
 

 

 

รายชื่อผูผานการสอบคดัเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ู

 ประจําปการศึกษา 2564   รุนท่ี 7 

รอบท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ลําดบัท่ี ชื่อ นามสกุล ผลการคัดเลอืก 

1  นายพานุ มาลัย ผาน 

2  นางสาวปญญาพร อารีรักษ ผาน 

3  นายนพดล อดทน ผาน 

4  นางสาวปรารถนา อัปมาทะ ผาน 

5  นางสาวสิรินภา กิ่งแกว ผาน 

6  นางสาววนิดา จายางกูล ผาน 

7  นางสาวกัญญวรา ชุติมาศ ผาน 

8  นางสาวกัญญารัตน ฉายชัยภูมิ ผาน 

9  นางสาวสุณิษา คําแกว ผาน 

10  นางสาวจิราธร อินทรียวงศ ผาน 

11  นางสาวสิริวิชญา อินทรพิมพ ผาน 

12  นางสาวหทัยทิพย ชางปลูก ผาน 

13  นางวิไลวรรณ สุวรรณ ผาน 

14  นางสาวการยชยาลักษณ บุญยา ผาน 

15  นางสาวนภัทร ยอดพิจิตร ผาน 

16  นางสาวพวงผกา พ่ึงสาย ผาน 

17  นางสาวสายรุง ช่ืนมีศรี ผาน 

18  นางสาวโสพิชา สุขราช ผาน 

19  นายสุดยอด รอดทัศนา ผาน 

20  นางสาววัชรี มูลทา ผาน 

21  นางสาวจันทรรัตน คูสมบูรณสุข ผาน 

22  นางสาวคําจันทร สาแกว ผาน 
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23  นางสาวขวัญกมล ปานสัน ผาน 

24  นางสาวพรรณนิภา บุญทวงษ ผาน 

25  นางสาวอุษา แดงดอนไพร ผาน 

26  นางสาวนิศากร สระทองหยอม ผาน 

27  นางสาวภัชภิชา โชคประกอบบุญ ผาน 

28  นางสาวประภาศร ี สุทธิวิวัฒน ผาน 

29  นางสาวจุฑามาศ ฮุมโฮม ผาน 

30  นางสาวธิตินัยน ปนสุน ผาน 

31  นางสาววณิชยา อุบล ผาน 

32  นางสาวณิชารีย พิรุณเจริญพร ผาน 

33  นางสาวณัชชา อกอารีย ผาน 

34  วาที่รอยตรี ปติพงศ สิริปทุมานนท ผาน 

35  นางสาวรุจา เกษชุมพล ผาน 

36  นางสาวอภิชญา กองคํา ผาน 

37  นางสาวพาขวัญ ทองยืน ผาน 

38  นางสาวปยะภรณ กลั่นกลาย ผาน 

39  นางสาวทัศนีย ออนพุทธา ผาน 

40  นางสาวอภิญญา กําลังวุธ ผาน 

41  นายทัพพนนท เหลืองเสรี ผาน 

42  นางพิมพรปภา เฟองวรธรรม ผาน 

43  นางสาวกรุณา แสงสุวรรณ ผาน 

44  นายมโณภัทธ ทองอุดม ผาน 

45  นางสาวสุดารัตน แกวนอก ผาน 

46  นางสาวธัญเรศ มีจั่น ผาน 

47  นางสาวกาญจนา ครุฑศิร ิ ผาน 

48  นางสาวเนตรนภา ชางดอนไพร ผาน 

49  นางสาวรัตนาภรณ ลิ้มทุติเนตร ผาน 

50  นายพัฒนพงษ อัศวะไพฑูรย ผาน 
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51  นายอิทธิกร เติมสิริทิพรัตน ผาน 

52  นายพรรค ปาลเดชพงศ ผาน 

53  นายพรหม ปาลเดชพงศ ผาน 

54  นางสาวณชลนิภา ภูประดับกฤต ผาน 

55  นางสาวรดาณิสา สุทธิรัตน ผาน 

 

หมายเหตุ :  1. ลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564  

                      วันที่ 29  ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564   ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

1) โดยโอนคาลงทะเบียน 20,000 บาท  

    เขา บัญชชีื่อ  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ  

     ธนาคารไทยพาณชิย  เลขที่ 092-2506297 

     ธนาคารกสิกรไทย     เลขที่ 683-2-26158-9 

2) แชรสลิปการโอนคาลงทะเบียนมาทางหองไลน  

    “ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุนที่ 7/2” เพื่อ รอรับใบเสร็จรับเงิน 

   สวนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงติดตอรับไดที่หลักสูตรฯในวันที่ทานเขามาเรียนที่ 

        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
     

  2. ปฐมนิเทศ รายงานตัวพบที่ปรึกษา (ผานระบบออนไลน) 

                      วันอาทติย ที่ 7 พฤศจิกายน 2564   ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. 

 

  *กําหนดการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) * 
 

 

 

 
 


