
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจําปการศึกษา 2565 (รอบ2)
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมไดประกาศรบัสมัครบคุคลเขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2565 (รอบ 2) นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาดังบัญชีรายช่ือในรายละเอียดแนบทายประกาศ

ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศ โดยดําเนินการดังนี้

1.  ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 16,700 บาท ประกอบดวย

1.1 คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   1,000 บาท

1.2 คาประกันของเสียหาย          500    บาท

1.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา     200 บาท

1.4 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 15,000  บาท

โดยโอนชําระเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่บัญชี

701-0-43229-5 จํานวน 16,700 บาท ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

  2.  รายงานตัว ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยลงทะเบียนรายงานตัว พรอม

แนบไฟลหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม จํานวน 16,700 บาท (ตามขอ 1)  ผาน

เว็บไซต https://short.npru.ac.th/3ls 

3.    นักศึกษาใหมเขารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ผานระบบออนไลน

โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: 944 1196 6978 Passcode: 9999) ตามกําหนดการที่

จะแจงในเว็บไซตงานบัณฑิตศึกษา http://dept.npru.ac.th/grad1/
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4.   นักศึกษาใหมสงหลักฐานการรายงานตัว ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ งานบัณฑิตศึกษา

ช้ัน 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ระหวางเวลา 8.30-16.30 น. ดังนี้

4.1 ใบรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กรอกขอมูลแลว ซึ่ง

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซต https://short.npru.ac.th/2rm

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

ท้ังนี้หากพบปญหาสามารถสอบถามไดที่งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพทหมายเลข 0 3426 1069

หรือทางกลองขอความเฟซบุก "งานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม"

อน่ึง ผูที่ไมรายงานตัวตามวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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หน้า 1 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) 
ลงวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

.................................................................... 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 32 คน ดังนี้    
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 651061016 นางสาวถุงเงิน แสงสมุทร 

2 651061018 นางสาวอามิ บุญทอง 

3 651061022 นางสาวกรกนก นิยมเสถียร 

4 651061024 นางสาวอรวรา สุขนวน 

5 651061140 นางสาวกชณิชา ปรีดาสกุล 

6 651061143 นางสาวอริยพร จันทร์ประสม 

7 651061147 นางสาวนันทนา ธนิกกุล 

8 651061152 นางสาววันวิสา สุขโพธารมณ์ 

9 651061164 นายอภิยุทธ สิงห์จ านงค์ 

10 651061175 นางสาวนวรัตน์ เศษปาง 

11 651061177 นางสาวอมราวดี หาญโงน 

12 651061178 นางสาวน้ าเพชร ไกรแก้ว 

13 651061179 นางสาวจุฑามาศ เพชรโตรม 

14 651061180 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปทุมวดี สุขสมโภชน ์

15 651061181 นายอัคคกิตติ์ อักษรชู 

16 651061183 นางสาวแพรวพรรณ เผ่าผาง 

17 651061184 นางสาวปิยพร ศิลารัตน์ 

18 651061185 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมิตรา แช่มอ่วม 

19 651061187 นางพนิตสิรี รัตนมุง 

20 651061188 นางสาวพรฤดี โหมดแจ่ม 



หน้า 2 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) 
ลงวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

.................................................................... 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

21 651061189 นางสาวเพ็ญพิชชา พงศ์พุทธชาติ 

22 651061190 นายดาวเพชร สุขเจริญ 

23 651061191 นางสาวปณัชช์ อินทร์ต้นวงศ์ 

24 651061192 นางสาววรรณภา จันทร์หอม 

25 651061194 นางสาวกุลจิรา มงคลสมัย 

26 651061195 นางสาวธนภรณ์ บุญเกิด 

27 651061196 นางสาวพรทิพย์ โยธาศรี 

28 651061197 นางสาวชุติมณฑน์ ทันสมัย 

29 651061198 นางสาวปิยภรณ์ โตสวน 

30 651061199 นางสาวฐาปนี ศรีแก่นจันทร์ 

31 651061200 นางสาวปิยวรรณ โตสวน 

32 651061201 นางสาวภัทราพร ห้วยหงษ์ทอง 

 
หมายเหตุ  ล าดับรายชื่อไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนนสอบ 
 


