
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา2564
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดประกาศรบัสมคัรบคุคลเขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2564 นั้น บัดน้ี การสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาดังบัญชีรายช่ือในเอกสารแนบทายประกาศ

 

ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามรายชื่อในเอกสารแนบทายประกาศ หนาที่ 1-12 ลงทะเบียนรายงานตัว

และรับการปฐมนิเทศ โดยดําเนินการดังนี้

1.   ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,700 บาท ประกอบดวย

1.1 คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 1,000 บาท

1.2 คาประกันของเสียหาย  500  บาท

1.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 บาท

โดยโอนชําระเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่บัญชี

701-0-43229-5 จํานวน 1,700 บาท ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2.   รายงานตัว ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยรายงานตัวผานเว็บไซต

https://bit.ly/3nqNIl7 พรอมแนบไฟลหลักฐานการรายงานตัว ดังน้ี

2.1 เอกสาร "ใบรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ที่กรอกขอมูลแลว

ซึ่งดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตท่ีรายงานตัวขางตน

2.2 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัว (ตามขอ 1)

2.3 ไฟลรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนดํา (ถายไมเกิน 6 เดือน) สําหรับทําบัตรนักศึกษา

ตั้งชื่อไฟลรูปถายตามชื่อและนามสกุลของผูรายงานตัว

3.    นักศึกษาใหมเขารับการปฐมนิเทศแบบออนไลน ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น.

ตามแนวทางและกําหนดการท่ีแจงในเว็บไซตงานบัณฑิตศึกษา http://grad.npru.ac.th

4.   นักศึกษาใหมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ภายในกําหนดตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งน้ีหากพบปญหาสามารถสอบถามไดท่ีงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพทหมายเลข 034261069 หรือทาง

กลองขอความเฟซบุก "งานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม"

https://bit.ly/3nqNIl7
http://grad.npru.ac.th/


 

-  2  -

 

อน่ึง  ผูท่ีไมรายงานตัวตามวันท่ีกําหนด  ถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยจะเรียก

ผูข้ึนทะเบียนบัญชีสํารอง ตามรายช่ือในเอกสารแนบทายประกาศ หนาท่ี 13 มารายงานตัวตามลําดับจนครบ

ตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร โดยเริ่มเรียกผูขึ้นทะเบียนบัญชีสํารองมารายงานตัวตั้งแตวันที่ 5

พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

 ประกาศ ณ  วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
01  พ.ย.  64 เวลา  09:55:52  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwBDA-DAARA-BEADM-AMAAz

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 1/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.1  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061005 นายสิทธิชัย งามบุญสืบ 

2 641061006 นางสาวอรยา เณรตาก้อง 

3 641061007 นางสาวสุธาวัลย ์ พงศ์พิริยะจิต 

4 641061016 นางสาววาสนา มากดี 

5 641061029 นายวีรพงษ์ สาระศาลิน 

6 641061033 นายกฤตย์ จักรธรวรกุล 

7 641061057 นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ 

8 641061060 นางสาวจุฑามาศ สืบแย้ม 

9 641061067 นางสาวพรรษวรรณ เสียงหวาน 

10 641061073 นางสาวสุชาดา สีเหลี่ยม 

11 641061075 นางวิชุตา สิงสถิต 

12 641061083 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณธิดา พรหมเกตุ 

13 641061097 นายวสันต์ บัวพิมพ์ 

14 641061117 นางสาวชฎาพร ศรีทา 

15 641061119 นายเชิดพงษ์ ดอกไม้ 

16 641061120 นางสาวสิริกร อารมชื่น 

17 641061122 นางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรี 

18 641061123 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิเชียร 

19 641061124 นายสัญญา บูชาเทียน 

20 641061126 นางสาววิภาวด ี เอียงสวาท 

21 641061127 นางสาวมาฆะมาศ จรบ ารุง 

22 641061129 นางสาวธนกาญจน์ ปินเปีย 

23 641061144 นายปฐมวัฒน์ อิสสระกุล 

24 641061145 นางสาววณิชชา โฉมเชิด 

25 641061150 นางสาววัทนพร หิรัญพต 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 2/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.1  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061164 ว่าที่ร้อยตรี กีรต ิ บุญเกิด 

27 641061220 นางสาวเสาวลักษณ์ หอมแพน 

28 641061225 นางสาววราภรณ์ สอนทโชติ 

29 641061228 นายประพัฒน์ มาโสมพันธุ์ 

30 641061230 นายนัฐวัฒน ์ สุวรรณเกิด 

 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 3/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.2  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061023 นางสาวปฏิมากร มั่นใจ 

2 641061027 นางสาวระวี กิจพยัคฆ์ 

3 641061032 นางสาวสุมารินทร์ จรดล 

4 641061035 นางสาวคีฏา คงใจทิพยเดชา 

5 641061042 นางสาวณัฐวดี นิ่มพิศาล 

6 641061044 นางสาวมณีวรรณ เล่าเรื่อง 

7 641061048 นางสาวพีชรัตน์ บุตรสิงห์ 

8 641061053 นางสาวรสธร บุญศิริ 

9 641061056 นายณัฐพงษ์ เปรมปรีชา 

10 641061059 นางสาวเกตุกนก พลับวังกล่ า 

11 641061068 นางสาวอัฑฐาพร แก้วจันทร์ 

12 641061071 นายธนเทพ สุขรอด 

13 641061086 นางสาวปริยาภัทร บุดด ี

14 641061090 นางสาวกนกพร ฉ่ าชื่น 

15 641061095 นางสาวจิดาภา ศรีลัดดา 

16 641061100 นางสาวนลินี ปิ่นวิเศษ 

17 641061101 นางสาวสาวิตรี ครุฑวงค์ 

18 641061102 นางสาวธิชานันท์ บรรณาการ 

19 641061107 นางสาวขวัญพร ชินนะ 

20 641061110 นางสาวจุฑามาศ ระหงษ์ 

21 641061128 นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี 

22 641061140 นายปฐมบุตร กลุ่มยา 

23 641061148 นายกฤต อุ่นศิริ 

24 641061159 นางสาวชุติกาญจน์ สุรินทร์ 

25 641061177 นางสาววริสรา ศรีสาคร 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 4/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.2  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061186 นางสาวจิราภรณ์ แก้วกันหา 

27 641061188 นางสาวจิรนุช ทองดอนน้อย 

28 641061201 นางสาววทันยา รักสัตย์ 

29 641061214 นางสาวพัสกาญจน์ วรนิติเยาวภา 

30 641061229 นางสาวสุวิมล นภนฤมิต 

 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 5/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.3  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061012 นางสาวสิรภัทร โกลากุล 

2 641061020 นางสาวพิไลพร ลิยิ้ม 

3 641061024 นายกิตติศักดิ์ สมวงษ ์

4 641061031 นายศุภกร ทรัพย์ประเสริฐ 

5 641061039 นางสาวหทัยชนก อภัยพงศ์ 

6 641061040 นางสาวพัชราวดี เกษมจิตร์ 

7 641061051 นางสาวมัดหมี่ ศรีธรรมา 

8 641061063 นางสาวภัทราวรรณ เพชรรัตน์ 

9 641061077 นางสาวทอฝัน กาฬภักดี 

10 641061084 นางสาวภัทรวรินทร์ จ านงค์ทรัพย์ 

11 641061087 นางสาวดารารัตน์ ชมบ้านแพ้ว 

12 641061093 นางสาวสริดา ประเสริฐอดิศร 

13 641061098 นางสาวจิรัฐยา คงเขียว 

14 641061105 นางสาวภาตะวัน ภัทรภูมิรพี 

15 641061111 นางสาวธนัชชา โชติช่วงนภา 

16 641061113 นางสาวศุภกร วรรละออ 

17 641061114 นางสาววิรญา ดีหมั่น 

18 641061121 นายนิติธร สว่างแวว 

19 641061135 นางสาวพุธิตา พูลสวัสดิ์ 

20 641061138 นางสาวสุพิชฌาย์ สมณวัฒนา 

21 641061143 นางสาวสมฤดี ศรีวิเชียร 

22 641061182 นางสาวรัชนก โพธิ์รักษา 

23 641061184 นายปกรณ์ ภัทรมนัส 

24 641061193 นางสาวกนกวรรณ เทวิน 

25 641061198 นางสาวจิรัฐติกาล ธีรสบายจิต 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 6/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.3  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061199 นางสาววราภรณ์ แก้วพิลา 

27 641061205 นางสาวขวัญใจ พลคล้าย 

28 641061207 นางสาวณัฐริกาญจน์ คงแก้ว 

29 641061239 นายนฤพัทธิ์ รุนดา 

30 641061249 นางสาวชนินาถ สะอาดดี 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 7/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.4  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061008 นางสาวพิมลพรรณ พ่วงแพ 

2 641061013 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับประทุม 

3 641061018 นายอัครเดช เกิดแป๋ 

4 641061022 นางสาวกิดาการ พุ่มจ าปา 

5 641061025 นายเชาว์วัฒน ์ เฮงรวมญาติ 

6 641061030 นางสาวเปรมกมล พ่ึงงาม 

7 641061036 นายวัชระ อุปรา 

8 641061041 นายวัชรพล ช่วงชัย 

9 641061043 นายชัยณรงค์ อกอุ่น 

10 641061045 นางสาววณิชยา อุบล 

11 641061064 นางวัชราภรณ์ ทองสิทธิ์ 

12 641061065 นางสาวสมฤทัย มะเจียกจร 

13 641061066 นางสาวฉลองสิริ สระทองหน 

14 641061088 นายสหเทพ เกิดหล า 

15 641061091 นางสาวจันทรา ทองสายใจ 

16 641061092 นางสาวสุจิตรา มูลทองน้อย 

17 641061106 นายพรประเสริฐ วังคีร ี

18 641061118 นางสาวระพีพัฒน์ เข็มนาค 

19 641061125 นายพิษณุ ส าเภาอินทร์ 

20 641061131 นางสาวกิริยา ยิ้มละไม 

21 641061155 นางสาวพิมพ์ศิริ โพธิ์ศิริ 

22 641061161 นายวชิรวิชญ ์ เลิศวิชิกรณ ์

23 641061168 นางสาวสโรชิน ี ตันติรถานนท์ 

24 641061173 นางสาวขจรพรรณ ลาดนาเลา 

25 641061175 นางสาวธัญชนก สุบรรณภาส 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 8/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.4  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061181 นางสาวชนิกานต์ ฉัตรชัยธร 

27 641061183 นายสุภากร เทพาสิตธนา 

28 641061194 นางสาวอรอุมา แดงเกตุ 

29 641061200 นางสาวสินี นัยชิต 

30 641061216 นางสาววริศรา แซ่ตั้น 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 9/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.5  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061001 นางสาวธัญเรศ มีจั่น 

2 641061017 นางสาวสุนทรี ปิ่นทอง 

3 641061019 นางสาวแพรไหม ค าดวง 

4 641061021 นางสาวสุจิตรา สุขกลิ่น 

5 641061026 นายทินกร ภูผาจง 

6 641061037 นางสาวศรีไทย เสาวนะ 

7 641061050 นางสาวเพ็ญประภา สมแก้ว 

8 641061052 นายยศดิษย์ แผนสมบูรณ์ 

9 641061058 นางสาวปรางทิพย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

10 641061062 นางสาวณัชชา อ่อนสัมพันธุ์ 

11 641061070 นายชิษณุชา บุญประสารฤทธิ์ 

12 641061076 นายศรัทธา สิงสถิต 

13 641061082 นางสาวพิชารัฐ ห้วงจิตร 

14 641061109 นางสาวบุรฑริกา สารกรณ์ 

15 641061115 นางสาวพรนภา ชิวปรีชา 

16 641061116 นางสาวอรวรรณ ต่อยอด 

17 641061132 นางสาวธันวด ี หีตนาคราม 

18 641061133 นางสาวพรพิมล พ่ึงสุข 

19 641061146 นางสาวกมนนัทธ์ ตันเสรี 

20 641061170 นางสาวประภาศรี สุทธิวิวัฒน ์

21 641061171 นางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์ 

22 641061179 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร 

23 641061187 นางสาวชลธิชา ตือพงษ์ 

24 641061191 นายณัฐวุฒิ ศรีสมชัย 

25 641061196 นายพงศกร แจ่มจ ารูญ 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 10/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.5  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061206 นายอธิชนัน นุ่มฟัก 

27 641061219 นางสาวเนตรสุภา เกตรามฤทธิ์ 

28 641061237 นางอรสา เฮงนิรันดร์ 

29 641061238 นางสาวมธุรส โพธิสิทธิ์ 

30 641061240 นางสาวนิธินาถ มาตระกูล 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 11/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.6  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 641061003 นางสาวนันทิชา จันทฤทธิ์ 

2 641061014 นางสาวปวีณ์ธิดา อรรคอุดม 

3 641061028 นางสาววรินทร์ สันทัด 

4 641061034 นางสาวธนิตา อินทร์กล่ า 

5 641061038 นางสาวศิริรัตน์ ส าราญมาก 

6 641061049 นายปรัชญา พิเชฐพิริยะ 

7 641061061 นายจิรยุทธ์ สุวรรณศิริ 

8 641061081 นายสดายุ จ าเริญศรี 

9 641061085 นางสาวณัฐพร สุมนรัตน์ 

10 641061089 นางสาววิไลพร จวงสอน 

11 641061099 นางสาวนิรชา ศรีมงคล 

12 641061112 นางสาวสุชาดา ธงชัย 

13 641061134 นางสาวชฎามาศ แสงทวี 

14 641061139 นายเอเดน สรหงษ ์

15 641061149 นายพฤหัส นุชศิร ิ

16 641061151 นางสาวศุภรัตน์ นาคเขียน 

17 641061153 นางสาวจารุณี ภูฆัง 

18 641061154 นางสาวชุตินรัตน์ บุญเย็น 

19 641061156 นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่ 

20 641061157 นางสาวรุ่งนภา รันตถาวร 

21 641061162 นายณัฏฐกานต์ วิศิษฏ์ชัย 

22 641061174 นางสาวกิ่งกาญจน์ มนต์ไชยะ 

23 641061197 นางสาวอรุณรัตน์ คล้ายสวัสดิ์ 

24 641061218 นายสุริยะ ต่วนเครือ 

25 641061221 นายวรเทพ จิตวิขาม 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 12/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
หมู่เรียน ปบ.พ. 64.6 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

26 641061232 นางสาวชไมพร จันทร์แย้ม 

27 641061233 นางสาวอรพิน ศาระสาลิน 

28 641061235 นางสาวศรสวรรค์ แตงหวาน 

29 641061247 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เอง 

30 641061252 นางสาวพบพร ทองก้อน 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าที่ 13/13 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส ารอง 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

ส ารองล าดับ 1 641061002 นายธนธรณ์ ภูพวงจันทร์ 

ส ารองล าดับ 2 641061015 นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร 

ส ารองล าดับ 3 641061176 นางสาวภัทราวรรณ บุญใหญ่ 

ส ารองล าดับ 4 641061209 นางสาวอัจฉราพร ตันตรารักษ์ 

ส ารองล าดับ 5 641061241 นางสาวโยษิตา ตุลา 

ส ารองล าดับ 6 641061189 นางสาวรดาภา ดวงหิรัญ 

ส ารองล าดับ 7 641061253 นางสาวดาราพร ปูด ู

ส ารองล าดับ 8 641061192 นางสาวอภิรดี หนูค า 

ส ารองล าดับ 9 641061211 นางสาวเจนจิรา แซ่โง้ว 

ส ารองล าดับ 10 641061103 นายกันตวิชญ์ ไตรเมศ 
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