
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   

สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------ 

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้จึงประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี                 

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันสอบสัมภาษณ ์: วันเสารท์ี่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ นางสาว นุศรา จันทร์ทา  
๒ นาย จรัส พุฒนาค  
๓ นางสาว ณฐมน จุลเมือง  
๔ นาย ศุปริณ มานะเมธาวี  
๕ นาย ชิดชนก สายสุวรรณ  
๖ นาย ศิวกร แย้มมูล  
๗ นางสาว พนิตนันท ์ พงษ์ประเสริฐ  
๘ นางสาว กรกนก ดีทา  
๙ นางสาว ภรณ์อิศรา ฉายแสงจันทร ์  

๑๐ นางสาว อัญชิสา จันที  
๑๑ นาย ชัชนันท ์ สุคนธนไพฑูรย ์  
๑๒ นางสาว พรนภา พั้วพันธุ์  
๑๓ นางสาว วรรวิษา เพ็งสมบูรณ์  
๑๔ นางสาว เอื้อมพร ศรีอนงค ์  
๑๕ นางสาว เกวล ี พึ่งชมพล  
๑๖ นาง อรพรรณ ปานชาลี  
๑๗ นาย ปกป้อง บุญเรืองเศษ  
๑๘ นาง สิรินาถ ดาวดวงน้อย  
๑๙ นางสาว สุรัสวด ี พรหมสุรินทร ์  
๒๐ นางสาว สุนิสา หงษ์หิรัญ  
๒๑ นางสาว นงนภัส พงษ์บุตร  
๒๒ นางสาว สะแกวัลย ์ เทพขันธ์  
๒๓ นางสาว สุพรรณพร ฆ้องวงค์  
๒๔ นาย ณัฐวัฒน ์ มณียศ  
๒๕ นาย สมศักดิ ์ พนมกุล  
๒๖ นางสาว ภาวิณี กัญจนา  
๒๗ นาย อธิฏฐาน นานนท ์  
๒๘ นาย จิรภัทร วรรณกูล  
๒๙ นางสาว ชฬินทร์พิทร ลุนบง  
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๓๐ นาย อิทธิพันธ์ มั่นคง  
๓๑ นางสาว วริษฐา บ ชอนสารเดช  
๓๒ นางสาว อาทิตยา รอญศึก  
๓๓ นาย ธนบัตร กองสอน  
๓๔ นางสาว ศิริพร เทียมธรรม  
๓๕ นาย ธนพิสิษฐ ์ ทาพา  
๓๖ นาย กิติพงษ์ แก้วกัลยา  
๓๗ นางสาว ชัชรินทร ์ ชินธรรม  
๓๘ นางสาว กมลลักษณ ์ ศรีโย  
๓๙ นาย นฤดล สว่างใจ  
๔๐ นางสาว พรพิมน แสงสุริยะ  
๔๑ นาย ธัชชัย มากลาง  
๔๒ นาย นพรุจ กาญจนีย ์  
๔๓ นางสาว นุชนูรีน สิทธิการ  
๔๔ นางสาว วิสุวัฒนี กมลศิลป ์  
๔๕ นางสาว มณีรัตน ์ ผดุงศิลป ์  
๔๖ นางสาว จุฑาทิพย ์ วงษ์สด  
๔๗ นางสาว วรรณวิไล เจริญสุข  
๔๘ นางสาว ธัญพร เพ็งขจร  
๔๙ นางสาว นวรัตน ์ วงค์ราตรี  
๕๐ นางสาว นันทกาญ สุขเจริญ  
๕๑ นาย อโนมา ทิพรัตน ์  
๕๒ นางสาว อิศราภรณ์ ตุงใย  
๕๓ นางสาว สิริกร พวงไพโรจน์  
๕๔ นางสาว ฐานิดา บุญรักษา  
๕๕ นางสาว รัตนาพร อินตาพวง  
๕๖ นาย กษิดิศ ศรีสุวรรณ  
๕๗ นางสาว หทัยชนก ศรีพุมมา  
๕๘ นางสาว พรรณธิรา ตรีหิรัญ  
๕๙ นางสาว พัชรี เฉยแฉล้ม  
๖๐ นางสาว ศิราพร เลิศสิทธิไชย  
๖๑ นาย โยธิน ขึมภูเขียว  
๖๒ นาย วัลลภ ไพโรจน์อมรชัย  
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๖๓ นางสาว ศุภรธันยา การบรรจง  
๖๔ นางสาว ชุตินันท ์ คำแพง  
๖๕ นางสาว สกุลรัตน ์ โสภัณ  
๖๖ นาย นันทวัฒน ์ เนตรทิพย ์  
๖๗ นางสาว รัตนา คุณประเสริฐ  
๖๘ นางสาว ณัฐพร เอี่ยมสมบัต ิ  
๖๙ นาย ธนาธร อิ่มโสม  
๗๐ นางสาว ทิตยา นามด ี  
๗๑ นางสาว พิทยารัตนภรณ ์ เปียป่ินทอง  
๗๒ นางสาว ชนิษฐา วินิจฉัยกุล  
๗๓ นาย ศักดิ์สิทธิ ์ ศรีพล  
๗๔ นางสาว นิตยา มูลดา  
๗๕ นาย พลพล โตรัศม ี  
๗๖ นางสาว มนต์นภา จำปาทอง  
๗๗ นางสาว ชิษณุชา โชคชัยชีวากร  
๗๘ นางสาว พรพรหม คำเสนาะ  
๗๙ นาย วีระวัฒน์ สาธิตะกร  
๘๐ นางสาว กิตติญา แสนโพธิ์กลาง  
๘๑ นางสาว พิมพิกา สังเกิน  
๘๒ นาย ปรินทร จรรยนัย  
๘๓ นางสาว จิราพร เมฆหมอก  
๘๔ นาย สิทธิพล ศรีวิเศษ  
๘๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  จิราพร เดชแก้ว  
๘๖ นาย ชัชวาลย์ สุขชื่น  
๘๗ นาย วิศัลย ์ จันทร์ผ่อง  
๘๘ นาย นิธิพัฒน ์ ศิริกัณรัตน ์  
๘๙ นาย ธนโชติ สนองไทย  
๙๐ นาย ชัยณรงค์ น้อยเกิด  
๙๑ นางสาว ทัณฑิกา ประกอบวิทย ์  
๙๒ นาย อารักษ ์ เกิดพิทักษ์  
๙๓ นางสาว สุวิตา สิทธิบุตร  
๙๔ นางสาว เบญจมาภรณ ์ ศิริวรรณ  
๙๕ นางสาว ณัฐฐินันท ์ คงพึ่ง  
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๙๖ นาย พุฒิภาคย ์ ยินดีเขต  
๙๗ นางสาว สุจรรยา แก้วพรายตา  
๙๘ นาย วรัญชัย สุขใส  
๙๙ นางสาว ยุพารัตน์ อินทมาน  

๑๐๐ นาย ภาคภูม ิ สวนพันธุ ์  
๑๐๑ นางสาว สุภาพร ฉิมกลิ่น  
๑๐๒ นางสาว สุปวีณ ์ เสนาพันธ ์  
๑๐๓ นาย สิรวิชญ ์ มานะกรโกวิท  
๑๐๔ นาย พรชัย ศรมณ ี  
๑๐๕ นางสาว ชลธิชา ทรัพย์ประเสรฐิ  
๑๐๖ นางสาว ยุพดี เทพแก้ว  
๑๐๗ นาย จิตวิชญ ์ ภูมิรัตนไพศาล  
๑๐๘ นาย ทินกร ตานา  
๑๐๙ นางสาว วันวิสาข์ ก้านเพ็ชร์  
๑๑๐ นาย ปรมินทร ์ โคตรทอง  
๑๑๑ นางสาว เบญญา เพชรยังพูล  
๑๑๒ นางสาว นฤมล พุดเกลี้ยง  
๑๑๓ นางสาว นันทวัน ชวัติชัย  
๑๑๔ นาง กิริยา ผู้นิมิต  
๑๑๕ นางสาว จินดารัตน ์ ศรีโชติ  
๑๑๖ นางสาว ปนัชดา สวามิชัย  
๑๑๗ นาย ถิรายุส ยอดดี  
๑๑๘ นางสาว มาริสา วัฒนากูล  
๑๑๙ นางสาว ณิชากร เที่ยงธรรม  
๑๒๐ นางสาว กุลณัฐ ตีมงคล  
๑๒๑ นางสาว กชกร อุณาภาค  
๑๒๒ นางสาว ราตร ี มาทอง  
๑๒๓ นาง พัชรา จึงสวัสดิ์เมธา  
๑๒๔ นางสาว นภาพร ตระกระจ่าง  
๑๒๕ นางสาว มาริดา บุญมายะพันธ ์  
๑๒๖ นางสาว สุนิสา หมีทองหลาง  
๑๒๗ นางสาว ดุสิตา คำมีสีนนท ์  
๑๒๘ นางสาว ศรีสุวรรณ จันทคูณ  
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๑๒๙ นางสาว ณัฐฐา งามสมโสตร ์  
๑๓๐ นางสาว ณัชธิชา ภัทรโสภณกุล  
๑๓๑ นางสาว รัตนาพร ภูทองเงิน  
๑๓๒ นาย วรวัช เลี่ยงสกุล  
๑๓๓ นางสาว พรทิพย ์ วิบูลย์อรรถ  
๑๓๔ นางสาว สุพรรษา ดาศร ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๓๕ นาง สุวรรณา โกมลวานิช ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๓๖ นางสาว มณีรัตน ์ สีดำ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๓๗ นาย ณัฏฐากร สำลีปั้น ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๓๘ นาย อภิชัย เทพภูเขียว ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๓๙ นางสาว ลัดดาวัลย ์ ยาศร ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๐ นาย ชวัลวิทย ์ สาริกานนท ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๑ นางสาว สุธิตา ศรีรักษา ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๒ นางสาว จิรัติพร เอี่ยมม ิ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๓ นาย จิรายุทธ ์ แหวนวิเศษ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๔ นางสาว พัฒน์นร ี กะการด ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๕ นางสาว เพ็ญศิร ิ ทิพย์แก้ว ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๖ นางสาว นารีญา กฤชบุญ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๗ นาง นวกมล ปราบเสร็จ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๘ นางสาว สุดารัตน ์ อ่อนปะคำ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๔๙ นางสาว ธิดารัตน์ บุดมาลา ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๐ นางสาว ตรีรัตน์ ไพรบึง ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๑ นางสาว วรลักษณ ์ อ่อนตา ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๒ นางสาว บุญณภัส เหลากลม ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๓ นาย เพิ่มเกียรติ ถิ่นสำโรง ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๔ นาย พรมพิทักษ ์ จันทร์เขียว ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๕ นางสาว กัญญาณัฐ เจียมพรมราช ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๖ นางสาว พิมพิศา ยะเสน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๗ นาย ไชยา สาลาด ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๘ นางสาว ณิชาภัทร คงถิ่นฐาน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๕๙ นาย มนชิต ทองหล่อ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๐ นาย พิเชษฐ จันทร์หอม ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๑ นาง สุภาพร ปานุเวช ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๑๖๒ นาย สิรวิชญ ์ สโมสร ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๓ นาย ชัยวัฒน์ ไชยโห ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๔ นางสาว ญาธิมนต ์ ไตรพรหม ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๕ นางสาว จุฑามาศ พรหมลาด ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๖ นาย ธีระวัฒน์ เนาว์แก้งใหม่ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๗ นาย สนธยา เจริญผล ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๘ นางสาว วิภา สมภูงา ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๖๙ นาย ฐิตาธีรย์ ปลอดโปร่ง ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๐ นางสาว พรธิดา ไชยโย ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๑ นางสาว วิภาดา พรมอ่อน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๒ นางสาว สุภารัตน ์ พิษสุวรรณ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๓ นางสาว ชนินาถ อนันตพันธ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๔ นางสาว ฐิตาภรณ์ อินทร์ช ู ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๕ นางสาว ปัญจพร ผิวเลียง ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๖ นางสาว วิยะดา ใยอุ่น ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๗ นางสาว นัทชา รักษาภาค ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๘ นาย กรวุฒ ิ มงคล ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๗๙ นางสาว เรวดี กระแสงสิงห ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๐ นางสาว สุชานันท์ โภชสาลี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๑ นางสาว ยุพารัตน์ อินทมาน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๒ นาย พัสกร ดวงพรมทอง ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๓ นาย ศุภกิตติ์ พรหมวิกร ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๔ นางสาว พรภัทร ขุนศร ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๕ นาย ติวาณัฐ สุพลสิงห ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๖ นางสาว ทิพย์พรรณ ี พงษ์ธะนะ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๗ นาง ณิชารัศม์ รังสีโชติพงศ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๘ นางสาว สุวด ี พ่วงรอด ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๘๙ นางสาว ขนิษฐา เหลี่ยมเพ็ชร ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๐ นางสาว ชนาภา ชาปาน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๑ นางสาว ศิริวรรณ ห่วงแก้ว ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๒ นางสาว อจิรภาส์ มีเพิ่มพูนศร ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๓ นางสาว ธัญชนก แสนสุข ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๔ นางสาว หทัยวรรณ ร่างใหญ ่ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
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หมายเหตุ 

๑. ผู้สมัครสอบลำดับที่ ๑๓๔ – ๒๐๖ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓ หรือ 087-9825233, ๐๙๙-๖๑๙๘๘๕๙ 

 ๒. ผู้สมัครสอบสามารถเข้าห้องสอบผ่านระบบ Zoom ได้ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผู้สมัครต้อง 
    เปลี่ยนช่ือในระบบ Zoom ตามรูปแบบดังนี้  ลำดับที ่ชื่อ สกุล เช่น 1 นางสาวกชกร บูรณา 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/9041865480?pwd=RzJBWFlseHJqN1VXVStFQ1hFbS9IUT09 
Meeting ID:  904 186 5480  
Passcode:  Room2 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ หมายเหต ุ
๑๙๕ นางสาว สิรินาถ ศรียะรัตน์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๖ นางสาว กรกนก นิยมเสถียร ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๗ นางสาว อาทิตยา ราดภูเขียว ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๘ นาย กตธรรม กาญจนไพสิฏ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๑๙๙ นางสาว อัฟนาน ดาเระมีน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๐ นางสาว ชนาภา อุบลวัตร ์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๑ นางสาว ณัชชานันท์ โพธ์ิงาม ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๒ นางสาว ศิริพรรษ แก้วนุช ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๓ นางสาว จุฑามาศ คัมภิรานนท์ ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๔ นางสาว สมฤาดี วรรณกลัด ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๕ นางสาว อภิสรา  สุขศร ี ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
๒๐๖ นางสาว ณิชากร จันทสอน ไม่พบหลักฐานการชำระเงิน 
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