
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชุดวิชาส าหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี (02 504 8506) 
1. 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (5,000 บ.)
2. 20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ (5,000 บ.)

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บ.) 
- ระบุจ านวนเงินรวมเป็น  12,000 บาท 

--------------------------- 
ชุดวิชาส าหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง (02 504 8506) 
1. 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (5,000 บ.)
2. 20596(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู1 (1,000 บ.)
ลงทะเบียนวชิาเลือก รหัสวิชา 20510 / 20511 / 20512 / 20513 / 20514 / 20515 / 20516 (5,000 บ./ 
ต้องลงทะเบียนเรียนตามชุดวิชาที่สาขาวิชาเลือกให้ในท้ายประกาศเท่านั้น)

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บ.) 
- ระบุจ านวนเงินรวมเป็น  13,000 บาท

ช่องทางการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หากประสงค์ต้องการใบเสร็จเร่งด่วนกรุณาลงทะเบียนเรียนที่ ศวช. 10 แห่ง 
** หากช าระผ่านช่องทางอ่ืนจะได้รับใบเสร็จรับเงินประมาณ 30 - 45 วัน 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp หลังจากลงทะเบียนเรียน
ประมาณ 1 สัปดาห ์

ติดต่อ  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : 02 504 8506 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560 -4 

Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
http://www.stou.ac.th/


ที่ อว 0602.16 (บ)/402       มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
         ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
         จังหวัดนนทบุรี  11120 
      26  สิงหาคม  2564 

เรื่อง ขอชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
(หลักสูตร 1 ปี)  ของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีการศึกษา 2564 

เรียน นักศึกษา 
 
 กรุณาอ่านค าชี้แจงโดยละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนภาค 1/2564 
 เนื่องจากคุรุสภาได้ประกาศยกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั่วประเทศให้เป็นวุฒิการศึกษา        ใน
การยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสตร์การสอนว่า เป็นประโยชน์
ส าหรับการเพิ่มพูนความรู้ของครูประจ าการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนผู้สนใจทั่วไป   จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  (หลักสูตร 1 ปี) โดยยึดมาตรฐาน
ความรูว้ิชาชีพครู และเปิดสอนหลักสูตรฉบับดังกล่าว ในปีการศึกษา 2564 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 (หลักสูตร 1 ปี) ของ มสธ. ในปีการศึกษา 2564  จะได้รับประโยชนจ์ากการศึกษาในการน าไปใชป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
การสอนและถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม  ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
11 มาตรฐาน เท่านั้น  เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
ไม่สำมำรถน ำไปเทียบโอนมำตรฐำนกับคุรุสภำได้ หรือน ำวุฒกิำรศึกษำจำกหลักสตูรนี้ไปใชใ้น 
กำรยื่นขอใบอนุญำตปฏิบตัิกำรสอน หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูได้ 
 
 จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาค าชี้แจงนี้โดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564  
และหากท่านตัดสินใจลงทะเบียนเรียนกับ มสธ. ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 กันยายน 2564  หากไม่ลงทะเบียนภายในก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายการลดราคาการลงทะเบียนได้ และจะถือว่าสละสิทธิ์ เพื่อการจัดสถานที่
เรียนที่จะท าให้ท่านได้รับความสะดวกในการศึกษากับ มสธ. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร ์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์
โทร. 0-2504-8506 
 

ด่วนทีสุ่ด 



 

การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงศรี KMA 

 
1. เลือกเมนูจ่ายบลิ 
2. เลือกบัญชีของนักศึกษาที่จะใช้ช าระเงนิ(ใชบ้ัญชผีู้อื่นได้แตต่อ้งระบุเลขประจ าตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง) 
3. กรอก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อค้นหา เลือกบัญชี 189-0-01600-0 เท่านั้น (ห้ามช าระผ่าน บัญชีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลจะไมส่่งไป
ยังฝ่ายทะเบียนและวดัผลบัณฑติศึกษา) 
4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิง 
 

 

ตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในการช าระผ่าน Application ธนาคารกรุงศรี KMA 

หากประสงค์ลงทะเบียนเรียนตามรูปในแบบฟอร์ม นักศึกษาตอ้งกรอกรหัสอ้างอิงตามรูป 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
ช่องทางอื่นๆ   https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf 

กรุณาระบุรหัสนักศึกษาและ 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้องดงั 
ตัวอย่างการระบุรหสัอ้างอิง ในหน้า
ถัดไป  
 

ช าระผ่าน counter ธนาคาร 

(จ านวนหลกัที่แสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ  
ให้กรอกตามขอ้มูลจริงที่ต้องกรอกแตห่า้มเกิน 18 หลัก 
 หากจ านวนชุดวิชามากกวา่ 18 หลกัใหด้ าเนินการแบ่งช าระเงิน 2 คร้ัง) 
ภาพน้ีคือตัวอย่าง กรณุาเปลี่ยนรหัสนกัศึกษา/ประเภท/ปี/ภาค 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้อง  

164200000102631 

2050610020507100 

รหัสอ้างอิง1/ref1 

รหัสอ้างอิง2/ref2 

1 6 4 2 0 0 0 0 0 1 

 

  

2 0 5 0 6 

 

  

2 0 5 0 7 

 

เลขที่อ้างอิง 1 

เลขที่อ้างอิง 2 

6 4 

 

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู ่ 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษา (ท าบัตรนักศึกษาใหม)่ 
ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 
 
 

   ใบลายมือชื่อท าบัตรนักศึกษา 

1.                   2. 
                 เลขประจ าตัวนักศึกษา                   
 
3. สาขาวิชา ………………………………………………….………...… 
แขนงวิชา …………...………………. วิชาเอก …………………………. 
4. กรอกค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล ( ตัวบรรจง ) 

 นาย นาง  นางสาว  ยศ/อ่ืนๆ (ระบุ ) .....................................…….…… 
      ชื่อ – ชื่อสกุล ( ไทย )  …………………………………….……..…………………….….………... 
                 ( อังกฤษ )  ……………………………………..……………………..……………...…… 
5. เบอร์โทรศัพย์............................................................................................................. 
6. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

            
 
7. ลงลายมือชื่อในกรอบด้านลา่งนี้ 
 
 
 
                                    ( โปรดอย่าเกินกรอบที่ก าหนด ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่ายส ี
ขนาด 2 นิ้ว 

แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา กรอกใบลายมือช่ือ พร้อมส่งรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป   
ภาพถ่ายต้องไม่สวมครุยปริญญาของทุกสถาบันการศึกษา และไมใ่ช้ภาพสแกน 

 

 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม ่และลงทะเบียนเรียนแล้ว  ในวันที่ ....................................... 
ผ่านช่องทาง  
                 ธนาคาร/Application.................................     
                 ศูนย์วิทยพัฒนา......................    
                 มสธ     
(มหาวิทยาลัยจะจัดท าบัตรให้เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแลว้เท่านัน้) 

 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง  

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 10/9/64) 

ล าดับ ชื่อสกุล วิชาเลือก 

1  นางสาว ศิรินทิพย ์ สารจันทร ์ 20512 

2 นาง ณัฐกานต์  ขวัญม่วง 20516 

3 นาง พรพรรณ  บุญมาง า 20511 

4 นาง เพ็ญพักตร์  ผิวชัย 20511 

5 นาง วิภารัตน์  ครุฑธา 20516 

6 นางสาว กัญญาวีร์  ชนิพัด 20511 

7 นางสาว ณัฐชยา  ร่าหมาน 20511 

8 นางสาว ณัฐริกา  ชอบการ 20515 

9 นางสาว ธิติมา  สุวรรณศร ี 20511 

10 นางสาว นูรฮีลวาณี  สร ี 20514 

11 นางสาว ปฐมพร  ลักขณาศรี 20515 

12 นางสาว ประภัสสร  สันตชิานนท์ 20510 

13 นางสาว ผกายวรรณ์  บ ารุงการ 20515 

14 นางสาว ฟารีดะห์  ดอเลาะ 20514 

15 นางสาว ยุวดี  ผาลา 20516 

16 นางสาว รัตติกาล  ศรีกุล 20514 

17 นางสาว วริษา  บอมโคตร 20516 

18 นางสาว ศจี  แสนสุข 20511 

19 นางสาว สลักกิต  ลาหลายเลิศ 20514 

20 นางสาว สุไรฮา  วาโซ๊ะ 20516 

21 นางสาว เสาวลักษณ์  กลา้แข็ง 20515 

22 นางสาว อมรรัตน์  สมพทิักษ ์ 20514 

23 นางสาว อรวรรณ  นิมฟัล 20516 

24 นางสาว อาซีซะห์  มะแสะ 20515 

25 นางสาว อามีเนาะ  มะมิงเลาะ 20515 

26 นางสาว อารียา  ภูธร 20511 

27 นาย ยศภัทร  โพโสภา 20515 

28 นาย สมศักดิ์  ทศศะ 20516 
 

 



 

ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

1 นางสาว กชวรรณ ตุ่มประสงค์ 20515 

2 นางสาว กนกพัฒน์ อะทะโน 20516 

3 นางสาว กมลชนก เกื้อกิ้ม 20515 

4 นางสาว กมลลักษณ์ พุฒซ้อน 20515 

5 นางสาว กรกนก ศรีน้อย 20516 

6 นางสาว กรรณิการ ์ พวงพืช 20511 

7 นางสาว กัญญามาศ นามศิริ 20515 

8 นางสาว กาญจนา พึ่งพันธ์ 20515 

9 นางสาว การีมะห์ ล่าบุรี 20515 

10 นาง กุศาวดี จตุพรม 20513 

11 นางสาว เกล้าณัฐกานต์ โคตรก ากับ 20512 

12 นาง ขนิฐา พรหมนุช 20511 

13 นาย คฑาวุธ ล่าลู่ 20513 

14 นาง คนึงนิจ วิญญาณ 20514 

15 นาย ครรชิต ฤทธ์ิศรี 20516 

16 นางสาว จตุพร ทราบรัมย์ 20516 

17 นางสาว จรรยมณฑน์ เกลี้ยงดี 20515 

18 นางสาว จันจิรา ฤาชา 20516 

19 นางสาว จันทร์จิรา บุญลา 20515 

20 นางสาว จันทรา อุดร 20515 

21 นางสาว จิตนภา เสมสฤษดิ์ 20511 

22 นางสาว จินดา นาพา 20516 

23 นางสาว จิรชยา เพ็งโคตร 20516 

24 นางสาว จิรภา ตันตะสุทธิ์ 20516 

25 นางสาว จิระนันท์ วรรณเพ็ง 20510 

26 นาง จิรัฌชยา ศรีสุวรรณ 20516 

27 นางสาว จิราภรณ์ พิทักษ์ 20515 

28 นางสาว จิรารัตน์ หัวเขา 20515 

29 นางสาว จิราวรรณ ขุนหลัด 20512 

30 นาย จิราวุฒิ รักนุ้ย 20514 

31 นางสาว จีรนันท์ กะแหมะเตบ 20511 

32 นาง เจนจิรา ดาราพงษ์ 20510 

33 นางสาว เจะยามีล๊ะ สะน ิ 20510 

34 นาย ฉัตรชัย สมารมย์ 20516 

35 นาย ฉัตรดนัย ทองงาม 20514 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

36 นางสาว ชนิดา แก้วกัญญา 20515 

37 นางสาว ชยาภรณ์ พาผล 20515 

38 นางสาว ชลธิชา ไชยปัญญา 20515 

39 นางสาว ชลธิชา อุรามา 20515 

40 นาง ชลธี โฮปด์ 20512 

41 นางสาว ชลิดา ศรพิชัย 20516 

42 นาย ชัยวัฒน์ อินทร์ปาน 20514 

43 นาย ชาญชัย ค ามุงคุณ 20513 

44 นางสาว ชุติพา พรหมคง 20510 

45 นางสาว ชุติมา วะสมบัติ 20512 

46 นาย ซาราอุดิน เจ๊ะสะนิ 20512 

47 นางสาว ซารีนา รอยิง 20510 

48 นางสาว ซีตีฮาวา กะลูแป 20515 

49 นาย ญะมาลุดดีน หรีมโต๊ะสัน 20514 

50 นาย ณรัชตภณ สุขอิ่ม 20514 

51 นางสาว ณัฏฐ์ณภัทร ผาด่านแก้ว 20514 

52 นางสาว ณัฐปภัสร์ พัฒน์ธนคุณากร 20516 

53 นาย ณัฐภัทร ปรีชากุล 20514 

54 นางสาว ณัฐริกา จริตงาม 20515 

55 นาง ณัฐวรรณ ระย้า 20516 

56 นาย ณัฐวุฒิ พินิจมนตรี 20514 

57 นางสาว ดลฤดี มากแก้ว 20516 

58 นางสาว ดาราพร ขวัญพัก 20513 

59 นางสาว ดุษฎี ไตรสุวรรณ 20515 

60 นางสาว ตัสนีม สาแมะเน็ง 20511 

61 นาย ไตรภพ ทองคนทา 20510 

62 นางสาว ทักษิณา โพธืิพันธราช 20516 

63 นางสาว ทัศญา บูญเชียว 20516 

64 นางสาว ทัศติยา อมรพจน์ 20510 

65 นาง ทิพย์ธัญญา แสงใส 20515 

66 นางสาว ทิพย์วารี เจาะจง 20516 

67 นางสาว ทิพย์สุดา พงศ์จันทร์เสถียร 20512 

68 นางสาว ทิพวรรณ พัวเฮง 20515 

69 นางสาว ธารีรัตน์ พงศ์วุฒิดก 20513 

70 นางสาว ธิดารัตน์ โจมฤทธิ์ 20514 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

71 
ว่าท่ีร้อยตรี

หญิง 
ธิดารีตน์ ทองรินทร์ 

20515 

72 นางสาว ธิติยา มลสิน 20511 

73 นาย ธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ 20516 

74 นางสาว นภาพร ยิ่งยืน 20516 

75 นางสาว นรีกานต์ หอมศรี 20512 

76 นางสาว นันทกา นุสันรัมย์ 20511 

77 นางสาว นันทา คชสง่า 20514 

78 นางสาว นัสรียะฮ์ สาและ 20515 

79 นางสาว นารีรัตน์ ดาวสน่ัน 20516 

80 นางสาว นารีรัตน์ เพชรล้ า 20515 

81 นาย นิคม สอนลือ 20511 

82 นางสาว นิตะยา พานิพัฒน์ 20516 

83 นางสาว นิรชา ทัพชานี 20516 

84 นาย นิรัศ ศรีตะเขต 20516 

85 ว่าท่ีร้อยตรี นิรุทธ์ิ เชื้อสกล 20516 

86 นางสาว นิฤมล มณีวงศ์ 20512 

87 นางสาว นุจรี แสงศรี 20515 

88 นางสาว โนรีย๊ะ มูยา 20515 

89 นางสาว บุณยณัฐ บุญสุยา 20512 

90 นางสาว บูรนันท์ รอบคอบ 20516 

91 นางสาว ปทิตตา ฟักทอง 20510 

92 นางสาว ปภาวรินทร์ สมจิต 20511 

93 นาง ปภิญญุฏา ก าเหนิด 20516 

94 นางสาว ประไพพร เหี้ยมเหิน 20516 

95 นาย ประสิทธิ์ พูดเพราะ 20516 

96 นางสาว ปริยากร นาครัตน์ 20512 

97 นาง ปรียา นิดะ 20511 

98 นางสาว ปวีณา สาริยา 20512 

99 นางสาว ปายีย๊ะ ยะโกะ 20514 

100 นางสาว ปาริชาติ เจินท า 20516 

101 นางสาว ปารีด๊ะ ยะโกะ 20510 

102 นางสาว ปารียา รอดเรืองฤทธ์ิ 20511 

103 นางสาว ปิยรัตน์ ราชนิยม 20511 

104 นางสาว ผุสดี ยอดศรี 20516 

105 นาง พนิดา กิ้วราชแยง 20515 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

106 นางสาว พรทิพย์ ศิริสานต์ 20516 

107 นางสาว พรพรรษา จิตรากูล 20514 

108 นางสาว พรพิมล รุ่งยิ้ม 20515 

109 นาย พรอนันต์ กลีบสันเทียะ 20516 

110 นางสาว พวงรัตน์ ยิ่งเปียง 20510 

111 นาย พศิน ตาไฝ 20511 

112 นาง พัชรินทร์ ยังรักษ์ 20516 

113 นางสาว พัชรินทร์ ทองวิเศษ 20514 

114 นางสาว พัชรินทร์ พระริต 20511 

115 นางสาว พัชร ี ชูทอง 20513 

116 นางสาว พันทิพา วิทพันธ์ 20512 

117 นางสาว พาซียะ ยามาโก 20510 

118 นางสาว พิจิตรา ไชยแสงการ 20514 

119 นางสาว พิชญทัฬห์ โทถม 20514 

120 นางสาว พิชญ์สินี อิงสา 20515 

121 นางสาว พิชญา บุญเฉลียว 20512 

122 นาย พิทักษ์ บัวเกตุ 20516 

123 นาย พิศิษฐ์ รักษ์จินดา 20515 

124 นางสาว แพรวนภา นาเจิมพลอย 20511 

125 นางสาว ฟารีดา ปันดีกา 20514 

126 นาย ภรัณย ู ไพลด า 20515 

127 นางสาว ภัทรวดี ชินพาด 20511 

128 นางสาว ภานุมาศ ปากหวาน 20512 

129 นาย ภาสวัฒน์ โอสาน 20515 

130 นางสาว ภิรภรณ์ เนื่องโพธ์ิ 20512 

131 นาย ภูม ิ แก้วสวนจิก 20516 

132 นางสาว มณีดาว เอี่ยมบุตร 20514 

133 นาง มณีอร ชินวรรณ 20511 

134 นางสาว มนชิดา จงถือกลาง 20510 

135 นางสาว มลยุพา ค าประวัติ 20515 

136 นางสาว มัทวัน หมั่นเขตกิจ 20511 

137 นางสาว มารีนา หมัดสอิ 20511 

138 นางสาว มารีย๊ะ เต๊ะเกะ 20510 

139 นางสาว มารีย๊ะ มะมิง 20510 

140 นางสาว มารีแย สะแต 20514 

141 นางสาว ยาวารียะห์ แวหะยี 20514 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

142 นางสาว เยาวเรศ ยางธิสาร 20510 

143 นางสาว ใยนุง มามะ 20510 

144 นางสาว รสริน สารธิมา 20516 

145 นางสาว ร่อดีย๊ะ ล่อฮอย 20510 

146 นางสาว ระพีพร พรมมินทร์ 20513 

147 นางสาว รังสิมา รังสิมันตุชาติ 20511 

148 นางสาว รัชนีกร ผิวข า 20516 

149 นางสาว รัตนวลี ค าโพธิ์ 20511 

150 นาย ราชัน ศิริวุฒิ 20511 

151 นางสาว ราตรี ภูหอมบุญ 20515 

152 นางสาว ริจิฬาภรณ์ ค าภาจูม 20516 

153 นางสาว รุ้งนภา ราศรี 20514 

154 นางสาว รุจิรา นันเต๊ะ 20510 

155 นางสาว ลัญดา กองสิน 20515 

156 นางสาว ลาลิต้า โต๊ะตาหยง 20514 

157 นางสาว วนัชพร อุดรพันธ์ 20511 

158 นางสาว วนิดา โสภา 20516 

159 นางสาว วนิภา ไชยพรม 20514 

160 นาย วรโชต ิ กันธรักษา 20511 

161 นางสาว วรรณภา แก้วจันทร์ 20510 

162 นางสาว วรรณิศา สน่ันแสง 20515 

163 นาย วรรธน สุระเสียง 20516 

164 นาง วรางคณา ผลทิพย์ 20516 

165 นาย วราฤทธิ์ มูลศาสตร์ 20516 

166 นางสาว วัชราภรณ์ จันทร์สุริย์ 20516 

167 นางสาว วิภาพรรณ สีวันณู 20516 

168 นางสาว วิรัตน์ พูลสุข 20516 

169 นางสาว วิไลลักษณ์ อุปัญ 20512 

170 นางสาว วิไลวรรณ อินทรัตน์ 20515 

171 นาย วิสุทธิศักดิ์ ทนโนนแดง 20514 

172 นาย วีรศักดิ์ แสงอนันต์ 20516 

173 นางสาว ศศิธร กูลแก้ว 20516 

174 นางสาว ศศิมา ภูมิภาค 20514 

175 นางสาว ศิรประภา สมานชาติ 20511 

176 นางสาว ศิรินันท์ ช่วยลักษณ์ 20515 

177 นางสาว ศิริลัดดา สมใจ 20516 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

178 นาย ศิวัช ศิริรส 20514 

179 นาย ศุภชัย อุไรรัตน์ 20516 

180 นาย สถาพร สัตยารักษ์ 20514 

181 นางสาว สมใจ พลรักเขต 20513 

182 นางสาว สมฤทัย ใจเร็ว 20511 

183 นางสาว สมลักษณ์ หมวดชัยทอง 20513 

184 นางสาว สรัญญา ยิ่งยืน 20516 

185 นางสาว สวิชญา ชินพงศธร 20511 

186 นางสาว สาปีนะ อาบูวะ 20510 

187 นางสาว สิริรัตน์ มูณี 20513 

188 นางสาว สุกัญญา กิ่งชา 20512 

189 นางสาว สุกัญญา หัสนี 20515 

190 นาง สุกัลญา รักด ี 20510 

191 นาง สุดารักษ์ ช่องงาม 20516 

192 นางสาว สุดาวัลย์ ชายภักตร์ 20515 

193 นาย สุนันท์ ปากแก้ว 20516 

194 นางสาว สุปราณี ศรีหากันยา 20515 

195 นางสาว สุพรรณี ไชยสงคราม 20516 

196 นางสาว สุพรรณี ละไมสกุล 20511 

197 นางสาว สุพัทษา วงค์ศรีชา 20516 

198 นางสาว สุภาณี ปัจจแก้ว 20511 

199 นาง สุภาพร โจระสา 20516 

200 นางสาว สุมิตรา ใจสุข 20511 

201 นาย สุรพงษ์ โสสะสุนทร 20516 

202 นางสาว สุรีย์ จงจิตร 20510 

203 นางสาว เสาวนีย์ ศรีชัยโคตร 20516 

204 นางสาว เสาวลักษณ์ ภูสิงห์ 20510 

205 นางสาว แสงเดือน โตพ่วง 20516 

206 นางสาว หยาดพิรุณ ชูยัง 20512 

207 นางสาว หันนา เจาะกลาดี 20512 

208 นาง หัสนีย์ หัสมา 20514 

209 นาง หายาตี กาเจ 20510 

210 นาย อดิศร ล่ามแขก 20516 

211 นาย อนัตชัย เกตุแก้ว 20516 

212 นาย อนิวัตต์ิ ผการัตน์ 20514 

213 นางสาว อนุชตา แก้วจุฬา 20511 



ชุดวิชาเลือก ส าหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

(ลงทะเบียนเรียนภายใน 3 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชุดวิชาเลือก 

214 นางสาว อนุชลา สมบูรณ์ 20512 

215 นาย อนุชา เชิดกลิ่น 20515 

216 นาย อนุโรม หอมสมบัติ 20516 

217 นาย อภิชา ประคัลภ์กุล 20511 

218 นางสาว อมรรัตน์ สุขคง 20510 

219 นางสาว อรพินท์ ศิริปะกะ 20511 

220 นาง อรวรรณ กรดแก้ว 20515 

221 นางสาว อรอนงค์ แย้มฉาย 20516 

222 นาย อัครพงษ์ ไกรเลิศหิรัญ 20514 

223 นาง อัชราพรรณ จันทร์ปาน 20514 

224 นาย อับดุลรอแม สะมะแอ 20512 

225 นางสาว อัสณีซา เจะอาแว 20510 

226 นางสาว อาณีญา สามะ 20510 

227 นางสาว อาดีล๊ะ แววพโยม 20510 

228 นาย อาทร บุญแนะ 20516 

229 นางสาว อามีเน๊าะ ดอนิ 20514 

230 นาย อิสมะแอ มามะ 20515 

231 นาย อุเทน รอยเวียงค า 20511 

232 นาง อุมาพร ไสเย็น 20516 

233 นาง อุษณา จ ารัสภูมิ 20516 

234 นางสาว อุษณา สิงห์ชาลี 20514 

235 นาย เอกพล เฮงวิวัฒนชัย 20516 

236 นางสาว เอรรรณ ก๊งหวั่น 20511 

237 นางสาว ไอรดา วามะชาติ 20515 

238 นางสาว ฮัปเสาะ เจะลง 20515 

239 นางสาว ฮานีซะห์ ปันยี 20512 

240 นางสาว ฮายาตี หะมะ 20512 

 


