
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

 ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
………………………. 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น บัดนี้การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า
ศึกษา ใน ๔ สาขา ดังนี้  
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จ านวน   ๘ คน 
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน ๓๒ คน 
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒๓ คน 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน ๑๐ คน 
 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้าย 
ผู้ที่ไม่มาสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้   

ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขยายเวลาการรับสมัครขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

  วรวรรณ /ร่าง/พิมพ์ 
/ตรวจ 



-๒- 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสุกล 

๑ นางสาวมญชุ์ปริยา   ทองประเสริฐ 

๒ นางสาวเพชร์ลัดดา   ขันทองดี 

๓ นางสาวจุฑารัตน์   ผู้พิทักษ์กุล 

๔ นายปรีชา   ออกกิจวัตร 

๕ นายเดโชชัย   ลิ้มทอง 

๖ นางสาวปรวรรณ   อ่ าช่วย 

๗ นางสาวอัมพันธ์   ดอกเตย 

๘ นายสิทธิชัย   สุขะสุคนธ์ 

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ๑. วิธีสอบ: สัมภาษณ์ และทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

๒. วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 ๓. สถานที่สอบ:  
  ๓.๑  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
  ๓.๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา อาคารเอ ๑  
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ น าหลักฐานมาส่งที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

ก่อนการสอบ  
 

  



-๓- 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๑ นายพีรพงศ์   ตันยาลักษณ์ 

๒ นางสาวปวีณา   ศรีนาราง 

๓ นางธัญญ์ฐิตา   จินต์แสวง 

๔ นางสาวเย็นจิตร   ทิพมาดร 

๕ นางสาวนงลักษ์   จันหงษา 

๖ นายเอกนคร   อัคธรรมโม 

๗ นางชญาดา   ผิวชะอุ่ม 

๘ นางสาวกฤติยา   โพธิ์สอน 

๙ นางสาวจันทร์จิรา   สุดใจ 

๑๐ นางสาววิศนีย์   สีเอี่ยม 

๑๑ นางสาวสิรินดา   แจ่มแจ้ง 

๑๒ นางมณีวรรณ   อนุศาสนี 

๑๓ นางสาวเจนจิรา   ตันติพิริยะ 

๑๔ นางสาวเนตรนภา   ฝัดค้า 

๑๕ นางสาวหฤทัย   ดวงทิพย์ 

๑๖ นายกัณฑ์อเนก   สุภัทรศักดา 

๑๗ นายอรรถพล   พ่ึงพานิช 

๑๘ นางสาวฤมล   สอนดี 

๑๙ นางสาวอรวรรณ   เอกมหาชัย 

๒๐ นางสาวกมลวรรณ   สุขเกษม 

๒๑ นางผกามาศ   พัวอุดมเจริญ 

๒๒ นายสุพัฒน์   กลัดน้อย 

๒๓ นางสาวอัชริตา   ประสพสุข 

๒๔ นางสาวเอ้ือมพร   เพ็ชรนิล 



-๔- 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

๒๕ นางสาวประกายดาว   ค าป้อม 

๒๖ นางวลีรัตน์   ศิโรรัตน์ธัญโชค 

๒๗ นางสาวกรกตพรม   ทรายแก้ว 

๒๘ นางสาวเมวิกรณ์   ผิวพิมพ์นภา 

๒๙ นางสาวเบญจรัตน์ หงษ์จุ้ย 

๓๐ นางสาวปัณฑารีย์ อ่ิมประสงค์ 

๓๑ นางสาวสุภาภรณ์ สุวาท 

๓๒ นายพิทักษ์เขตต์ แสนโพง 

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ๑. วิธีสอบ: ข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

๒. วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๓. สถานที่สอบ:  
 ๓.๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง ๑๕/๔/๑ ชั้น ๔ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 ๓.๒ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ น าหลักฐานมาส่งที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

ก่อนการสอบ  
 

  



-๕- 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อ้อยทิพย์   วอนเพียร ส าหรับผู้บริหาร 

๒ นายเชิดชัย   มูรพันธุ์ ส าหรับผู้บริหาร 

๓ นายศุภลักษณ์   อยู่ยัง ส าหรับผู้บริหาร 

๔ นายนภชา   สัญญาลักษณ์ ส าหรับผู้บริหาร 

๕ นางสาวศิริกันยา   ถมทองค า ส าหรับผู้บริหาร 

๖ นางสาวสุขุมา   เล็บครุฑ ส าหรับผู้บริหาร 

๗ นายจารุพัฒน์   นาคพุทธ ส าหรับผู้บริหาร 

๘ นายอานัน   นาคจีนวงษ์ ส าหรับผู้บริหาร 

๙ นายบุญเชิด   เพชรกลั่นพะเนา ส าหรับผู้บริหาร 

๑๐ นายเจนวิทย์   ฮวดหนองโพธิ์ ส าหรับผู้บริหาร 

๑๑ นางสาวณัฐรดา   บาเร็ม ส าหรับผู้บริหาร 
๑๒ นางสาววิจิตรา ศรีสมบูรณ์ ส าหรับผู้บริหาร  

(มีเงื่อนไข) 

๑๓ นายกฤษดา ช่อปทุมมา ส าหรับผู้บริหาร  
(มีเงื่อนไข) 

๑๔ นางสาวสุวรรณา   ไตรสรณะกุล   

๑๕ นางสาวอ้อมดาว   ค าพวง   

๑๖ นางสาวสุภาวรรณ   สอนสวัสดิ์   

๑๗ นางสาวศิริพร   วรรณโพธ์   

๑๘ นางสาวณภัทร   ผิวอ่อน   

๑๙ นางสาวสุวภัทร   บัวขาว   

๒๐ นายกฤษณะ   อุตสาหะ   

๒๑ นางสาวสุนทรี   จ านงค์   

๒๒ นางสาวธมนวรรณ   ลาไชย   

๒๓ นายอดิศักดิ์   แซ่ฉี่   



-๖- 
 

วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ๑. วิธีสอบ: สัมภาษณ์ 

๒. วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๓. สถานที่สอบ: ห้อง ๕๐๖ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ   



-๗- 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสุกล 

๑ นายวชิราวุธ   จันผอง 

๒ นายนเรศ   ม่วงอยู่ 

๓ นางปิยนุช   เหมือนแข 

๔ นางสาวฑิตาพร   หมื่นสังข์ 

๕ นายอธิศักด์ิ   ฉัตรเจริญพร 

๖ นายปรัชญา   พุกอินทร์ 

๗ นางสาวธัญลักษณ์   รุ่งรัตน์ธวัชชัย 

๘ นายธนบูรณ์   เพชรมณี 

๙ นางกาญจนา ศิริโต 

๑๐ นายจเร ศิริโต 

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ๑. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ์ 

๒. วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๓. สถานที่สอบ: ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ น าหลักฐานมาส่งที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
ก่อนการสอบ  

 

 


