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บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

ประจำปีการศึกษา 2564  

(แนบประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 4/2564) 

-------------------- 
 

1. นายกษิดิศ  สิงห์สา 

2. นางสาวกัญญาภัค  เลิงชัย 

3. นางสาวกาญจนา แสวงด ี

4. นางสาวกาญจนา ภูค่ล้าย 

5. นางสาวกาญธิรา ภูม ี

6. นายกิตติพงศ์ พิริยะประภากุล 

7. นางสาวกุลสตรี มุทศลิ 

8. นางสาวเกฎษราภรณ์ บณุรังษ ี

9. นางสาวขนิษฐา บุญเสริม 

10. นางสาวขวัญกนก เกษมสวสัดิ ์

11. นางสาวขวัญใจ ก้องพนาไพรสณฑ ์

12. นางสาวจรินรตัน์ โพธิ์สุวรรณ 

13. นางสาวจริยา ขวัญเรืองชีวา 

14. นางจันจิรา โคตะนนท์ 

15. นางจิ้งเจ๋ย  จู 

16. นางสาวจิราพร ตั้งใจจง 

17. นางสาวเจนจริา แถมโพธิ ์

18. นางสาวชัชฎาภรณ์ เกตุแก้ว 

19. นางสาวชุติกานต์ ขันธมาล ี

20. นางสาวซูหยุ้ย  หยาง 

 

21. นางสาวฐาณญิา ประเสริฐ 

22. นางสาวฐิติพร หาญณรงค ์

23. นางสาวฐิติรส สุขเจริญลาภ 
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24. นายณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม 

25. นางสาวณัชน์ชรินดา นาเมือง 

26. นางสาวณัฏฐนิช นุชนาฏ 

27. นางสาวณัฏฐส์ุมน ยศอนันต์วิชิดา 

28. นางณัฐญาภา สุจริต 

29. นางสาวณัฐณิชา อักษรวงศ์ 

30. นางสาวณัฐพร ต้นสกลุ 

31. นางสาวณัฐภัทร อังศุนาค 

32. นายณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา 

33. นางสาวดลยา ผลฉาย 

34. นางสาวดาวดี แก้วมงคณุ 

35. นางสาวทิพย์สุดา ฤกษ์มา 

36. นางสาวทิพวรรณ อร่ามรณชิต 

37. นายธนภัทร คณุชม 

38. นายธนศรณัย์ มูกขุนทด 

39. นางสาวธนาภรณ์ ทาสดีา 

40. นางสาวธนิฏฐา สาล ี

 

41. นางสาวธมลวรรณ ปิวิถะ 

42. นายธวัชชัย อาพรรรัตน ์

43. นางสาวธัญธร กลดับุบผา 

44. นางธัญยธรณ์ ดีไทร 

45. นางสาวธิดา หินสอน 

46. นายธีระวัฒน์ ฝาแก้ว 

47. นางสาวนภาพร กองขันธ์ 

48. นางสาวนภสร อิงคะวิพานนท์ 

49. นางสาวนภาเพญ็ เด่นด ี

50. นางนรมณ นพสุวรรณ ์

51. นางสาวนลัทพร เงินเต็ม 

52. นางนันทนา โอซาว่า 

53. นางสาวนันท์นิชา เพชรปฐมชล 

54. นางสาวอรทัย อินแสวง 
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55. นายณัชพงศ์ พิริยะประภากลุ 

56. นายนิพัฒน์ เรืองศร ี

57. นางสาวนิราวรรณ บรรดา 

58. นางสาวนิลมยั ดวงมาลา 

59. นายนิวัฒน์ จิตติยาพันธ์ุ 

60. นางสาวเนรญัฌา สุวรรณทา 

 

61. นายเบ็ญจมินทร์ มีฉว ี

62. นางสาวปภาวรินทร์ พุ่มพวง 

63. นายปรีชา ดิเจริญ 

64. นางสาวปวีณา ศรีคร่า 

65. นางสาวปานวาด แสงสุระ 

66. นายปิติ วาร ี

67. นายปิยณัฐ วันหวัง 

68. นางสาวปิยะพร มหาวงษ ์

69. นางสาวปุณฌรสัมิ์ วรรธนรียชาต ิ

70. นางสาวพจมาน พงษ์ราษ ี

71. นายพชรพล หนูนุ้ย 

72. นายพรชัย ผ่องแผ้ว 

73. นางสาวพรพิมล ฉัตรรมัย ์

74. นางสาวพรสดุา พฤกษา 

75.  นางสาวพฤกษา ไกรสิงห ์

76. นางสาวพัชริตา นนทสินธ ์

77. นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ 

78. นายพีรเชษฐ์ ประวิตราวงศ ์

79. นายพีรพล อัญชล ี

80. นายพีรยุทธ์ พัฒนพานิช 

 

81. นางสาวเพ่ยหง เจี่ยง 

82. นายฟาเชง เหลียง 

83. นางภคพร สามส ี

84. นางสาวภัทรวลัลิ์ กรานมูล 
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85. นายภานุ ศิรีบญุ 

86. นางมณีรตัน์ อาบวาร ี

87. นางสาวมนัสนันท์ สภุาภรณ ์

88. นางสาวมานิตา ผ่องศร ี

89. นายมาโนช ปัญญาคง 

90. นางสาวมารสิา เนียมนิ่ม 

91. นางสาวมาลินี นันทนาวัฒน ์

92. นางสาวโยษิตา นามวงษา 

93. นางสาวรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์ 

94. นางสาวรุ้งทิพย์ จันทรสถติย ์

95. นายฤทธิพล ต้นวาตะ 

96. นางสาวลลิตา พงษ์โต 

97. นางสาวละออง สวสัดิ์เอื้อ 

98. นางสาวลักษมณ ภู่อรณุ 

99. นายวชิรวิทย์ ฝากกาย 

100. นางสาววนิดา ค้าปลา 

 

101. นายวรพจน์ เจรญิผล 

102. นางสาววินัชดา โฉมวิจิตร 

103. นางสาววิภาวรรณ หงษ์ยิ้ม 

104. นายวิรัตน์ ภาคา 

105. นายวิศรุต ย้อยเมือง 

106. นายวีระพงค์ ศรีเพ็ชร 

107. นางสาวศรัญญา เติมตัวรัมย ์

108. นางสาวศรีพลอย จอโพ 

109. นางสาวศิริกลัยา จุ่นบุญ 

110. นางสาวศิริพร หมายมั่น 

111. นางศิริลักษณ์ แย้มทับ 

112. นายศิวัช โป๊ะมา 

113. นายศุภณัติ หอมเกสร 

114. นางสาวสมพร บุตรด ี

115. นางสาวสมพร กวีพรสริิพงศ์ 
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116. นายสรลั วิจิตรพานิชกุล 

117. นางสาวสรดิา จันทรภ์ักด ี

118. นางสาวสาลินี นิรารมย ์

119. นางสาวสุชีรา ปะสมสิน 

 

120. นางสาวสุฌาฎา พานวงศ ์

121. นางสาวสุทธิวรรณ วีระเพียร 

122. นางสาวสุธิดา สมาธ ิ

123. นางสาวสุธิตา จูกลิ่น 

124. นางสาวสุนันทา คงยศ 

125. นางสุนิษา ศรีคช 

126. นางสาวสุพัตรา ปานมั่งม ี

127. นางสาวสุพรรษา จิตจำนงค ์

128. นางสาวสุภาพร ดางาม 

129. นางสาวสุภาพร ติ้นหน ู

130. นางสาวสุภาพร คาสด 

131. นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่าประวิง 

132. นางสาวสลุาวัลย์ ติงสะ 

133. นางสาวสุวรรณา วงษ์ศรีแก้ว 

134. นายเสกสรรค์ มูฮาหมดั 

135. นางสาวหลิง เย่น 

136. นายแหย๋ม ศรีบุญเรือง 

137. นายอดิเรก นวลศร ี

138. นายอนณ สวสัด ี

139. นายอนิวัข ผดุงฮะ 

 

140. นางสาวอภิชญา บุญชู 

141. นางสาวอภิชญา วัชรวงษ์ไพบูลย ์

142. นางสาวอภิญญา พันธุพล 

143. นายอมรศักดิ์ สวัสดิพันธ์ 

144. นางสาวอรชพร นามลายทอง 

145. นางสาวอรวรรณ หว่างรักวงค ์
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146. นางสาวอริสรา สดุจิตร ์

147. นางสาวอริสา โซ๊ะเฮง 

148. นายอรุณชัย เพริศพริ้ง 

149. นางสาวอังคณา โสมเมา 

150. นางสาวอัญชนา ตอผา 

151. นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง 

152. นายอานนท์ บุญชู 

153. นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ 

154. นางสาวอารีรตัน์ ชาวโพธ์ิคอย 

155. นางสาวอุสรา ชมภูหอม 

156. นายอาพล หมัดพวง 

157. น.ส.ณัฐสุดา ทองเหวียง 

 

------------------------- 
 

หมายเหตุ  

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน จะต้องยืนยันสิทธ์ิการเข้าเรยีน โดยติดต่อชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 จำนวน  15,000 

บาท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564   ผูไ้มย่ืนยันสิทธ์ิ ถือว่าสละสิทธ์ิที่จะเข้าเรยีน  คณะจะเรียกตัวจากบัญชีสำรองเพื่อแทน

อัตราที่ว่าง  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


