
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2563 
……………………………………………………….. 

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ   
ในวันศุกร์ที ่ 10 เมษายน 2563 โดยวิธีการสอบทางออนไลน์ บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563  ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว   

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (12) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการ     
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่  1 - 60 จำนวน 
60 คน  ตามรายชื่อที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการตามกำหนดการท่ีแนบมาพร้อมนี้ด้วย 
 

                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 
                                             ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน เมษายน พ.ศ.2563 

 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1 รุจิรา จันทร์เม้า 
2 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์เชื้อ 
3 ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ 
4 คชาทัช สิทธิวรากร 
5 ละอองดาว อ่อนอ้าย 
6 ธมลวรรณ ฉัตรกาญจนกูล 
7 ธิติกาญจน์ นิธิวรัตน์สกุล 
8 ขวัญฤดี มากมูล 
9 ปนัดดา เมฆเจริญ 
10 อรรถชัย อินทร์เลี่ยม 
11 จิตติมา วัดภู ่
12 อภิญญา คีรีมาศทอง 
13 สุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ 
14 นพรัตน์ ไทยเจริญ 
15 นันทยาวีร์ อัมพรอบมาลี 
16 สร้อยสุนีย์ บุสดี 
17 ปวีณา คนคล่อง 
18 สุวรรณา เนตรสุนทร 
19 ณัฐพงษ์ ศรีเอ่ียม 
20 พิจิตรา จันทัด 
21 สิรวิชญ ์ สมิเปรม 
22 จิระนันท์ มามี 
23 กนกกร มีทอง 
24 พรรธกร ณะนวล 
25 ชนรรถ ณะนวล 
26 จีรภรณ์ โพธิกนิษฐ 
27 ปิยนุช กุณากูล 
28 ธนกร อยู่ปาน 
29 พิรานันท์ จิระโสภกุล 



ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล 
30 เบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง 
31 ตรีภพ สัจจเสนีย์ 
32 นวบดินทร์ สมบูรณ์สิน 
33 ปัทมาสินี โอสถานนท์ 
34 อาทิตยา โยธา 
35 อภินันท์ สุวรรณวัจน ์
36 ณัฐณิชา เปรมทอง 
37 นิโลบล ยกกรเลิศ 
38 รัตติกาล เถื่อนชนะ 
39 สุพัฒศจี เพ็ชรภักดี 
40 ปรียาณ์วดี ชามั่ง 
41 พงศ์พัทธ์ ต๊ะวัน 
42 ชื่นชม เทพรักษ์ 
43 พงษ์ศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล 
44 ธนพร ฤทธิ์เนติกุล 
45 ปฐมพงศ์ พันธุ์สด 
46 นรีวัจน์ พิพัฒน์ศาสตร์ 
47 ปภาวดี ด้วงกัน 
48 ลิปิการ์ สุขเกษม 
49 สุพัตรา ศรีฤทธิ์ 
50 พชรพรรณ สุวรรณโณ 
51 วัชพล เสรีพงศ์ 
52 ลักษณารีย์ จั่นจีน 
53 สุริยา คงกระพันธ์ 
54 ภูริพันธุ์ ลมูลพันธุ์ 
55 ศรคม นันทะเกิด 
56 ศศิวิมล สุขขัง 
57 ภัททราพร แก้วย้อย 
58 ฐิตวัฒน ์ สุกด ี
59 ธันยพร วิทยเขตปภา 
60 สุลีวัลย ์ เกิดผล 



 
 

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและการชำระค่าเล่าเรียนศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2563 

รายการ ระยะเวลา 

1.การชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 1,500 บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย   
ชื่อเจ้าของบัญชีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเลขท่ีบัญชี  
6789638350 สาขา บิ๊กซีพิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563  

2. ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อ
เจ้าของบัญชีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เลขท่ีบัญชี  
6789638512 สาขา บิ๊กซีพิษณุโลก 
**กรุณาเข้ากลุ่ม line ในหน้าถัดไป 

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 

3.บันทกึข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านระบบ Online ที่ 
https://sisc.plu.ac.th  

ระหว่างวันที่ 1–8 พฤษภาคม 2563 

4. รายงานตัวปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะแจ้งภายหลัง 
(ขอติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) 

5. เปิดเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563) มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะแจ้งภายหลัง (ขอติดตาม
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) 

 
หมายเหตุ   - ให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย แยกเป็น 2 บัญชี (ตามรายข้อ 1และ 2) และส่งสำเนาหลักฐาน

การชำระเงินมาทางบัญชี Line @pluconnect ต่อไป(การชำระเงินจะสมบูรณ์เม่ือการเงินได้รับ
หลักฐานการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)  

               - ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู                     
                 ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่  1 - 60 จำนวน 60 คน ไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า    
                 และการชำระค่าเล่าเรียนศึกษาตามวัน เดือน ปี ที่แจ้ง มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ผลการ 
                 สอบครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้สอบผ่านลำดับต่อไป เพ่ือเข้าศึกษาแทนผู้สละสิทธิ์ 
**กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง** 
 



QR Code สำหรับชำระเงิน 
 
 

  1.  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 1,500                   2.  ค่าลงทะเบียนเรียน 50,000 

 
 
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line ID: @pluconnect เพ่ือออกใบเสร็จชำระเงิน 
 
 

Line กลุ่ม: ป.บัณฑิต3/2563         Line ID: @pluconnect 
 
 
 


