
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

และหลักการตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

2) รายชื่อผู้มีล าดับส ารอง 

3) ก าหนดการรายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียน 

 

1) รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 กนกกาญจน์ บัวถนอม 

2 กนกพิชญ์ ภู่บุบผา 

3 กนกวรรณ นิยมพล 

4 กมลชนก ฉิมนา 

5 กมลชนก สมคะเณย์ 

6 กรกนก นามกูล 

7 กฤตภาส พัฒนก าชัย 

8 กฤตภาส สงมูลนาค 

9 กฤษณวัฒน์ พินเกาะ 

10 กันตพัฒน์ สมาน 

11 กุลนันท์ บุญเกษม 

12 เกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์ 

13 ขนิษฐา เชื้อผะกา 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

14 คชาภรณ์ ฮ่อบรรทัด 

15 จันทร์จิรา หลีทองหล่อ 

16 จิราภรณ์ แสงดา 

17 จีรนันท์ ทิพย์ประเสริฐ 

18 จีรภา สุขด ี

19 จุฑามาศ ปักการะถา 

20 จุรีรัตน์ ชูทอง 

21 ชนกนันท์ ภูแลนปิว 

22 ชนัญญา อุ่นทรัพย์ 

23 ชลินยา บรรณจงส์ 

24 ชัญทิพย์ เพชรเด็ด 

25 ชัยธวัช ทาค าห่อ 

26 ญัดติพงษ์ แก้วค าจันทร์ 

27 ญาณิศา อารีชาติ 

28 ฐตพล อัปการัตน์ 

29 ฐิตาภรณ์ เที่ยงจิตต์ 

30 ฐิติกร โชคชัย 

31 ฐิติมา ขยันดี 

32 ฑิตฐิตา วัฒนะ 

33 ณฐกร จันทศร 

34 ณฐิกา เกียรติเจริญศิริ 

35 ณภควรรณ ศรีประสิทธิ์ 

36 ณัชชา เก็บกลาง 

37 ณัฎฐณิชา ดีเดิม 

38 ณัฏฐณิชา เนตรากูล 

39 ณัฐชานนท์ หิรัญค า 

40 ณัฐวิภา สิมณี 

41 ณัฐวุฒิ ชัยยันต ์

42 ดาริกา ประกายศรี 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

43 ทินภัทร ส าราญทรัพย์สิน 

44 ทิพย์สุคนธา ก าประทุม 

45 เทพศิริ เพ็ญสุข 

46 ธนาวุฒิ เมธารินทร์ 

47 ธล เจริญสันเทียะ 

48 ธวัลรัตน์ ตุ่มนอก 

49 ธัญวารัตน์ แพทย์นาดี 

50 ธันยธรณ์ อินมะดัน 

51 ธิดารัตน์ ชัยกันทะ 

52 ธิดารัตน์ ฤทธิ์พันธ์ม่วง 

53 ธิติมา จันทร์โท 

54 ธีรทรัพย์ แผ้วพลสง 

55 ธีรนุช เหมพันธ์ 

56 ธีร์สิทธิ์ โพธิปัสสา 

57 นครรัตน์ ถ่ายสูงเนิน 

58 นงค์นุช ไพบูลย์ 

59 นภัสวรรณ เจริญชัย 

60 นริศรา จ าปาทอง 

61 น าโชค ปลั่งกลาง 

62 นิตยา เหลาสา 

63 นิธิพร แหววกระโทก 

64 เนติ หมีอยู่ 

65 บรรเลง แก้วระวัง 

66 บุญสิตา ค ามา 

67 เบญจวรรณ ทัพโพธิ์ 

68 ปณิชา ใบโพธิ์ 

69 ประภาสินี จิระสุโข 

70 ปรัตถกร รอดวินิจ 

71 ปริญญ์ สืบพานิช 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

72 ปริวัตร สามารถ 

73 ปัณณิกา ปิดตะคุ 

74 ปาริชาติ สาตรา 

75 ปิยะธิดา ศรีวงศา 

76 ผกากอง เต็มจิตต์ 

77 พงศธร เกิดทั่ว 

78 พรน้ าทิพย์ โมมขุนทด 

79 พรพรรณ กึ่งกระโทก 

80 พลอยชมพู พูนสิรินาวิน 

81 พัชรี เกตุชาติ 

82 พัทราภรณ์ อรุณศรี 

83 พิทยา รอบคอบพรมราช 

84 พิศสุดา เข็มขัด 

85 พีรพงศ์ อินทพงษ์ 

86 พุทธวัธน์ ช่วยสระน้อย 

87 เพชรมณี กุดกลาง 

88 เพ็ญนภา ผาทอง 

89 เพ็ญพร กล้าหาญ 

90 ภรณ์พัชชา ขวัญเมือง 

91 ภัคพล จตุรวิทย์รัตน์ 

92 ภัทรวัต เกียรติไพบูลย์ 

93 ภัทราภรณ์ ทุพลชัย 

94 ภานุพงศ์ ศรีวงษา 

95 ภาวินี เวียงศิริ 

96 มนตรี ผิวทองหลาง 

97 มาริษา อ่อนไพล 

98 ยศวดี ทนขุนทด 

99 รัชฎาพร ทองด้วง 

100 รัชดาภรณ์ ขาทิพย์ 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

101 รัตติกาล นาพุดซา 

102 รัตนา สิงหนาท 

103 รัตนาวดี ดีสวัสดิ ์

104 ละออง บุตรจันทร์ 

105 ลินจง ทิพย์อักษร 

106 วชิรญา ดียิ่ง 

107 วทัญญู แถมจ าเริญ  

108 วรรณวิสา เนือยทอง 

109 วัชรพล อ่อนค า 

110 วาธินี ยุงกลาง 

111 วาสนา อินทะมาตร 

112 วิจักษณ์ จันทราเลิศ 

113 วิชิดา ศิริภูมิ 

114 วิษณุรักษ์ ประสมทรัพย์ 

115 ศิริกาญจน์ เพียงโคกกรวด 

116 ศิริพร เชิดดอก 

117 ศิริลักษณ์ พวงจัตุรัส 

118 ศุภสิทธิ์ แวงดงบัง 

119 สิริญา จันทร์กลาง 

120 สิริพร สุดหา 

121 สุคนธ์ทิพย์ พุฒขุนทด 

122 สุชีรา อะโรคา 

123 สุณัฏฐา กรุพิมาย 

124 สุทธิพจน์ พรมตะพาน 

125 สุทัศน์ จันทร์หอม 

126 สุทิชา เฉวียงหงส์ 

127 สุภัควิภา สุทธิสนธิ ์

128 สุภาณุพงค์ โอมฤก 

129 สุภาวินี สิงห์ทองทราย 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

130 สุรพิชญา เที่ยงวัจนกุล 

131 สุรศักดิ์ ศรีสุจันทร์ 

132 สุรศักดิ์ สุขสูงเนิน 

133 สุริยัน มนุษย ์

134 เสาวนีย์ ข ายศ 

135 อดินันท์ บุญแจ้ง 

136 อธิวัฒน์ พันธศรีวงศ์ 

137 อนาวิลา เหล่ารักชาติ 

138 อนุชา พิมพิลา 

139 อนุชา สอนชัด 

140 อภิชา ป้อมสุวรรณ์ 

141 อภิญญา ผิวแดง 

142 อภิสรา พัฒนก าชัย 

143 อมร มาดาเวียง 

144 อมรินทร์ พบขุนทด 

145 อังคณา สุเมธี 

146 อัจฉรา อินท านุ 

147 อานนท์ เหนือเกษ 

148 อาภัสรา จันทานิตย์ 

149 อุดมศักดิ์ สมการ 

150 เอมิกา ธะกอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) รายช่ือผู้มีล าดับส ารอง 
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 ธนาทิพย์ โต๊ะทิ้ง 

2 จารุวรรณ วรแสน 

3 สุพิชญา พงศ์สุวรรณ 

4 สุพรรษา โกสุม 

5 โสภา หวาดจังหรีด 

6 ขวัญธิดา พนิตพงศา 

7 ภัทราภรณ์ เปรี่ยมรัตนชัย 

8 ศราวัลย์ วิเศษทรัพย์ 

9 ศุภวรรณ วงษ์อินจันทร์ 

10 พลอยไพลิน แสงประดิษฐ์ 

11 ขนิษฐา แปวกระโทก 

12 ยุทธพิชัย จงดี 

13 โสรยา แก้วธาน ี

14 อนุธิดา กองเกิด 

15 พิชญ์กรณ์ พรหมดีมา 

16 ปรินทร กรวาทิน 

17 น้ าทิพย์ มุ่งพ่ึงกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) ก าหนดการรายงานตัวและการช าระค่าลงทะเบียน 

 

ก าหนดการ วันที่ 

รายงานตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียน  

จ านวน 15,000 บาท 

ทีศู่นย์บริหารสื่อสารการตลาด (IMC)            
อาคารมุขปราณี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

วันที่ 12 – 21 กันยายน พ.ศ.2563 

เวลา 08.30 – 15.30 น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

(นักศึกษาใหม่ทุกคน) 

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 

(เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 -  รับ เอกสารลงทะเบียนที่ ศูนย์บริหารสื่ อสารการตลาด ( IMC) ชั้ น  1  อาคารมุขปราณี               

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระหว่างวันที่ 12 – 21 กันยายน  พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. 

 - ช าระเงินค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภาคเรียนที่ 1 

จ านวน 15,000 บาท 

-  หากไม่ มารายงานตั ว /ลงทะ เบี ยน  มหาวิทยาลั ย จะ เ รี ยกผู้ ที่ ไ ด้ ส า รอง เข้ าศึ กษา ใน                    

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตามล าดับ 
 

 

       

       

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐยา บุญกองแสน) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 

 
 


