
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………….. 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. 256๔ เรื่อง การสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564  ได้ก าหนดการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาฯ ระบบออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2564 โดยวิธีการสอบระบบออนไลน์ บัดนี้              
การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2564 ได้ด าเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43 (12) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                  
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ล าดับที่             
1 - 60 จ านวน 60 คน ตามรายชื่อที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และให้ด าเนินการตามก าหนดการที่แนบ              
มาพร้อมนี้ด้วย 
   

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
  

                           ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ   รักเลี้ยง) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
  

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายจิรกิตติ์ บุญเกิดกูล  
2 นายอภัสชานันท์ แสนสะอาด  
3 นางสาวศศิธร หันจันทร์  
4 นายปรกร จตุรทิศ  
5 นางสาววิลาวัลย ์ คุ้มเหม  
6 นายอากรณ์ ศรีลารอด  
7 นายทวีวัฒน์ จิตรกล้า  
8 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเกษม  
9 นางสาวกนกพรรณ ศรีจันทร์  

10 นางสาวปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์  
11 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีรุวัฒน์  
12 นางสาวณัฐจิตรา มีนิล  
13 นางสาวสุพิชญา วงศ์สุวรรณ  
14 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร  
15 นางสาวจันทกานต์ เม่นสิน  
16 นางสาวศิริลักษณ์ ปัทวี  
17 นางสาววันเพ็ญ อาทิตย์  
18 ว่าที่ร้อยตรีธัญวาพร เขียวใจดี  
19 นางสาววิลาวัลย ์ อ่ าพูล  
20 นางสาวอารีญา จานตาดี  
21 นายกฤษกรณ์ มีท้วม  
22 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองทอง  
23 นายจตุพัฒน์ เปลี่ยนกริม  
24 นางสาวณัฐยา ดิวรางกูร  
25 นายกฤษณุ เอกมาตย์  
26 นางสาวนิรัชพร เตียวตระกูล  
27 นายธณพัฒฐ์ น้อยรอด  
28 นายศิวกร สายทอง  
29 นางสาวพัชราภรณ์ บุตรวงค ์  
30 นายนราธิป บุญธรรม  

 



 

 

 
  

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
31 นางสาวจิรนันท์ พุทธรักษ์  
32 นางสาวเบญญาภา กาญจนันท์  
33 นางสาววิชุดา ทองมา  
34 นางสาวณฐริกา แจ่มใส  
35 นางสาวนภาพร โชติรักษา  
36 นางสาวชลนิชา แสงสว่าง  
37 นางสาวลักษมี เกษมสันต์ ณ อยุธยา  
38 นางสาวพรพิมล มะลิลา  
39 นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน  
40 นางสาวทัศนีย์ ค าแปลง  
41 นางสาวนภัสสร กุลเจ๊ก  
42 นางสาวรักษิณา ฐานที ่  
43 นายวิศรัณน์ พันธ์งอก  
44 นางสาวกนกวรรณ วรรณราช  
45 นางสาวดลนภา เฉยศร  
46 นางสาวศรัญญา พ่วงท่าโก  
47 นายปัชชา ปานสมบัติ  
48 นางสาวเพ็ญนภา สุขส าราญ  
49 นางสาวพริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์  
50 นางสาวมัทนา ปานศรีลา  
51 นางสาวเขมณัฏฐ์ คงศักดิ์สุวัฒนา  
52 นางสาวปนัดดา ขันตรี  
53 นางสาวภัคจิรา แป้นโพธิ์  
54 นางสาวณฐิพร วันรักชาติ  
55 นายอภิสิทธิ์ พรมอ่อน  
56 นายนาวาวี โตะเยง  
57 นางสาวภัชลภา เตชะสุขิตกุล  
58 นายชัยยุทธ์ เพ็ชรมุณี  
59 นายฐิติพงษ์ รัตนา  
60 นางสาวอัญชลี นาคจันทร์  



 

 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและการช าระค่าเล่าเรียนศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ ระยะเวลา 
1. การช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน 
1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ช าระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เลขที่บัญชี 6789638350 สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 

2. ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 
55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ช าระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เลขที่บัญชี 6789638512 สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก  
**กรุณาเข้ากลุ่ม line ในหน้าถัดไป 
 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 

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

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 

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

5.  เปิดเรียน (ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 
2564)  

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะแจ้งภายหลัง (ขอติดตาม
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) 

 
หมายเหตุ  - ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2564 ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเต็มจ านวน
ภายในก าหนด หากท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนนี้ มหาวิทยาลัยฯจะเรียกตัวส ารองล าดับต่อไปเข้าศึกษาให้ครบ
จ านวน 60 คน  
 
 
 
  

เมื่อชำระเงินแล้วให้ส่ง slip การโอนเงิน 
มาที่ Line ID: @pluconnect 
พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล 

กลุ่ม Line ป.บัณฑิต2564 

https://line.me/R/ti/g/j6uuFTHVOV

