
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ก าหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร ๑๐๐ ปี ช้ัน ๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาว กชกร อุณาภาค  
๒ นางสาว กมลลักษณ์ ศรีโย  
๓ นางสาว กรกนก ดีทา  
๔ นางสาว กรกนก นิยมเสถียร  
๕ นาย กษิดิศ ศรีสุวรรณ  
๖ นางสาว กิตติญา แสนโพธิ์กลาง  
๗ นาย กิติพงษ์ แก้วกัลยา  
๘ นาง กิริยา ผู้นิมิต  
๙ นางสาว กุลณัฐ ตีมงคล  

๑๐ นางสาว เกวลี พ่ึงชมพล  
๑๑ นาย จรัส พุฒนาค  
๑๒ นาย จิตวิชญ์ ภูมิรัตนไพศาล  
๑๓ นางสาว จินดารัตน์ ศรีโชติ  
๑๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร เดชแก้ว  
๑๕ นางสาว จิราพร เมฆหมอก  
๑๖ นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์สด  
๑๗ นางสาว จุฑามาศ  จีรังกูล  
๑๘ นางสาว ชนาภา อุบลวัตร์  
๑๙ นางสาว ชนิษฐา วินิจฉัยกุล  
๒๐ นางสาว ชลธิชา ทรัพย์ประเสริฐ  
๒๑ นาย ชัชนันท์ สุคนธนไพฑูรย์  
๒๒ นาย ชัชวาลย ์ สุขชื่น  
๒๓ นาย ชัยณรงค์ น้อยเกิด  
๒๔ นาย ชิดชนก สายสุวรรณ  
๒๕ นางสาว ชิษณุชา โชคชัยชีวากร  
๒๖ นางสาว ชุตินันท์ ค าแพง  
๒๗ นางสาว ฐานิดา บุญรักษา  
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๒๘ นางสาว ณฐมน จุลเมือง  
๒๙ นางสาว ณัชธิชา ภัทรโสภณกุล  
๓๐ นางสาว ณัฐฐา งามสมโสตร์  
๓๑ นางสาว ณัฐฐินันท์ คงพ่ึง  
๓๒ นางสาว ณัฐพร เอ่ียมสมบัติ  
๓๓ นาย ณัฐวัฒน์ มณียศ  
๓๔ นางสาว ณิชากร เที่ยงธรรม  
๓๕ นางสาว ดุสิตา ค ามีสีนนท์  
๓๖ นาย ถิรายุส ยอดดี  
๓๗ นางสาว ทัณฑิกา ประกอบวิทย์  
๓๘ นางสาว ทิตยา นามดี  
๓๙ นาย ทินกร ตานา  
๔๐ นาย ธนบัตร กองสอน  
๔๑ นาย ธนพิสิษฐ์ ทาพา  
๔๒ นาย ธนาธร อ่ิมโสม  
๔๓ นาย ธัชชัย มากลาง  
๔๔ นางสาว ธัญพร เพ็งขจร  
๔๕ นางสาว นงนภัส พงษ์บุตร  
๔๖ นาย นพรุจ กาญจนีย์  
๔๗ นางสาว นภาพร ตระกระจ่าง  
๔๘ นาย นฤดล สว่างใจ  
๔๙ นางสาว นฤมล พุดเกลี้ยง  
๕๐ นางสาว นวรัตน์ วงค์ราตรี  
๕๑ นางสาว นันทกาญ สุขเจริญ  
๕๒ นางสาว นันทวัน ชวัติชัย  
๕๓ นางสาว นิตยา มูลดา  
๕๔ นางสาว นุชนูรีน สิทธิการ  
๕๕ นางสาว นุศรา จันทร์ทา  
๕๖ นางสาว เบญจมาภรณ์ ศิริวรรณ  
๕๗ นาย ปกป้อง บุญเรืองเศษ  
๕๘ นาย ปรินทร จรรยนัย  
๕๙ นางสาว พนิตนันท์ พงษ์ประเสริฐ  
๖๐ นาย พรชัย ศรมณี  
๖๑ นางสาว พรทิพย์ วิบูลย์อรรถ  
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๖๒ นางสาว พรนภา พ้ัวพันธุ์  
๖๓ นางสาว พรพรหม ค าเสนาะ  
๖๔ นางสาว พรพิมน แสงสุริยะ  
๖๕ นางสาว พรรณธิรา ตรีหิรัญ  
๖๖ นาย พลพล โตรัศม ี  
๖๗ นาง พัชรา จึงสวัสดิ์เมธา  
๖๘ นางสาว พัชรี เฉยแฉล้ม  
๖๙ นางสาว พิทยารัตนภรณ์ เปียปิ่นทอง  
๗๐ นางสาว พิมพิกา สังเกิน  
๗๑ นาย พุฒิภาคย์ ยินดีเขต  
๗๒ นาย ภาคภูมิ สวนพันธุ์  
๗๓ นางสาว ภาวิณี กัญจนา  
๗๔ นางสาว มณีรัตน์ ผดุงศิลป์  
๗๕ นางสาว มนต์นภา จ าปาทอง  
๗๖ นางสาว มาริดา บุญมายะพันธ์  
๗๗ นางสาว ยุพดี เทพแก้ว  
๗๘ นาย โยธิน ขึมภูเขียว  
๗๙ นางสาว รัตนาพร อินตาพวง  
๘๐ นางสาว รัตนาพร ภูทองเงิน  
๘๑ นางสาว ราตรี มาทอง  
๘๒ นางสาว วรรณวิไล เจริญสุข  
๘๓ นางสาว วรรวิษา เพ็งสมบูรณ์  
๘๔ นาย วรวัช เลี่ยงสกุล  
๘๕ นาย วรัญชัย สุขใส  
๘๖ นางสาว วริษฐา บ ชอนสารเดช  
๘๗ นาย วัลลภ ไพโรจน์อมรชัย  
๘๘ นางสาว วิสุวัฒน ี กมลศิลป์  
๘๙ นาย วีระวัฒน์ สาธิตะกร  
๙๐ นางสาว ศรีสุวรรณ จันทคูณ  
๙๑ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล  
๙๒ นางสาว ศิราพร เลิศสิทธิไชย  
๙๓ นางสาว ศิริพร เทียมธรรม  
๙๔ นาย ศิวกร แย้มมูล  
๙๕ นาย ศุภกิตติ์ พรหมวิกร  
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๙๖ นางสาว ศุภรธันยา การบรรจง  
๙๗ นางสาว สกุลรัตน์ โสภัณ  
๙๘ นาย สมศักดิ์ พนมกุล  
๙๙ นาย สิทธิพล ศรีวิเศษ  

๑๐๐ นาย สิรวิชญ ์ มานะกรโกวิท  
๑๐๑ นางสาว สิริกร พวงไพโรจน์  
๑๐๒ นาง สิรินาถ ดาวดวงน้อย  
๑๐๓ นางสาว สิรินาถ ศรียะรัตน์  
๑๐๔ นางสาว สุจรรยา แก้วพรายตา  
๑๐๕ นางสาว สุนิสา หมีทองหลาง  
๑๐๖ นางสาว สุภาพร ฉิมกลิ่น  
๑๐๗ นางสาว สุรัสวด ี พรหมสุรินทร์  
๑๐๘ นางสาว สุวิตา สิทธิบุตร  
๑๐๙ นาย อธิฏฐาน นานนท์  
๑๑๐ นาย อภิวัฒน์  เลิศพรหม  
๑๑๑ นางสาว อภิสรา  สุขศรี  
๑๑๒ นาง อรพรรณ ปานชาลี  
๑๑๓ นางสาว อรวี   พรหมเพ็ขร  
๑๑๔ นางสาว อาทิตยา รอญศึก  
๑๑๕ นาย อารอฟาน  ดือราแม  
๑๑๖ นาย อารักษ์ เกิดพิทักษ์  
๑๑๗ นางสาว อิศราภรณ์ ตุงใย  
๑๑๘ นางสาว เอ้ือมพร ศรีอนงค์  
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ก าหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและรับเอกสาร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี โดย ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย  รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
- แนะน าการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและการสอบ 
  ใบประกอบวิชาชีพครู โดย ผศ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
- กิจกรรมเสริมความเป็นครู โดย ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
- การลงทะเบียน รูปแบบการเรียน การท าบัตรนักศึกษาใหม่ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
  ในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ดนุชา  สลวีงศ์ 
- เงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย อ.ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียน และช าระเงิน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ จ านวนเงิน ๑๖,๑๐๐ บาท  

- ยื่นเอกสารค าร้องท าบัตรนักศึกษา  
  ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - ชี้แจงการเตรียมการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- รับบัตรนักศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
- ปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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หมายเหตุ   
๑. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ กรุณาเตรียมเงินค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๖,๑๐๐ บาท เพ่ือ

น ามาลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ โดยช าระในรูปแบบสแกนจ่าย 
๑.๑ เป็นค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท  
๑.๒ เป็นค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาจะได้รับเงินคืนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๑.๓ เป็นค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑๐๐ บาท  
๑.๔ นักศึกษาต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อขอรับเงินคืนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

๒. เอกสารที่ต้องน ามาประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้ 
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน ๒ รูป 
 

๓. นักศึกษาสแกน QR Code       
 
 
 
หรือคลิกลิ้งก์ https://bit.ly/3FCFtNu เพ่ือกรอกข้อมูลการขอมีบัตรนักศึกษา 
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ ให้ส่ง ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่าย
ส่งทางที่อยู่อีเมล์ของบัณฑิตวิทยาลัย graduate@vru.ac.th 

๔. เปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
๕. หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการรายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้  

ให้ติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๔๐๔๖, ๐-๒๕๒๙-๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓  
หรือ ๐๘๗-๙๘๒-๕๒๓๓ หรือ Facebook: Grad Vru หรือ Facebook Fan page: The Graduate 
School, VRU 
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