
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑) 

------------------------------------- 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑) นั้น  
บัดนี้การรับสมัครนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑) ดังนี้ 

 

ล ำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล 
๑ ๖๕๑๐๐๑๑๖๘๕ นางสาวจันทร์จรัส  เสริมสาธนสวัสดิ ์
๒ ๖๕๑๐๐๑๑๖๘๖ นางสาวอิสรีย์  เฉยแดง 
๓ ๖๕๑๐๐๑๑๖๙๓ นายพิชิต  สุขสี 
๔ ๖๕๑๐๐๑๑๖๙๔ นางสาวจรินทร์พร  พัชรพลวรภาส 
๕ ๖๕๑๐๐๑๑๖๙๕ นายชยพล  พุ่มระชัฎร์ 
๖ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๐ นางสาวสจี  ณ นคร 
๗ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๒ นางสาวรุจิราพร  ถนอมนวล 
๘ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๓ นางสาววิจิตรา  ชิ้นสุวรรณ 
๙ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๔ นางสาวประภาภัทร  บุญทองกุล 

๑๐ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๖ นางสาวปทิตตา  โสภณพงษ์ 
๑๑ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๗ นายปิยะ  ภูมะลา 
๑๒ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๘ นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท 
๑๓ ๖๕๑๐๐๑๑๗๐๙ นางสาวเฉลิมพร  ช่างพรหม 
๑๔ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๐ นางสาวณัฐพร  ช่อเหมือน 
๑๕ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๑ นายพีรพล  แซ่หลี 
๑๖ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๒ นางสาวนภสร  อิงคะวิพานนท์ 
๑๗ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๖ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชัย  สายบุญจวง 
๑๘ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๘ นางสาวพัชราภรณ์  กันทะเสน 
๑๙ ๖๕๑๐๐๑๑๗๑๙ นางสาวศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 



-๒- 

 

ล ำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล 
๒๐ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๐ นางสาวญอรณินทร์  ภณาญา 
๒๑ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๑ นางสาวมัชฌญาติ์  หวลถนอม 
๒๒ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๒ นางสาวสุนันทา  ผกามาศ 
๒๓ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๓ นางสาวฐานวดี  ศิลมงคล 
๒๔ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๔ นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ 
๒๕ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๕ นางสาวสุรีย์  สระมณี 
๒๖ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๗ นางสาววนิดา  อัตภิญโญ 
๒๗ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๘ นางสาวพวงพรรณ  ปั้นคง 
๒๘ ๖๕๑๐๐๑๑๗๒๙ นางสาวอัญชุลี  สุวัฑฒน 
๒๙ ๖๕๑๐๐๑๑๗๓๐ นางสาวชากานต ์ ปัดภัย 
๓๐ ๖๕๑๐๐๑๑๗๓๑ นางสาวธัญญทัย  กงแก้ว 
๓๑ ๖๕๑๐๐๑๑๗๓๓ นางสาววรรณรัตน์  ต าราเรียง 
๓๒ ๖๕๑๐๐๑๑๗๓๔ นางสาวเมธาธิดา  ปานเหล็ง 
๓๓ ๖๕๑๐๐๑๑๗๓๗ นางสาวกุลสตรี  เทียงเล 
๓๔ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๐ นายฤทธิศักดิ์  ยางธิสาร 
๓๕ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๑ นายกฤชกนก  สาคร 
๓๖ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๒ นางสาวมินตรา  บุญมาเลิศ 
๓๗ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๓ นางสาวพลอยไพลิน  เชื้อนุ่น 
๓๘ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๔ นางสาวอริสา  บินฮารูน 
๓๙ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๕ นายวรุตม์  เตกิจจ ารูญ 
๔๐ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๖ นางสาววันทิตา  บัวสุวรรณ 
๔๑ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๘ นางสาวพรนิภา  สายแจ้ง 
๔๒ ๖๕๑๐๐๑๑๗๔๙ นายอัครวัฒน์  กิตติภูมิคณิน 
๔๓ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๑ นายรณชัย  สวนอนันต์ 
๔๔ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๓ นางสาวศิริพร  ขาวขวงศ์ 
๔๕ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๕ ว่าที่ร้อยตรี ศิริพรรณ  สืบวงศ ์
๔๖ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๖ นางสาวศุภนิดา  กลั่นกล้า 
๔๗ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๗ นางสาวจุฬาลักษณ ์ กุลอนงค์ 
๔๘ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๘ นางสาวแพรวนภา  ธงยี่สิบ 
๔๙ ๖๕๑๐๐๑๑๗๕๙ นางสาวศุภนุช  ศรีค าแซง 
๕๐ ๖๕๑๐๐๑๑๗๖๐ นายจักษวัชร  คณฑา 



-๓- 

 

 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันและเวลาตามประกาศนี้  
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียด วันเวลา สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
วัดความถนัดทางวิชาชีพครู 

(จ านวน ๖๐ ข้อ) 

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ห้องสอบที่ ๑  ล าดับที่   ๑ – ๒๕ ห้อง ๒๓๒ 
ห้องสอบที่ ๒  ล าดับที่ ๒๖ – ๕๐ ห้อง ๒๓๓ 

อาคาร ๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

การสอบสัมภาษณ์ 
คุณลักษณะและบุคลิกภาพ 

ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ
และจิตวิญญาณของความเป็นครู 

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ห้องสอบที่ ๑  ล าดับที่   ๑ – ๑๗ ห้อง ๒๓๒ 
ห้องสอบที่ ๒  ล าดับที่ ๑๘ – ๓๕ ห้อง ๒๓๓ 
ห้องสอบที่ ๓  ล าดับที่ ๓๖ – ๕๐ ห้อง ๒๓๔ 

อาคาร ๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 
 ทั้งนี ้ส าหรับผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครยังไม่ครบ ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการสมัครมาส่งกับเจ้าหน้าที่ 
ในวันที่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

       
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

                                                                                                
 
 
 

                                                                               (ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ) 
                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 


