
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ภาคพิเศษ ในหลักสูตรดังตอไปนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 6 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 7 คน)

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 10 คน

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 4 คน

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 29 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 6 คน ไดแก

1. นายปยวัฒน ชัดเจนกิจ

2. นางจงลักษณ เมอริดิธ

3. นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ

4. นายชุมพล คําเทียน

5. นางพิมประภา พันธุพิพัฒน

6. นายไพฑูรย ประดิษฐพงษ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 7 คน) ไดแก

1. นายวันเฉลิม รูปสูง

2. นายสาธิต เมนไพร

3. นางสาวอภิชญา กานดา

4. นางสาวชนิดาภา กลีบทอง

5. นางสาวทรายทอง ใฝขันติ

6. นายขวัญเมือง ชูกร

7. นายถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค

8. นางสาวอภิญญา เลขพัฒน

9. นางราตรี เจริญรูป
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10. นายปติพงศ  สิริปทุมานนท

11. นางสาวสุทธิรัก ศรีจันทรเพ็ญ

12. นางอัญชลี   ณ นครพนม
 13. นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
14. นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์

15. นายมาริช สุรเสียง

16. นางสาวนภาพร ฟกมี

17. นางสาวหทัย ชํานาญคา

18. นายอรรถชัย กาหลง

19. นางสาวพัชรินทร อโลภะตานนท

20. นางสาววรรณวิสาข รัตนพันธ

21. นางสาวสมจิตต บุญละออ สํารองลําดับ 1

22. นายรณชัย ทองงามขํา สํารองลําดับ 2

23. นายวรวัฒน ดาปาน สํารองลําดับ 3

24. นางสาวมนตรัก วงศพุทธะ สํารองลําดับ 4

25. นางสาวณัฐกานต คงกระพันธ สํารองลําดับ 5

26. นางสาวณีรนุช ยังอยู สํารองลําดับ 6

27. นายนฤเทพ สุขประเสริฐ สํารองลําดับ 7

หมายเหตุ กรณีที่ผูมีรายช่ือลําดับ 1-20 ไมมาลงทะเบียนรายงานตัวในวันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน

2562 ภายในเวลา 08.50 น. มหาวิทยาลัยจะเรียกผูมีรายชื่อสํารอง เขารายงานตัวตาม

ลําดับ จนครบตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 10 คน ไดแก

1. นางสาววนิชยา กันขํา

2. นายพรชัย แกวจันทร

3. นางสาวฉัตรฑริกา หวยหงษทอง

4. นางสาววิริยา วงษมา

5. นางสาวปวีณา หนูอน

6. นางสาวฐิติมา พวงคุมชู

7. นายรุงนิรันดร แสงสาคร

8. นางสาวสินีนาฏ แตแดงเพชร

9. นางสาวเสาวลักษณ อินทองนอย

10. นางสาวอาภาพัชร ถั่วทอง
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 4 คน ไดแก

1. นางสาวจิรภิญญา  ศิลปศาสตรพิริยะ

2. นายนพรัตน  เปยมบุญ

3. นายนรินทร  เหรียญทอง

4. นางสาวมลศิร ิ เหมะรักษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 29 คน ไดแก
1. นายอรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2. นางสาวนิภารัตน ลิขิตเขียน

3. นางสาวธิดารัตน วันดี

4. นางสาวนวรัตน เศษปาง

5. นางสาวอรทัย จันทร

6. นางสาวปรมาภรณ รักษี

7. นางสาวนนทนา เวชฤทธิกุล

8. นายพงศศักดิ์ ทองคํา

9. นางสาววิรฉัตร ครุธวงษ

10. นางสาววรณัชชา พลอยพยัฆค

11. นายจักรพงษ สังขขาว

12. นางสาวพิมพกมล แกวไทรนันท

13. รอยตํารวจโทหญิง นันทิชา  คงทอง

14. นายนิมิตร ศรีเพียงจันทร

15. นางชนันชิดา ชัชศิริกูล

16. นางสุภาพร วงษนอย

17. นางสาวอุษณา จิตรลดาพงศ

18. นางสุภาภรณ เหลาศรีรัตนา

19. นายอรรถพงษ หรายมณี

20. วาท่ีรอยตรี สัมพันธ ศรีไชยเลิศ

21. นางสาวจารุวรรณ ศรีเหรา

22. นายสหพัชร ชนะชัยสิทธิ์

23. นายกรีฑา เชื้อชูชาติ

24. นางสาวสุมาลี มาเจริญ

25. นางสาวพิริยาภรณ ประสพสุข

26. นายสรวีย พูลดี

27. นางสาวรวิกัญญาวีร อภินาวิน

28. นางสาวเบญจมาศ แกวพิจิตร

29. นายภาณุพงษ ภูทอง
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ใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา มารายงานตัวและรับการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562

ณ หองเอนกประสงค ชัน้ 2 อาคารศนูยศกึษาพัฒนาจงัหวดันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยลงทะเบียน

รายงานตัวเวลา 08.30-08.50 น.

ในการรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองเตรียมหลักฐานและคาใชจายดังตอไปน้ี

1.  หลักฐานที่ตองนํามาในวันรายงานตัว

1.1   รปูถายหนาตรง ขนาด 1 นิว้ ไมสวมหมวกและแวนดํา จํานวน 2 รูป (ถายไมเกนิ 6 เดอืน)

1.2   ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 3 เดือน) 1 ชุด

1.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง

(สําหรับนักศึกษาตางชาติ) จํานวน 1 ฉบับ

1.4  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนาชื่อ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ

1.5  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (สําหรับผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากตางประเทศ ตองมีหนังสือรับรองจาก สกอ.)

1.6    สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน  2 ฉบับ ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีตอเน่ือง

(2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรยีนของระดบัอนปุรญิญา หรือ ปวส. ประกอบ จํานวน 2 ฉบับ

2.  คาใชจายในการรายงานตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1  คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สัญชาติไทย 1,000 บาท

ตางชาติ 5,000 บาท

2.2  คาประกันของเสียหาย 500 บาท

2.3  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 บาท

อน่ึง ผูท่ีไมมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในครั้งนี้

 ประกาศ ณ  วันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ)
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