
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

จึงประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ภาคพิเศษ ในหลักสูตรดังตอไปนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 6 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 5 คน)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จํานวน 29 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 6 คน ไดแก

1. วาที่รอยตรีหญิง พิชญาภร ตินิโส

2. นายเหวิน จัง

3. วาที่รอยตรี ชิดชัย ทองโบราณ

4. นายธีรพงศ คงสีแกว

5. วาที่รอยตรี ธงชัย เชื้อนิล

6. นายธีรพงษ จันทรัง

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 5 คน) ไดแก

1. นางสาวสุวิชาดา คลายสุบรรณ

2. นายพสิษฐ ฟาเฟองวิทยากุล

3. นางสาวอัญชลีพร เกาลิ้ม

4. นายนุชา เกาลิ้ม

5. นางสาวโสภาพรรณ ภูขันเงิน

6. นางสาวรติพร รอดดี

7. นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม

8. นายธนกฤต ศรีทองปลอด

9. นางสาวพิมศิริ ประวิงวงศ

10. นางสาวอรนลิน ทัศนสุวรรณ

11. นายพัลลภ รัชนิพนธ

12. นางสาวฐานิตา อุบล
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13. นางสาวพรสุดา พจนธนกรกุล

14. นางสาวขนิษฐา แสงโยธี

15. นางสาวโชติรส ไกรกิจการ

16. นายจรูญ พุทธจักร

17. นายสุภีร สุดสงวน

18. นางสาวณัชชา ศรีเสน

19. นายอธิวัฒน เสนาทับ

20. เจตนอรุณ พรมมา

หมายเหตกุรณีที่ผูมีรายช่ือลําดับ 1-20 ไมลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ 18 มิถุนายน

2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยจะเรียกผูมีรายช่ือสํารอง เขารายงานตัวตามลําดับ จนครบตาม

จํานวนท่ีมหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา

สํารองลําดับ 1 นางสาวอัญชลี โลเชียงสาย

สํารองลําดับ 2 นายอภิวิชญ สนลอย

สํารองลําดับ 3 นางสาวรุงนภา ล้ําเลิศ

สํารองลําดับ 4 นายสราวุฒิ สามสาลี

สํารองลําดับ 5 นางสาวศิริกัญญาศิริเลิศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 8 คน ไดแก

1. นายพิชยา แกวชัง

2. นางกาญจนา พรหมชนะ

3. นางสาวซุนยี่ พาน

4. นายชาญชัย พ่ึงไรทอง

5. นางสาวลลิตา โชควิบูลยกิจ

6. นางสาวรตนมณฑ โพธิจินดา

7. นายติณณภพ เวชอาภรณ

8. นางสาวสุพิชญา วัชชวิพุฒ

ใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว โดยดําเนินการดังนี้

1.  ชําระคาธรรมเนียมในการรายงานตัว ดังนี้

1.1  คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สัญชาติไทย1,000 บาท

ตางชาติ 5,000 บาท

1.2  คาประกันของเสียหาย500 บาท

1.3  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา200 บาท

โดยใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาโอนเงินเขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ธนาคารกรุงไทย เลขที่

980-3-49539-9



-  3  -

2. ลงทะเบียนรายงานตัวผานเว็บไซต shorturl.at/coNS2 ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง

วันท่ี 18 มิถุนายน 2563พรอมแนบไฟลหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัว ทั้งนี้หากพบ

ปญหาสามารถสอบถามไดท่ีงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพทหมายเลข 034261069

3. สงหลักฐานที่งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(เวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ) ดังนี้

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

3.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง

(สําหรับนักศึกษาตางชาติ) จํานวน 1 ฉบับ

3.3  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนาชื่อ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ

3.4  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (สําหรับผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากตางประเทศ ตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา)

3.5  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)   2  ฉบับ  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ตอเนือ่ง (2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรยีนของระดบัอนปุริญญา หรือ ปวส. ประกอบ จํานวน

2 ฉบับ

อน่ึง ผูท่ีไมรายงานตัวตามวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในครั้งนี้

 ประกาศ ณ  วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

(รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล นวลพระลักษณ)
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