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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 1  

   

-------------------------- 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 
13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา       
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 จึงได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและแนวปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือก           
เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะสุ่มเสี่ยงในการระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังเอกสารแนบ 2  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ) 
       รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  
 
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1.1 631605001 สิบต ารวจโทอมรเทพ  อินนิมิตร 
1.2 631605002 นายทวีชัย เรืองศรี 
1.3 631605003 นางสาวพัชราภรณ์  เรือนจันทร์ 
1.4 631605004 นายไชยวัฒน์  พุทธฤกษ์ 
1.5 631605005 ดาบต ารวจบุญช่วย พรามภู่ 
1.6 631605006 นางสาวมาดีน่า เหล็มปาน 
1.7 631605007 นางสาวอรวรรณ  แสงสม 
1.8 631605008 นายโชตสุรัตน์  พงษ์พันธ์ 

 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
2.1 631601001 นางสาวจารุวรรณ  ทองเสม 
2.2 631601002 นางสาวอารียา รุ่งแดง 
2.3 631601003 นายทศพร  ทองอ่อน 
2.4 631601004 นางสาวนิธิรัศมิ์  โอปณะโสภิต 
2.5 631601005 นางคนึง  ยอดหอม 

 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
3.1 631607002 นายนวิน  อยู่เย็น 
3.2 631607003 นางสาวนิตยา  เทียนนาค 
3.3 631607005 นางสาวอภิญญา  เกตุย้อย 
3.4 631607006 นางสาวไพลิน  ชูศรี 
3.5 631607007 นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นอก 
3.6 631607008 นายชัยทิศ  ขันเงิน 

เอกสารแนบ 1 
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3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกลุ 
3.7 631607010 นายปรเมศร์ แก้วดุก 
3.8 631607012 นางสาวภิญญาพัชร์  โทธรรม 
3.9 631607013 นางสาวชนกานต์ ศิวิลัย 
3.10 631607014 นางสาวพรทิวา  นามทิพย์ 
3.11 631607015 นางสาวโสวนีย์ จงแดง 
3.12 631607016 นายสรวุฒิ นุชถาวร 
3.13 631607017 นางสาวอรนลิน ไกรนาชนม์ 
3.14 631607018 นายณรงวิทย์ เกิดรอด 
3.15 631607019 นางสาวเกศินี  กลิ่นนิรัญ 
3.16 631607020 นายธารนรินทร์  หมวกเพ็ชร 
3.17 631607021 นางสาวสุนิสา   เกิดขาว 
3.18 631607022 นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์ 
3.19 631607025 ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์  ภัยวิมุติ 
3.20 631607026 นางสาวเบญจพร สวนเพชร 
3.21 631607028 นางสาวดวงใจ  ชูจิต 
3.22 631607029 นางสาวสายธาร  น้อยเมือง 
3.23 631607030 นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร์ 
3.24 631607031 นายสิทธิเดช  ส าลีแก้ว 
3.25 631607032 นางสาววริษา  สิทธิคง 
3.26 631607033 นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา 
3.27 631607034 นางอัญชลี  สุวลักษณ์ 

 
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
4.1 631602001 นายนฤพนธ์ แพสิน 
4.2 631602002 นางสาวอ าภา  เกิดเกษม 
4.3 631607004 นางสาวประภัสสร  ธูปอ้น 
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แนวปฏิบัติของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รอบที่ 1) 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที่ 21 มีนาคม 2563 –    
      28 มีนาคม 2563 
   (เวลา 08.30-16.30 น.) 

สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (สาขาวิชา
ก าหนดรูปแบบตามความเหมาะสม) 

วันที่ 30 มีนาคม 2563  
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ไ ด้ ที่ 
http://grad.pbru.ac.th  

วันที่ 31 มีนาคม 2563 – 
10 เมษายน 2563 

(เวลา 08.30-16.30 น.) 

- รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยดาวน์
โหลดเอกสารใบรายงานตัวได้ที่
http://grad.pbru.ac.th และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน 

- ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ผ่านระบบธนาคารออมสิน  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เลขที่บัญชี 020126789195  

- ส่งหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ไฟล์ภาพ PDF หรืออ่ืนๆ ที่มี
ความคมชัด) และเอกสารใบรายงานตัว
พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว 
ตามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อ 2 
ผ่านทางอีเมลล์  
kanunn_ksupranee@hotmail.com 
และ cc ถึง 
sudarat.cha@mail.pbru.ac.th 

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 061-9805475 และ คุณสุปราณี ผุดผ่อง 089-1102392 
 

เอกสารแนบ 2 

mailto:kanunn_ksupranee@hotmail.com%20และ
mailto:kanunn_ksupranee@hotmail.com%20และ
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ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. รายละเอียดค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา  
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย  จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา    จ านวน 21,000 บาท 
                  รวม             23,000 บาท 
 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย  จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา    จ านวน 25,000 บาท 
               รวม                        27,000 บาท 
 

2. รายการเอกสารประกอบการรายงานตัว  
2.1 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน 2 ฉบับ 
2.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
        จ านวน 2 ฉบับ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 อ่ืนๆ (ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล)     จ านวน 1 ฉบับ 
* หมายเหตุ ; 1) ทุกรายการรับรองส าเนาถูกต้อง 
       2) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ ขอให้ส่ งไปรษณี ย์  โดย จ่ าหน้ าซองถึ ง       
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคารวิทยาภิรมย์        
ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่า
เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที่ 6 มิถุนายน  2563 สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ

การสอบสัมภาษณ์ โดยจะด าเนินการแจ้ง
ก าห น ดการโดยละ เอี ยด ใน ภ ายห ลั งที่ 
http://grad.pbru.ac.th   

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 061-9805475 และ คุณสุปราณี ผุดผ่อง 089-1102392 


