
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในหลักสูตรดังตอไปน้ี

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 8 คน

2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 10 คน)

3.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 7 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 8 คน ไดแก

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสุกล

1 650100101 นายกันตกว ี  ครุรัตนศิริพิมุก

2 650100102 นายจักรพรรด ิ  คงนะ

3 650100103 นายตันติกร   สวางศรี

4 650100104 นางสาวปาจรีย   โชติศิริคุณวัฒน

5 650100105 นายพัชรพล   ณ พัทลุง

6 650100106 นายพิสิษฐ   ประวัติวัชรา

7 650100107 นางรุงนภา   อดุลนิรัตน

8 650100108 นางสาวเมธาวีร เยาวสังข
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน (สํารอง 10 คน) ไดแก

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล

1 659100101 นางสาวกัญญารัตน   แสนโคตร

2 659100102 นายกิตติพนธ   ปทมะสนธิ

3 659100103 นางสาวเกวล ี  เอี่ยมสอาด

4 659100104 นางสาวดารารัตน   มะลินิล

5 659100105 นางสาวนิวรรณ   เติมพงษ

6 659100106 นางสาวเบญจรัตน   ปฐมสุริยะพร

7 659100107 นางสาวปทมาภรณ    เปลงวาจา

8 659100108 นางสาวผกามาศ   แดงชอบกิจ

9 659100109 นายพรเจตน   จําปาศรี

10 659100110 นางสาวเพียงตะวัน   อาวเจริญ

11 659100111 นางสาวภัคณภัทร  แสงคํา

12 659100112 นางสาววรัญญา   หอทอง

13 659100113 นางสาววิภารัตน   สิทธิสถิตย

14 659100114 นางสาวศมณพร   เรืองสิทธิ์

15 659100115 นางสาวศิริรัตน   หงษเวียงจันทร

16 659100116 นางสาวสุนทร ี  ตันติอําไพ

17 659100117 นางสาวสุนิสา   มวงพรวน

18 659100118 นางสาวอภัสรา   คลายสุวรรณ

19 659100119 นางสาวอภิชญา   ลาแพงดี

20 659100120 นางสาวอัญชนา   ซุยหิรัญ

หมายเหตุ

กรณีท่ีผูมีรายชื่อลําดับ 1-20 ไมลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

มหาวิทยาลัยจะเรียกผูมีรายช่ือสํารอง เขารายงานตัวตามลําดับ จนครบตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยประกาศ

รับนักศึกษา
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รายชื่อผูขึน้ทะเบียนบัญชีสํารองหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล

สํารองลําดับ 1 651041030 นางสาวยุวพร ดวงศรี

สํารองลําดับ 2 651041027 นางสาวศศิธร ทองถนอม

สํารองลําดับ 3 651041074 นางสาวจุฑารัตน ชูรัตน

สํารองลําดับ 4 651041014 นางสาวธัญญลักษณ สุขสมบูรณ

สํารองลําดับ 5 651041037 นางสาวชุติกาญจน สมคําเพชร

สํารองลําดับ 6 651041035 นางสาวชลธิชา สันตกิจ

สํารองลําดับ 7 651041076 นายพีระวัฒน หอมไมรูวาย

สํารองลําดับ 8 651041050 นางลินดา สุนทรวิภาต

สํารองลําดับ 9 651041061 นางสาวสุลดา เงินลี

สํารองลําดับ 10 651041009 นางสาวศศิธร พิชิ

หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน จํานวน 7 คน ไดแก

ลําดับที่ รหสันกัศกึษา ชื่อ-นามสกุล

1 659400101 นางสาวกชพร รัตนศิริ

2 659400102 นางสาวเกศสินี ทับทอง

3 659400103 นางสาวจินดาหรา โกเครือ

4 659400104 นายฐิติพันธุ บัวเจริญ

5 659400105 นางสาวธัญญารัตน นาทะชัย

6 659400106 นางสาวนฤมล โกเครือ

7 659400107 นายพณรัฐ บุญเกตุ
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ใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวโดยดําเนินการดังนี้

1.  ชําระคาธรรมเนียมในการรายงานตัว ดังนี้

1.1 คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 1,000 บาท

1.2 คาประกันของเสียหาย 500 บาท

1.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 บาท

1.4 คาธรรมเนียมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

1.4.1  ปริญญาเอก 35,000 บาท

1.4.2  ปริญญาโท 22,000 บาท

โดยใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาพิมพใบลงทะเบียน และชําระเงินผานธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนดทาย

ใบลงทะเบียน หรือ Counter Service

2. ลงทะเบียนรายงานตัวผานเว็บไซต https://forms.gle/fHRh31ExHYfnJb6v8 ภายในวันที่ 7

กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พรอมแนบไฟลหลักฐานการรายงานตัว ดังน้ี

2.1 ใบรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กรอกขอมูลแลว

2.2 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัว (ตามขอ 1)

2.3 ไฟลรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนดํา (ถายไมเกิน 6 เดือน)

2.4 ไฟลสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองสําเนา

และควรขีดครอมพรอมระบุวัตถุประสงค "เพื่อใชสําหรับการรายงานตัวเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมเทาน้ัน"

2.5 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนาชื่อ (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนา

2.6 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากตาง

ประเทศ ตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พรอมลงนามรับรองสําเนา สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่ไมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดานการศึกษา ใหแนบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกอบดวย

2.7 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีตอเน่ือง (2 ป)

ใหใชใบแสดงผลการเรยีนของระดบัอนปุรญิญา หรอื ปวส. ประกอบ พรอมลงนามรับรองสําเนา

3.  นักศึกษาใหมเขารับการปฐมนิเทศแบบออนไลน วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ตาม

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

ท้ังนี้ หากพบปญหาสามารถสอบถามไดที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัด

นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือโทรศัพทหมายเลข  034-261069 หรือทางกลองขอความเฟซบุก

"งานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม"

อนึ่ง ผูที่ไมรายงานตัวตามวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธ์ิการเขาศึกษาในครั้งนี้

 ประกาศ ณ  วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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