
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 นั้น จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา ดังนี้

 

ภาคพิเศษ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 11 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 100 คน

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 6 คน

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 10 คน

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 12 คน

 

ภาคปกติ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 4 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน

 

ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 641021001 นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ

2 641021002 นายณัฐภัทร สุดจิตต

3 641021003 นายเกริกไกร เต็มมูล

4 641021004 นางสาววชรกมล สุศรี

5 641021005 นางสาวปรียา พลายพงษา

6 641021006 นายกฤษฎา ฮาดภักดี

7 641021007 นางสาวบูรนาถ เฉยฉิน

8 641021008 นางสุนีย เหมรัตน

9 641021009 นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด

10 641021010 วาท่ีรอยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร

11 641021011 นางสาวจิรกาญจน แผนกุล

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.  

2. สอบคัดเลือกและสัมภาษณแบบออนไลน

3. การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง

เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2561

 

หมายเหต ุ  ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/muSyVykOZS  เพื่อเขารวม

กลุมไลนผูสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม

https://line.me/R/ti/g/muSyVykOZS
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

1 641041001 นางกุลวดี ยศอินทร

2 641041002 นางสาวรดา สังขแกว

3 641041003 นายทวีศักดิ์ ชะเราะ

4 641041004 นายพรพจน ยศอินทร

5 641041005 นางสาวภาสุรีย ผลศรีสงา

6 641041006 นางสาวสุพรรณศรี พันธุแตง

7 641041007 นางสาวพรวิมล รักอู

8 641041008 นางสาวบุญยาพร สีหะวงษ

9 641041009 นายไกรศักดิ์ คงศีล

10 641041010 นางสาววันเพ็ญ ชื่นสุวรรณ

11 641041011 นายทีปกร อาริภู

12 641041012 นายกิตติศักดิ์ แกวออน

13 641041013 นางสาวจิรัชญา นาคพิทักษ

14 641041014 นางสาวพรทิพย กลิ่นดอกแกว

15 641041015 นางสาวกฤติกา ศรีสวัสดิ์ธารา

16 641041016 นางสาวกานติมา กานดา

17 641041017 นางนิลาวรรณ สุวรรณมณี

18 641041018 นางสาววีรินทรพิมล ศรีชัย

19 641041019 นางสาวพรนภา ขุนณรงค

20 641041020 นายภานุวัฒน ยงยิ่งเชาว

21 641041021 นางสาวสุทธิวรรณ เรือนทอง

22 641041022 นายมีสิทธิ์ ศรีเพชร

23 641041023 นายกิตติศักดิ์ เต็กจินดา

24 641041024 นางสาวจรรยา รัตนจํานอง
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

25 641041025 นางธนิกนันทิ์ วงษพันธ

26 641041026 นางสาวศันสนีย นนทภา

27 641041027 นางสาวมนธิดา เกงนําชัยตระกูล

28 641041028 นายชัยณรงค ประดับนาค

29 641041029 นายสุมิตร เหพูลอย

30 641041030 นางสาวณภัค พิศาล

31 641041031 นายธรรมนูญ เหมณี

32 641041032 นางสาวจิรวรรณ ไขแกว

33 641041033 นายกลวัชร พูลสวัสดิ์

34 641041034 นางสาวรมยรวินท ชวงแยม

35 641041035 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ

36 641041036 นางสาวพัชราภรณ พวงเเสง

37 641041037 นางสาวสุนิสา มวงพรวน

38 641041038 นายเกริกฤทธิ์ เมฆดี

39 641041039 นางสาวเพียงตะวัน อาวเจริญ

40 641041040 นางสาวทิวาพร คุมวิสะ

41 641041041 นายอภิสิทธิ์ วงศพันธุทอง

42 641041042 นางสาวสุรียพร ศรีฟาวัฒนา

43 641041043 นางสาวสุธิตา สระทองหอ

44 641041044 นางสาวษิญาภา อํ่าประชา

45 641041045 นางสาวนุสรา พยอมหอม

46 641041046 นางสาววนิดา เลี้ยงอํานวย

47 641041047 นายสุทธิพจน วัยวัฒน

48 641041048 นายเทวนาถ โสสองชั้น

49 641041049 นางสาววรัญญา หอทอง

50 641041050 วาท่ีรอยตรีหญิง รัชนี เที่ยงลิ้ม
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

51 641041051 นายสุรเดช ธรรมประโชติ

52 641041052 นายสุนทร รุงสวาง

53 641041053 นางสาวณัชชา อุตสาหะ

54 641041054 นายเอกพจน ทาผา

55 641041055 นางสาวเกษิณี เบ็ญจวรรณ

56 641041056 นางสาวศุภราภรณ จันทรเชียงศรี

57 641041057 นางสาวรุงศิลา กรุดแกว

58 641041058 นางสาวภัชรานันต เพริศแกว

59 641041059 นางสาวจินตนา ละนาม

60 641041060 นางสาวธิดาลักษณ เทียนกระจาง

61 641041061 นางสาวกุญกานดา เพ็งนาม

62 641041062 นางสาวบุษยมาศ มะลิแยม

63 641041063 นางสาววิภารัตน สิทธิสถิตย

64 641041064 นายชัยสิทธิ์ บูรณะ

65 641041065 นางสาวเบญจรัตน ปฐมสุริยะพร

66 641041066 นางสาวพรจันทร แจงบุตร

67 641041067 นางสาวชลิดา อินทรถนอม

68 641041068 นางสาวปทมา กาฬภักดี

69 641041069 นางสาวถาวรีย ดานปาน

70 641041070 นางสาวปทมาภรณ เปลงวาจา

71 641041071 วาท่ีรอยตรี สัญญา ศุภะดี

72 641041072 นางสาวธิดารักษ ฟกเงิน

73 641041073 นางสาวนันทนา ดอกไมจีน

74 641041074 นายจารุวิทย บันทรักษ

75 641041075 นายวรายุฑ พิสิทธิ์ไพบูลย

76 641041076 นายพีรพงศ ตันยาลักษณ
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

77 641041077 นางสาวพิมพชนิษฐา ปญญาบุตร

78 641041078 นางสาวสุวนันท ชมย่ิง

79 641041079 นางสาวเกศิณี เข็มเอก

80 641041080 นางสาวพรชฏา ทิฆัมพรบรรเจิด

81 641041081 นางสาวณัฐนิช สุรสิงหไกรสร

82 641041082 นางสาวเสาวนีย ฝนถึงภูมิ

83 641041083 นางสาวศิวกานต ราษีทอง

84 641041084 นางสาวปาฏลี พรหมออน

85 641041085 นางสาวจามจุรี บุญเต็ม

86 641041086 นางสาวกัณญสิมา วิจารณสิทธ์ิ

87 641041087 นายพิพัฒน ดวงใจ

88 641041088 นางสาวภัสกร แดงหรา

89 641041089 นางสาวนาตยา ขําสุวรรณ

90 641041090 นางสาวปวรรัตน มวงสังข

91 641041091 นางสาววิภารัตน กูอัจฉริยกุล

92 641041092 นางสาวญาณิฐา สินธุศิริ

93 641041093 นายกรธวัช ดีลี

94 641041094 นายชัชชัย รัตนกรีฑากุล

95 641041095 นายนวินธร ทองคํา

96 641041096 นางสาวสุดารัตน มากนวล

97 641041097 นางสาวรุจิรา โสภา

98 641041098 นายอธิษฐ ชัยชววุฒิ

99 641041099 นางสาวประภาพร โพธิ์พรม

100 641041100 นางภาวิณี เพชรลอ
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วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. สอบขอเขียนแบบออนไลน

2. วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น. สอบสัมภาษณแบบออนไลน

 

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/Mmdygsr2Nr เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม

https://line.me/R/ti/g/Mmdygsr2Nr
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 641042001 นายจิระพันธ เครือพลับ

2 641042002 นางสาวภิญญาพัชญ เกิดวัดทา

3 641042003 นายศักยศรณ อินทรใจเอื้อ

4 641042004 นางสาวสมลักษณ รื่นโพธิ์วงศ

5 641042005 นางสาวสุกานดา ฮวดยินดี

6 641042006 นางสาวพนิดา แซลิ้ม

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.

2. สอบขอเขียนแบบออนไลน วิชาหลักการสอน หลักสูตร การวิจัย และภาษาอังกฤษ เวลา

08.30-10.00 น.

3. สอบสัมภาษณแบบออนไลน เวลา 10.00-12.00 น.

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/g3HT3wx82X เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม

https://line.me/R/ti/g/g3HT3wx82X


 

-  9  -

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 641044001 นางสาวจุฑามณี ทิพยโสตนัยนา

2 641044002 นางสาวรุจิรา โสตรโยม

3 641044003 นายปฏิภาณ อองโอภาส

4 641044004 นายสุรพันธ พรมแตง

5 641044005 นายธงชัย ภาพสุวรรณ

6 641044006 นายรวี นอยพิทักษ

7 641044007 นางสาววันดี พันธุโท

8 641044008 นายสุรศักดิ์ จีนแฉง

9 641044009 นางสาวรัศมี มงกุฎ

10 641032001 นายอภิชา ชวกิจโสภณ

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

2. สอบสัมภาษณแบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/MdkaR-5Kva เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการ

สอบเพ่ิมเติม

https://line.me/R/ti/g/MdkaR-5Kva
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 641043001 นายคชพล แสงจันทร

2 641043002 นายอัครพัชร ภูคํา

3 641043003 นายกรรภิรมย ดรพล

4 641043004 นางสาวธีราภรณ นอยมา

5 641043005 นางสาวพรรัมภา รอดศิริ

6 641043006 นายนันทธพัท เตชศรีวิโรจน

7 641043007 นางสาวปรียาภรณ สวัสดี

8 641043008 นายณัทกร แกวพิจิตร

9 641043009 นายจตุพร แซลิ้ม

10 641043010 นายศรรักษ คุมสิงหสันต

11 641043011 นายสิทธิศักดิ์ ผิวบาง

12 641043012 นางสาววิจิตรา ศรีสมบูรณ

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

2. สอบสัมภาษณแบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/W7Kji3cOeU เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการ

สอบเพ่ิมเติม

https://line.me/R/ti/g/W7Kji3cOeU


 

-  11  -

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาคปกติ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 64111001 นางสาวเฟองฟา ครองชัยภูมิ

2 64111002 นางสาวนุชจรี คิ้วสกุลกาญจน

3 64111003 นางสาวพรนภา มั่งทอง

4 64111004 นายสืบพงศ เผาไทย

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-11.00 น.

2. สอบสัมภาษณแบบออนไลน

3. การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง

เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/oPd0XKHvFv เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการสอบเพิ่มเติม

https://line.me/R/ti/g/oPd0XKHvFv


 

-  12  -

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาคปกติ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 641031001 นางสาวญิณดา แสงสวัสดิ์

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 14 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00-11.30 น.

2. สอบสัมภาษณแบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QR code หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/8Re1DFHSCv เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการสอบเพิ่ม

เติม

https://line.me/R/ti/g/8Re1DFHSCv


 

-  13  -

 

ใหผูสมัครเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการขอ

เรียกดูเพ่ิมเติม ดังน้ี

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ

2.  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมี

หนังสือรับรองจาก สกอ.)

3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีตอ

เน่ือง (2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ

 

อน่ึง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันและเวลาตามประกาศ สําหรับผูที่ไมเขาสอบ

คัดเลือก ตามวันและเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

 ประกาศ ณ  วันที่  6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
06  มิ.ย.  64 เวลา  16:54:38  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA5A-EYAMA-A5ADk-ARQA1

 

 


