
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
 __________________________________________________________

ตามที ่ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดประกาศรบัสมคัรบคุคลเขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา  ประจําภาค

เรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2562 นัน้ จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ใน 4 หลักสูตร ไดแก

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 6 คน

2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 52 คน

3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 29 คน

 

ซึ่งมีรายชื่อดังตอน้ี
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล หมายเหตุ

1 621021001 นางสาวจันทิมา แสงแพร  

2 621021002 นายปยวัฒน ชัดเจนกิจ  

2 621021003 นางจงลักษณ เมอริดิธ  

3 621021004 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ  

4 621021005 นายชุมพล คําเทียน  

6 621021006 นางพิมประภา พันธุพิพัฒน  

 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 15 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา (Grad 2) ชั้น 3 

อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

2. วิธีสอบ: ขอเขียนและสัมภาษณ

สอบขอเขียน เวลา 08.30-11.30 น.

สอบสัมภาษณ เวลา 11.30-12.30 น.

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ จะมีประสานงานแจงกําหนดการสอบใหผูสมัคร

ทราบภายหลัง
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

1 621041001 นายวันเฉลิม รูปสูง  

2 621041002 นายสาธิต เมนไพร  

3 621041003 นายจิรานุวัฒน บุญปลอด  

4 621041004 นายภัทรพงษ อินสวาง  

5 621041005 นางสาวกุลภัสร ฝอยทอง  

6 621041006 นางสาวมนตรัก วงศพุทธะ  

7 621041007 นางสาวจิราวรรณ แขนโคกกรวด  

8 621041008 นางสาวอภิชญา กานดา  

9 621041009 นางสาวเกศศิรินทร ศรีสวัสดิ์  

10 621041010 นายกฤษดา สิงหปาน  

11 621041011 นางสาวชนิดาภา กลีบทอง  

12 621041012 นายพีรพงศ ตันยาลักษณ  

13 621041013 นายนุชา เกาลิ้ม  

14 621041014 นางสาวอัญชลีพร เกาลิ้ม  

15 621041015 นายเมธา มลิทอง  

16 621041016 นางสาวทรายทอง ใฝขันติ  

17 621041017 นายขวัญเมือง ชูกร  

18 621041018 นางสาวชุลีพร สังขรัตน  

19 621041019 นายปรเมศร มั่นใจจริง  

20 621041020 นางสาวประพิมพ นิ่มคลาย  

21 621041021 นางสาวกรรณิกา เรื่อศรีจันทร  

22 621041022 นางสาวจันทรพนา ทองโสม  

23 621041023 นายถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค  
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

24 621041024 นายนฤเทพ สุขประเสริฐ  

25 621041025 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน  

26 621041026 นางสาวสมจิตต บุญละออ  

27 621041027 นางราตรี เจริญรูป  

28 621041028 นายปติพงศ สิริปทุมานนท  

29 621041029 นางสาวอาภาพัชร ถั่วทอง  

30 621041030 นางสาวสุทธิรัก ศรีจันทรเพ็ญ  

31 621041031 นางสาวภัทรภร พึ่งทรัพย  

32 621041032 นายสุวิศิษฎ กริมทุม  

33 621041033 นางสาวสุรารักษ ไชยทองศรี  

34 621041034 นายรณชัย ทองงามขํา  

35 621041035 นางสาวณัฐกานต คงกระพันธ  

36 621041036 นางสาวณีรนุช ยังอยู  

37 621041037 นางอัญชลี   ณ นครพนม  

38 621041038 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ  

39 621041039 นางสาวปยะฉัตร ณ  รังษี  

40 621041040 นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์  

41 621041041 นายมาริช สุรเสียง  

42 621041042 นางสาวนภาพร ฟกมี  

43 621041043 นางสาวหทัย ชํานาญคา  

44 621041044 นายธนาพงศ เงินชุม  

45 621041045 นายอรรถชัย กาหลง  

46 621041046 นางสาวพัชรินทร อโลภะตานนท  

47 621041047 นางสาวกันตินันท ปนรนฉัตร  

48 621041048 นายวรวัฒน ดาปาน  

 



 

-  5  -

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ

49 621041049 นางสาววรรณวิสาข รัตนพันธ  

50 621041050 นางสาวพิมศิริ ประวิงวงศ  

51 621041051 นางพิมประภา พันธุพิพัฒน  

52 621041052 นายจักรพันธ แจงใจดี  

 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีสอบ

1. วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: ขอเขียนและสัมภาษณ

สอบขอเขียน เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หองเอนกประสงค ช้ัน 2 

อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

สอบสัมภาษณ เวลา 13.00 น. เปนตนไป

ณ หองสัมมนาบัณฑิตศึกษา (Grad 1) ชั้น 3 

อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล หมายเหตุ

1 621044001 นางสาวจิรภิญญา ศิลปศาสตรพิริยะ  

2 621044002 นายนพรัตน เปยมบุญ  

3 621044003 นายนรินทร เหรียญทอง  

 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีสอบ

1. วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562  เวลา 09.30 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ

สอบสัมภาษณ เวลา 09.30-10.30 น.

ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา (Grad 2) ชัน้ 3 
 อาคารศนูยศกึษาพฒันาจงัหวัดนครปฐม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล หมายเหตุ

1 621043001 นายอรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  

2 621043002 นางสาวนิภารัตน ลิขิตเขียน  

3 621043003 นางสาวธิดารัตน วันดี  

4 621043004 นางสาวสุนิสา   ทักทวง  

5 621043005 นางสาวนวรัตน เศษปาง  

6 621043006 นางสาวอรทัย จันทร  

7 621043007 นางสาวปรมาภรณ รักษี  

8 621043008 นางสาวสุฑามาส นิยมทอง  

9 621043009 นางสาวนนทนา เวชฤทธิกุล  

10 621043010 นายพงศศักดิ์ ทองคํา  

11 621043011 นางสาวกานตพิชชา ทับทิมทอง  

12 621043012 นางสาววิรฉัตร ครุธวงษ  

13 621043013 นางสาววรรณวิสา  งามวิทิตวงศ  

14 621043014 นางสาววรณัชชา พลอยพยัฆค  

15 621043015 นายจักรพงษ สังขขาว  

16 621043016 นางสาวพิมพกมล แกวไทรนันท  

17 621043017 นางสาวนันทิชา คงทอง  

18 621043018 นายนิมิตร ศรีเพียงจันทร  

19 621043019 นางชนันชิดา ชัชศิริกูล  

20 621043020 นางสุภาพร วงษนอย  

21 621043021 นางสาวอุษณา จิตรลดาพงศ  

22 621043022 นางสุภาภรณ เหลาศรีรัตนา  

23 621043023 นายอรรถพงษ หรายมณี  
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล หมายเหตุ

24 621043024 วาท่ีรอยตรี สัมพันธ ศรีไชยเลิศ  

25 621043025 นางสาวจารุวรรณ ศรีเหรา  

26 621043026 นางสาวสุวรรณา ทองสวาง  

27 621043027 นายสหพัชร ชนะชัยสิทธ์ิ  

28 621043028 นายกรีฑา เช้ือชูชาติ  

29 621043029 นางสาวสุมาลี มาเจริญ  

 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีสอบ

1. วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ

สอบสัมภาษณ ณ หอง 305 ชัน้ 3 อาคารปฏบิตักิารบญัชแีละโลจสิตกิส

คณะวทิยาการจดัการ
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ใหผูสมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัครใหคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบดังน้ี
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

2. สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา  จํานวน 2 ฉบับ  (สําหรับผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากตางประเทศ ตองมีหนังสือรับรองจาก สกอ.)

4. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน 2 ฉบับ ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีตอเน่ือง (2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ จํานวน 2 ฉบับ

 

อน่ึง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศ สําหรับผูที่ไม

มาสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ)
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07  มิ.ย.  62 เวลา  12:56:19  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA4A-DcARQ-BCAEY-AMAAy

 

 


