
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 นั้น จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี

 

ภาคพิเศษ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 7 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 91 คน

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 8 คน

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จํานวน 8 คน

 

ภาคปกติ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส    จํานวน 3 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส    จํานวน 1 คน

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 4 คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

 

ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 651021001 นายกันตกวี ครุรัตนศิริพิมุก

2 651021002 นางรุงนภา อดุลนิรัตน

3 651021003 นายพิสิษฐ ประวัติวัชรา

4 651021004 นายจักรพรรดิ คงนะ

5 651021005 นางสาวปาจรีย โชติศิริคุณวัฒน

6 651021006 นายตันติกร สวางศรี

7 651021007 นายพัชรพล ณ พัทลุง

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 12.30 น.  

2. วิธีสอบ: ขอเขียนและสัมภาษณ ณ หองสัมมนาบัณฑิตศึกษา (Grad1) ช้ัน 3 อาคารศูนย

ศึกษาพัฒนาจังหวดนครปฐม

สอบขอเขียน  เวลา 12.30-15.30 น.

สอบสัมภาษณ เวลา 15.30 น. เปนตนไป

 

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/2BtU3W_Rll เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการ

สอบเพ่ิมเติม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

1 651041001 นายวัชรินทร ศิริโภคา

2 651041002 นางสาวอริสา เผาดี

3 651041003 นายลัทธวิทย พวงวรินทร

4 651041004 นายกิตติพนธ ปทมะสนธิ

5 651041005 นางสาววรัญญา หอทอง

6 651041006 นางสาวชมพู กุงทอง

7 651041007 นางสาวจารุวรรณ ทารวาท

8 651041008 นางสาวศุภนิดา ทองแสง

9 651041009 นางสาวศศิธร พิชิ

10 651041010 นางสาววรรณนิสา ปชชาบุก

11 651041011 นางสาวนันทนภัส บัวมี

12 651041012 นางสาวทิวาพร วิฤทธ์ิ

13 651041013 นางสาวอัญชนา ซุยหิรัญ

14 651041014 นางสาวธัญญลักษณ สุขสมบูรณ

15 651041015 นางสาวมะลิวัลย มวงปอ

16 651041016 นางสาวพวงผกา รักชาติ

17 651041017 นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาด

18 651041018 นายพิพัฒน ประทุมโถม

19 651041019 นางสาวอารีย ศรีคํา

20 651041020 นางสาวจิราภรณ เลี้ยงอํานวย

21 651041021 นางสาวรสสุคนธ ใจกลา

22 651041022 นางสาวเกษณีภร นอยจีน

23 651041023 นายวริทธิ์ สุวรรณพิทักษ

24 651041024 นางสาวทิพยพรรณ ตาดํา
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

25 651041025 นางสาวรุจิรดา ตองเรียน

26 651041026 นางสาวปนรักษ ปนวิเศษ

27 651041027 นางสาวศศิธร ทองถนอม

28 651041028 นางสาวสุนียพร วรรณฤมล

29 651041029 นายกลวัชร พูลสวัสดิ์

30 651041030 นางสาวยุวพร ดวงศรี

31 651041031 นางสาวปทมาภรณ เปลงวาจา

32 651041032 นางสาวประภาพร โพธิ์พรม

33 651041033 นางสาวชื่นนภา นาวารี

34 651041034 นางสาวปญญพัฒน สายศรี

35 651041035 นางสาวชลธิชา สันตกิจ

36 651041036 นายนิธิศ ธงภักดิ์

37 651041037 นางสาวชุติกาญจน สมคําเพชร

38 651041038 นายพรเจตน จําปาศรี

39 651041039 นายณัฐพงษ ยอมจันทึก

40 651041040 นางสาวอัญชนา พลายละหาร

41 651041041 นางสาวกนกวรรณ หทัยปติสุข

42 651041042 นางสาวสุนิสา มวงพรวน

43 651041043 นางสาวเบญจา คลายทอง

44 651041044 นางสาวนิรดา จันทฤกษ

45 651041045 นางสาวจุไรรัตน โชติพิเชฐ

46 651041046 นายปริญญภัทร คําเรียง

47 651041047 นางสาวเพียงตะวัน อาวเจริญ

48 651041048 นางสาวสุธารัตน มีจันทร

49 651041049 นายธีรพล แสนกลม

50 651041050 นางลินดา สุนทรวิภาต
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

51 651041051 นางสาวณัฐวรา วัชรธรรม

52 651041052 นางสาวอภัสรา คลายสุวรรณ

53 651041053 นายอรรถพล สรอยจอม

54 651041054 นางสาวสุนทรี ตันติอําไไพ

55 651041055 นางสาวอาทิตยา จันทรแกว

56 651041056 นางสาวศุภวรรณ อัคคีเดช

57 651041057 นางสาวอภิชญา ลาแพงดี

58 651041058 นางสาวกัญญารัตน แสนโคตร

59 651041059 นางสาวชิดชนก เกิดแกว

60 651041060 นายวรดนัย ตรีสุวรรณ

61 651041061 นางสาวสุลดา เงินลี

62 651041062 นางสาวมณีรัตน จุฬาศรี

63 651041063 นางสาวดารารัตน มะลินิล

64 651041064 นางสาวอัจฉราภรณ มูลทรัพย

65 651041065 นางธนรส ทองสัมฤทธิ์

66 651041066 นางสาวธนันพิชญ ปณชัยธีรดนย

67 651041067 นายเกริกฤทธิ์ เมฆดี

68 651041068 นางสาวนิวรรณ เติมพงษ

69 651041069 นางสาวศิริรัตน หงษเวียงจันทร

70 651041070 นางสาวศมณพร เรืองสิทธิ์

71 651041071 นางสาววิภารัตน สิทธิสถิตย

72 651041072 นายภักดี สุรเนตร

73 651041073 นายสมภพ อุตสาหะ

74 651041074 นางสาวจุฑารัตน ชูรัตน

75 651041075 นางสาวสาวิกา มั่งมี

76 651041076 นายพีระวัฒน หอมไมรูวาย
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

77 651041077 นางสาวนวพัชร ชมตา

78 651041078 นางสาวจุฑาทิพย ชางเผือก

79 651041079 นางสาวอรวรา พันธุเอก

80 651041080 นางสาวอาภาพรรณ มีดี

81 651041081 นางสาวเบญจรัตน ปฐมสุริยะพร

82 651041082 นายเอกชัย แซเตียว

83 651041083 นายเพ่ิมพูน มณฑาทิพย

84 651041084 นางสาวศันสนีย นนทภา

85 651041085 นางสาวสุดารัตน คําโคตรสูนย

86 651041086 นางสาวผกามาศ แดงชอบกิจ

87 651041087 นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูป

88 651041088 นายวรโชติ จันทรทอง

89 651041089 นางสาวกุสุมาพร คุมเดช

90 651041090 นางสาวภัคณภัทร แสงคํา

91 651041091 นายสมรักษ บุญแทน

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบขอเขียนแบบออนไลน    เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณแบบออนไลน เวลา 13.00 น. เปนตนไป

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/mMJXpRU9uO เพื่อเขารวม

กลุมไลนผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงจะมีการแจงรายละเอียด

ขอมูลการสอบเพ่ิมเติม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 651042001 นายฐิติพันธุ บัวเจริญ

2 651042002 นายพณรัฐ บุญเกตุ

3 651042003 นางสาวกชพร รัตนศิริ

4 651042004 นางสาวนฤมล โกเครือ

5 651042005 นางสาวกรกนก นิยมเสถียร

6 651042006 นางสาวจินดาหรา โกเครือ

7 651042007 นางสาวเกศสินี ทับทอง

8 651042008 นางสาวธัญญารัตน นาทะชัย

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 น.

2. วิธีสอบ: สอบขอเขียนและสัมภาษณ แบบออนไลน

สอบขอเขียน วิชาหลักการสอน เวลา 08.30-09.00 น.

  วิชาหลักสูตร เวลา 09.00-09.20 น.

วิชาการวิจัย และภาษาอังกฤษ    เวลา 09.20-10.00 น.

สอบสัมภาษณ เวลา 10.00-12.00 น.

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/FLk-Qxe-fx เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 651043001 นางสาวกัญญาวีร นิลพันธุ

2 651043002 นายเทพรัตน กันศิริ

3 651043003 นางสาวณัฐวรา ทองจํารูญ

4 651043004 นายภควัต ภูวพานิช

5 651043005 นายภัทรพล พจนประทุม

6 651043006 นายธนพร เล็กบํารุงสกุล

7 651043007 นางสาวชญานี วิจิตรเศรษฐกุล

8 651043008 นายพงษธเนศ ลิมไพบูลยวงค

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ แบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/Q0AGL_6pPT เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการ

สอบเพ่ิมเติม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาคปกติ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 65111001 นายอนุชา ทองเกิด

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ แบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/Pp0J6DjzAS เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครปริญญาโท-เอก สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการสอบเพิ่มเติม
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รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาคปกติ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 651031001 นายกฤษฐาพงศ ดวงใจ

2 651031002 นางสาวกาญจนวริน นิลนํ้าเพ็ชร

3 651031003 นางสาวกรรณิการ พรหมเบา

 

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ แบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/Pp0J6DjzAS เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครปริญญาโท-เอก สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูลการสอบเพิ่มเติม

 



 

-  11  -

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ ภาคปกติ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 65112001 นายกําพล แกวผลึก

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ แบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/7nz8RYEydV เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม



 

-  12  -

 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ ภาคปกติ

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสุกล

1 651034001 นายธนพสิษฐ พลย่ียม

2 651034002 นางสาวเสาวณีย อาจนอย

3 651034003 นางสาวภารดี นามโสภา

4 651034004 นายรณรงค ศิริวงษ

 

วัน เวลา และวิธีสอบ

1. วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 น.

2. วิธีสอบ: สอบสัมภาษณ แบบออนไลน

หมายเหต ุ ใหผูสมัครแสกน QRcode หรือกดลิงก https://line.me/R/ti/g/7nz8RYEydV เพื่อเขารวมกลุม

ไลนผูสมัครปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ ซึ่งจะมีการแจงรายละเอียดขอมูล

การสอบเพิ่มเติม



 

-  13  -

 

ใหผูสมัครเตรียมหลักฐาน เพ่ือแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการขอ

เรียกดูเพ่ิมเติม ดังน้ี

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ

2. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ

ตองมีหนังสือรับรองจาก สกอ.)

3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีตอเน่ือง (2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ

 

อน่ึง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันและเวลาตามประกาศ สําหรับผูที่ไมเขาสอบ

คัดเลือก ตามวันและเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

 ประกาศ ณ  วันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
07  มิ.ย.  65 เวลา  14:19:25  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQAxA-DcAOA-BGADY-AQQBC

 

 


