นางสาว จินจุฑา หงษ์ทอง 

20 6300795 นางสาว กชกร อ่วมอินจันทร ์



 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและปฐมนิเทศ 
นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพคร ู

ภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2563 
วันเสำร์ที ่14 พฤศจิกำยน 2563 

ณ ห้องประชมุรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.00 - 09.00 น. รายงานตัว 
09.00 - 09.30 น. ประธานในพิธี โดย ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวต้อนรับ โดย  ผศ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

09.30 – 10.30 น.  - แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการท าบัตรนักศึกษาใหม่ 

10.30 – 10. 45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.  การลงทะเบียน และช าระเงิน 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวนเงิน 16,000 บาท 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. การลงทะเบียน และช าระเงิน (ต่อ) 

 
หมำยเหต ุ  

1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที ่2/2563 กรุณำเตรียมเงินค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 16,000 บำท 
เพื่อน ำมำลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ หำกไม่ช ำระภำยในเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสทิธิ์ และจะเรียกรำยชื่อ
ส ำรองขึ้นมำแทน โดย 

1.1 เป็นค่าลงทะเบียน 15,000 บาท  
1.2 เป็นค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยนักศึกษาจะได้รับเงินคืนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว  
1.3 นักศึกษาต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อขอรับเงินคืนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. เอกสารที่ต้องน ามาประกอบการลงทะเบียน มีดังน้ี 
2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
2.3 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว     จ านวน 2 รูป 

3. เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 28 พฤศิกายน  2563  


