
   
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 256๔ 
___________________________ 

  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 256๔ ไปแล้วนั้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยฯ            
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 256๔ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด 
หากภายหลังมหาวิทยาลัยฯ พบว่าเอกสารและหลักฐานที่ท่านให้มาไม่เป็นไปตามความจริง มหาวิทยาลัย
ฯจะตัดสิทธิ์ท่าน ในการศึกษาต่อระดับหลักสูตประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ครั้งนี้  โดยที่ท่านจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ชำระค่า
เรียนมาแล้วทั้งหมด  มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่
แนบท้ายประกาศนี ้
 

  ทั้ งนี้  ให้ผู้ที่ มีรายชื่อตามประกาศนี้  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่                
๒4  เมษายน  พ.ศ.256๔  เวลา 09.30 – 16.00 น. (สอบข้อเขียน เวลา 09.30 – 11.30 น.      
และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.) สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) 
อาคารรักธนศาสตร์ (ตึก ๕ ชั้น)                

 

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ ณ วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.256๔ 
 

 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเลี้ยง) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
สอบวันเสาร์ที่  24 เมษายน พ.ศ.2564 

สถานที ่ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) อาคารรักธนศาสตร์ (ตึก ๕ ชั้น) 
 
 

 

 

ห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 1  
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ห้องสอบ 

1 0001 นาย ธณพัฒฐ์ น้อยรอด ห้องท่ี 1 
2 0002 นาย สุทัศน์ บุญพรม ห้องท่ี 1 

3 0003 นาย ปัชชา ปานสมบัติ ห้องท่ี 1 

4 0004 นาย เสน่ห์ จงกลม ห้องท่ี 1 

5 0005 นาย ธีรวัต เจนพรมราช ห้องท่ี 1 

6 0006 นาย สหรัฐ อุไรวรณ์ ห้องท่ี 1 

7 0007 นาย ศุภวัฒน์ แต้มใจ ห้องท่ี 1 

8 0008 นาย จตุพัฒน์ เปลี่ยนกริม ห้องท่ี 1 

9 0009 นาย ทวีวัฒน์ จิตรกล้า ห้องท่ี 1 

10 0010 นาย ไกรสร วอนเจียม ห้องท่ี 1 

11 0011 นาย กฤษกรณ์ มีท้วม ห้องท่ี 1 

12 0012 นาย วิทวัส จันปอด ห้องที่ 1 

13 0013 นาย กนก โชติช่วง ห้องท่ี 1 

14 0014 นาย วิศรัณน์ พันธ์งอก ห้องท่ี 1 

15 0015 นาย นภดล จำไป ห้องท่ี 1 

16 0016 นาย จตุพล พันธ์ไชยา ห้องท่ี 1 

17 0017 นาย นราธิป บุญธรรม ห้องท่ี 1 

18 0018 นาย นฤพัทธิ์ รุนดา ห้องท่ี 1 

19 0019 นาย อภิสิทธิ์ พรมอ่อน ห้องท่ี 1 

20 0020 นาย กฤษณุ เอกมาตย์ ห้องท่ี 1 

21 0021 นาย ศรายุทธ ม่วงประเสริฐ ห้องท่ี 1 

22 0022 นาย ปฏิกรณ์ ก้อนวิมล ห้องท่ี 1 

23 0023 นาย อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ ห้องท่ี 1 

24 0024 นาย สุมัชฌา มันตะสูตร ห้องท่ี 1 

25 0025 นาย ไมตรี โปร่งนุช ห้องที่ 1 

26 0026 นาย อภินันทร์ เปรมหิรัญ ห้องท่ี 1 

27 0027 นาย รังสิมันต์ ด่านพัฒนานุรักษ์ ห้องท่ี 1 

28 0028 นาย อภิวัฒน์ จันทรมณี ห้องท่ี 1 

29 0029 นาย เจษฎา พรหมมา ห้องท่ี 1 

30 0030 นาย ดิษย์ธนนท์ จ้อยศรีเกตุ ห้องท่ี 1 

31 0031 นาย ธัญพิสิษฐ์ พลจร ห้องที่ 1 

32 0032 นาย กฤษดา อุ่นเมือง ห้องท่ี 1 

33 0033 นาย จิรกิตติ์  บุญเกิดกูล ห้องท่ี 1 
 
 

 



 
 

ห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 2  
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ห้องสอบ 

1 0034 นาย ปรกร จตุรทิศ ห้องท่ี 2 

2 0035 นาย วีระชัย ยอดเถ่ือน ห้องท่ี 2 

3 0036 นาย พลวัฒน์ วังคีร ี ห้องท่ี 2 

4 0037 นาย ศิวกร สายทอง ห้องท่ี 2 

5 0038 นาย นาวาวี โตะเยง ห้องท่ี 2 

6 0039 นาย ชัยยุทธ์ เพ็ชรมุณี ห้องท่ี 2 

7 0040 นาย ปทุมณัฐราช นิยมเดชา ห้องท่ี 2 

8 0041 นาย ณัฐชพงศ์ เทียบตา ห้องท่ี 2 

9 0042 นาย ฐิติพงษ์ รัตนา ห้องท่ี 2 

10 0043 นาย ศรายุทธ ปานเพ็ชร ห้องท่ี 2 

11 0044 นาย สุรินทร์ สมศรี ห้องท่ี 2 

12 0045 นาย อากรณ์ ศรีลารอด ห้องท่ี 2 

13 0046 นาย วุฒิชัย สมพระมิตร ห้องท่ี 2 

14 0047 นาย วรวุฒ ิ นาคแก้ว ห้องท่ี 2 

15 0048 นาย อภัสชานันท์ แสนสะอาด ห้องท่ี 2 

16 0049 นางสาว วิชุดา ทองมา ห้องท่ี 2 

17 0050 นางสาว ดลนภา เฉยศร ห้องท่ี 2 

18 0051 นางสาว ปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน ห้องท่ี 2 

19 0052 นางสาว สกุลตรา จอมอาจ ห้องท่ี 2 

20 0053 นางสาว ณัฐกานต์ สุขมี ห้องท่ี 2 

21 0054 นางสาว ภัทราพร บุตรศรี ห้องท่ี 2 

22 0055 นางสาว นันทาวดี มีธรรม ห้องท่ี 2 

23 0056 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญทา ห้องท่ี 2 

24 0057 นางสาว ปวีณา  จุมศักดิ์ ห้องท่ี 2 

25 0058 นางสาว วันทนีย์ ทัศนา ห้องท่ี 2 

26 0059 นางสาว วันเพ็ญ อาทิตย์ ห้องท่ี 2 

27 0060 นางสาว อินทุอร คำอ่วม ห้องท่ี 2 

28 0061 นางสาว สุภาภรณ์ จันทร์แจ้ง ห้องท่ี 2 

29 0062 นางสาว เขมณัฏฐ์ คงศักดิ์สุวัฒนา ห้องท่ี 2 

30 0063 นางสาว จันทกานต์ เม่นสิน ห้องท่ี 2 

31 0064 นางสาว เนรัญชลา บุญเมือง ห้องท่ี 2 

32 0065 นางสาว วาธิน ี สังคง ห้องท่ี 2 

33 0066 นางสาว ธัญลักษณ์ จันทร์มาก ห้องที่ 2 
 
 
 
 
 



 

ห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 3  
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ห้องสอบ 

1 0067 นางสาว ณัฐจิตรา มีนิล ห้องที่ 3 
2 0068 นางสาว กนกพร พันธุ์ชนะ ห้องที่ 3 

3 0069 นางสาว สุนิสา พยอมงาม ห้องที่ 3 

4 0070 นางสาว ศรัญญา พ่วงท่าโก ห้องที่ 3 

5 0071 นางสาว กัลยารัตน์ ต๊ะปา ห้องที่ 3 

6 0072 นางสาว สุธาสิน ี ประสิทธิ์เขตกิจ ห้องที่ 3 

7 0073 นางสาว กนกพรรณ ศรีจันทร์ ห้องที่ 3 

8 0074 นางสาว สิริยากร วิรุฬน์ธนกิจ ห้องที่ 3 

9 0075 นางสาว กัลยดา ยอดวัน ห้องที่ 3 

10 0076 นางสาว ปนัดดา ขันตรี ห้องที่ 3 

11 0077 นางสาว นันทวิภา คำมา ห้องที่ 3 

12 0078 นางสาว กุลิสรา กลิ่นเกตุ ห้องที่ 3 

13 0079 นางสาว นภัสสร กุลเจ๊ก ห้องที่ 3 

14 0080 นางสาว มัทนา ปานศรีลา ห้องที่ 3 

15 0081 นางสาว กนกวรรณ วรรณราช ห้องที่ 3 

16 0082 นางสาว เบญญาภา กาญจนันท์ ห้องที่ 3 

17 0083 นางสาว สิริรัตน์ เกิดดิษฐ์ ห้องที่ 3 

18 0084 นางสาว นภาพร โชติรักษา ห้องที่ 3 

19 0085 นางสาว จิรนันท์ พุทธรักษ์ ห้องที่ 3 

20 0086 นางสาว รักษิณา ฐานที ่ ห้องที่ 3 

21 0087 นางสาว พัชราภรณ์ บุตรวงค ์ ห้องที่ 3 

22 0088 นางสาว พรพิมล มะลิลา ห้องที่ 3 

23 0089 นางสาว ปวีณา พุ่มไม้ ห้องที่ 3 

24 0090 นางสาว รัตนาภรณ์ พุฒสี ห้องที่ 3 

25 0091 นางสาว ฐิตญาภรณ์ สถิตย์พงษ์ ห้องที่ 3 

26 0092 นางสาว ลิตา สายโสภา ห้องที่ 3 

27 0093 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด ห้องที่ 3 

28 0094 นางสาว ชลธิชา จักร์แต๋ ห้องที่ 3 

29 0095 นางสาว ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ ห้องที่ 3 

30 0096 นางสาว กนกวรรณ พิรณฤทธิ์ ห้องที่ 3 

31 0097 นางสาว เมฆขลา นัยเนตร ห้องที่ 3 

32 0098 นางสาว Sakolwan Pookajorn ห้องที่ 3 

33 0099 นางสาว ณัฐยา  ดิวรางกูร  ห้องที่ 3 

 
 
 

 



 

ห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 4  
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ห้องสอบ 

1 0100 นางสาว สุชาดา เพชรสารพรม ห้องที่ 4 
2 0101 นางสาว เสาวลักษณ์ เหลืองทอง ห้องที่ 4 
3 0102 นางสาว ณิชชา   มณฑาพันณ์ ห้องที่ 4 
4 0103 นางสาว วาสนา  บุญแสงทอง ห้องที่ 4 
5 0104 นางสาว ธัญญาลักษณ์  อินธิ ห้องที่ 4 
6 0105 นางสาว สุภาพร นุ่มเกลี้ยง ห้องที่ 4 
7 0106 นางสาว สายธาร โพธิ์ทอง ห้องที่ 4 
8 0107 นางสาว ชลนิชา แสงสว่าง ห้องที่ 4 
9 0108 นางสาว ณฐริกา แจ่มใส ห้องที่ 4 

10 0109 นางสาว สุภัชชา โพธิ์งาม ห้องที่ 4 
11 0110 นางสาว บุปผณาฏ งามสง่า ห้องที่ 4 
12 0111 นางสาว พรธวัล จันดี ห้องที่ 4 
13 0112 นางสาว ยุวนัฐ   บุญอาจ ห้องที่ 4 
14 0113 นางสาว ช่อผกา นาโตนด ห้องที่ 4 
15 0114 นางสาว สุพิชญา วงศ์สุวรรณ ห้องที่ 4 
16 0115 นางสาว ลลิตา สุ่มแก้ว ห้องที่ 4 
17 0116 นางสาว ณฐิพร วันรักชาติ ห้องที่ 4 
18 0117 นางสาว ณัฐชภา แนมบัว ห้องที่ 4 
19 0118 นางสาว ชนนิกานต์ เชียงงาม ห้องที่ 4 
20 0119 นางสาว ศานันท์ชญา  เหล็กสิงห์ ห้องที่ 4 
21 0120 นางสาว นิสาชล เพมขุนทด ห้องที่ 4 
22 0121 นางสาว เพ็ญนภา สุขสำราญ ห้องที่ 4 
23 0122 นางสาว ลักษมี เกษมสันต์ ณ อยุธยา ห้องที่ 4 
24 0123 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สุขเกษม ห้องที่ 4 
25 0124 นางสาว อารีญา จานตาดี ห้องที่ 4 
26 0125 นางสาว วัชราภรณ ์ บุญยืน ห้องที่ 4 
27 0126 นางสาว อชิรญาณ์ คุ้มสุพรรณ ห้องที่ 4 
28 0127 นางสาว ณัฐกมล เมืองทอง ห้องที่ 4 
29 0128 นางสาว ุสุกัญญา วงศา ห้องที่ 4 
30 0129 นางสาว ศศิธร หันจันทร์ ห้องที่ 4 
31 0130 นางสาว พาฝัน กิ่งโพธิ์ ห้องที่ 4 
32 0131 นางสาว วิลาวัลย ์ คุ้มเหม ห้องที่ 4 
33 0132 นางสาว ศิริลักษณ์ ปัทวี ห้องที่ 4 

 
 
 
 
 
 



 

ห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 5  
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ห้องสอบ 

1 0133 นางสาว กวินทิพย์ หลงใจคอย ห้องท่ี 5 
2 0134 นางสาว สุจิรา ทาสุข ห้องท่ี 5 
3 0135 นางสาว อารยา ตาบุญถึง ห้องท่ี 5 
4 0136 นางสาว นิสิต เมฆแจ้ง ห้องท่ี 5 
5 0137 นางสาว ภัคจิรา แป้นโพธิ์ ห้องที่ 5 
6 0138 นางสาว อณัญญา มียวน ห้องท่ี 5 
7 0139 นางสาว สายฝน พรมเทพ ห้องท่ี 5 
8 0140 นางสาว นิรัชพร เตียวตระกูล ห้องท่ี 5 
9 0141 นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม ห้องท่ี 5 

10 0142 นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ ห้องท่ี 5 
11 0143 นางสาว เพ็ญนภา หวาเกต ุ หอ้งที่ 5 
12 0144 นางสาว ทิพวรรณ์ นุธรรม ห้องท่ี 5 
13 0145 นางสาว อัญชลี คีรีอรัณย์ ห้องท่ี 5 
14 0146 นางสาว พัชยา สุขเจริญ ห้องท่ี 5 
15 0147 นางสาว วิลาวัลย์  อ่ำพูล ห้องท่ี 5 
16 0148 นางสาว ภัชลภา เตชะสุขิตกุล ห้องท่ี 5 
17 0149 นางสาว ทิพวรรณ  พุทธจร ห้องท่ี 5 
18 0150 นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีรุวัฒน์ ห้องท่ี 5 
19 0151 นางสาว สุพิชญา ปิตุยะ ห้องท่ี 5 
20 0152 นางสาว ณัฐวรรณ แจ่มใส ห้องท่ี 5 
21 0153 นางสาว ชลิดา คูณลบ ห้องท่ี 5 
22 0154 นางสาว สิริกันยา ธิกะ ห้องท่ี 5 
23 0155 นางสาว ธมลวรรณ สังข์สุวรรณ ห้องท่ี 5 
24 0156 นางสาว พรธีรา เรืองขจร ห้องท่ี 5 
25 0157 นางสาว ทัศนีย์ คำแปลง ห้องท่ี 5 
26 0158 นางสาว นิลาวรรณ จันทร์มัน ห้องท่ี 5 
27 0159 นางสาว อัญชลี นาคจันทร์ ห้องท่ี 5 
28 0160 นางสาว ยุพิน สุนทอง ห้องท่ี 5 
29 0161 นางสาว กนิษฐา รอดเป้า ห้องท่ี 5 
30 0162 นางสาว วรัชยา คุ้มมี ห้องท่ี 5 
31 0163 นางสาว บุญญาพร กำแพงโสภา ห้องท่ี 5 
32 0164 นางสาว ณัฏฐา อุทธิยา ห้องท่ี 5 
33 0165 นาง รัชดาภรณ์ ฉิมอยู่ ห้องท่ี 5 
34 0166 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญวาพร เขียวใจดี ห้องท่ี 5 

 
 
 

 
 
 



หมายเหตุ   
     1. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและปรนัยและสอบสัมภาษณ์ 
     2. สอบข้อเขียนแบบปรนัยเริ่มสอบเวลา 09.30 – 11.30 ณ และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  
         ณ ห้องสอบที่มหาวิทยาลัยระบุไว้แล้วข้างต้น หากผู้สมัครมาช้าเกินกำหนด 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์  
     3. ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ดังนี้ 1. ปากกา 2. บัตรประชาชนตัวจริง 
     4. การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


