เอกสารแนบท้าย ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ – นามสกุล
กชพร เสนากลาง
กนกวรรณ น้อยสงวน
กนกอร ศักดิ์สุนทร
กรชนก ดวงกระโทก
กรรณิการ์ ดียิ่ง
กอบกิจ ดกชาฝ้าย
กัญญา คลุ้มกระโทก
กัญญาลักษณ์ ไว้สันเทียะ
กิตติพันธ์ พรหมดี
เก็จมณี แก้วเรือง
เกวลี ชัยวิทูอนุกุล
เกศกมล สมมาตย์
เกศริน สัวกิตติกุล
คณาวุฒิ นวลปลั่ง
คณิตา พันธ์หงษ์
จรัญ โพธิ์วิเศษ
จริยา ยมสูงเนิน
จันทร์แจ้ง เศรษฐภูมิภักดี
จานงค์ศักดิ์ โกสีย์
จิตตกร สาคะรินทร์
จิรวัฒน์ แสนสระ
จิรัชญา ต้นงอ
จิราภา อาจศึก
จุฑามาศ ศรียางนอก
เจนจิรา ดาวไธสง

ลาดับที่
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ชื่อ – นามสกุล
เจนจิรา มาภักดี
ฉัตรศิริ โบราณสาร
เฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์
ช่อลดา เอื้อเฟื้อสุข
ชัชวาลย์ เณรกูล
ชุดาภา เสรีวุฒิชัย
ญาณิศา สาตรวาหา
ณทิพรดา ศรีซองธูป
ณัชชา เก็บกลาง
ณัฎฐนิช โสภาศรี
ณัฐกานต์ อินทร์โสภา
ณัฐชกาญจ์ จิตคติ
ณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
ณัฐรดา ประดับวิทย์
ณัฐรุจา ปานเกิด
ณัฐวุฒิ การเร็ว
ดวงกมล โพธิ์ศรี
ตวงพร ดีรบรัมย์
เตชินทร์ ทองใส
ทิพย์สุดา เหิมขุนทด
ว่าที่ร้อยตรี เทอดอนันต์ จันทอง
ธชศิต ปั้นประสงค์
ธนา เขื่อนแก้ว
ธนาภา คิดรอบ
ธัญสิริ เจ็กแตงพะเนา
ธิดารัตน์ ชัยกันทะ
ธิดารัตน์ พะเนตรรัมย์
เธียรวิชญ์ พันธ์ผาสุข
นภัสสภรณ์ กล่อมสุวรรณ์

ลาดับที่
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

ชื่อ – นามสกุล
นริศรา สอนศรี
นันทิชา ชากะจะ
นัลทวัฒน์ สิงห์ซอม
นารี มีสง่า
นิธิกุล ศิลาวงศ์
นิธิบดินทร์ แก้วเพชร
นิธิมา ปักเคทัง
นิรินธนา นอขุนทด
นิรุตติ์ พรมทองพันธ์
นุชรินทร์ ทองอิน
เบญจพร ไพรเขียว
เบญจวรรณ สนพะเนาว์
ปฎิมาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์
ประกายทิพย์ เสาวพันธุ์
ปาริชาติ ชัยสุนทร
เปรมกมล อุ่นวงษ์
พงศกร รุ่งเรืองศิรินนท์
พจนา นครไธสง
พยุงศักดิ์ เงิดกระโทก
พรนภา วงษ์แก้ว
พรรณอร อ่อนสังข์
พรหมเทพ อุดมชัย
พิชญ์กรณ์ พรหมดีมา
พิรญาณ์ ธีรสุนทรพล
พีรวัส ชานาญสิงห์
พีรวิชญ์ เหลืองสิริทรัพย์
เพ็ญสุดา สนพรม
ภัทรภร ถิรพงศ์ธนา
ภัทราภรณ์ สุดเพราะ

ลาดับที่
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

ชื่อ – นามสกุล
ภัทรินทร์ อินทรกาแหง
ภานุพงศ์ สุยะ
ภานุพงศ์ ทองกุล
มณิฐกานต์ ฉิมแม้นพันธ์
มนรวัส รวยธนพานิช
มารวย ลาภเจริญ
มาลิณี พะเนินรัมย์
มุขรินทร์ อิ้วชุมแสง
ยุรนันท์ กุญชะโมรินทร์
รัชดาภรณ์ คุ่นกระโทก
รัฐพันธ์ จอกจอหอ
วชิรา พาขุนทด
วนิดา ภาคกลาง
วรพล เอิบอิ่ม
วรรณิภา เหมือนจอหอ
วัชรินทร์ ยานุทัย
วัลนิดา ชุมหิรัญ
วาสนา ฝอยศาลา
วาสนา พงศ์รัตนวารี
วิจิตรา โฮมกระโทก
วิชญาดา เพชรเลิศ
วิฑูรย์ ทองดี
วิวัฒน์ ประเมิญชัย
วีศยาภัทท์ รัตนมุณีวงศ์
วุฒิวัฒน์ สกลกูล
ศศินิภา หมั่นคง
ศิริพิชญ์ ธิติเสรี
ศิริลักษณ์ พวงจัตุรัส
ศุภิสรา ลาพงษ์เหนือ

ลาดับที่
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

ชื่อ – นามสกุล
ษมาวีร์ จิรโชติอุปพงษ์
สมพงษ์ ผิวผ่องศรี
สิทธิชัย สัตบุตร
สิปปนันท์ พิริยะไพโรจน์
สิรินันท์ เอียกาารนา
สุกัญญา ลีเขาสูง
สุชัญญา เรืองจันทร์
สุชาดา มิ่งศิริ
สุดารัตน์ กัณหา
สุธารทิพย์ ภูวงษ์ยางนอก
สุธิตา ปลั่งกลาง
สุพิชฌาย์ แสนอุบล
สุภาพร ศรีสุธรรม
สุภาภรณ์ แวดไธสง
สุภาวดี ขวาไทย
สุริยา ภูขมา
สุริยา พันพยัคฆ์
สุรีพร กันยาสนธิ์
สุวนันท์ โพธิ์นางรอง
สุวนาลี กฤตเวทิน
สุวโรจน์ คะสุวรรณ
สุวิภา นนท์ศิริ
เสาวรัตน์ โกรัมย์
โสภิดา อิ่มพูล
อนิวรรตน์ ยั่งยืน
อนุสรณ์ เซ็นกลาง
อภิณัฐ นิลศรี
อภิสรา นึกกระโทก
อรทัย ชานาญเท

ลาดับที่
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

ชื่อ – นามสกุล
อรวรรณ สิทธิขุนทด
อรุณวสี อวยชัยพร
อัจฉราพรรณ นุขุนทด
อัญชุลี ไพรบึง
อันธิกา ถนัดไร่
อาทิตยา กองพันธ์
อานนท์ กิตติคุณานนท์
อาภาศิริ โสโพธิ์ทอง
อารยา กาลังมาก

ผู้ได้ลาดับสารอง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – นามสกุล
ณัฐพงศ์ ผิพิมาย
นฤมล คาเอี่ยม
พระสุรศักดิ์ โลมสนธิ
แพรวพรรณ บางแสง
ณัฐณิชา บุญญาชีพ
กานต์ธีรา คีมทองหลาง
รัชพร เนื่องกระโทก
จันทนิภา ญาณนาคา
ธารทิพย์ เวียนสันเทียะ
อนัญญา จุปะมะนะ
วิชิต ครูรอง
นุชนาถ ตนหาญ
จิดาภา กันตะคุ

เอกสารแนบท้าย ๒
การชาระค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนีย บัตรบัณฑิตวิชาชีพครูป ีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ขอแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน การปฐมนิเทศ และวันเปิดภาคเรียน ดังนี้
กาหนดการ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ โดยโอนเงิน จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
มาที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๐๖-๑๖๐-๑๑๔๗
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เข้ากลุ่มไลน์ พร้อมส่งเอกสารการชาระเงินมาที่
http://line.me/ti/g/ZXLmiGt5Hu

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Zoom
เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔

วันที่
๑๒– ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ภาคเรียนที่ ๒ และ ๓ ค่าลงทะเบียนเทอมละ ๑๔,๐๐๐ บาท

- หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้ลาดับ
สารองเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ต่อไป

