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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
.................................................
ตามประกาศข้อกาหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 23) ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ฉบั บ ที่ 13) ลงวัน ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่
14) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะดาเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2564 นั้น
อาศัย อานาจตามคาสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ที่ 071/2564 ในการนี้จึงขอประกาศ
รายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ดเลื อ กเข้ าศึก ษาต่ อในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ดังเอกสารแนบ 1 และกาหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ)
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา)
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4

รหัสผู้สมัคร
641605003
641605004
641605005
641605007

ชื่อ-นามสกุล
นายเกรียงไกร อยู่สุข
นางสาวกุลนัฐ อินทพงษ์
นายวีระศักดิ์ โลกนุเคราะห์
นายจิณณาวัฒน์ มูลนาน

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

รหัสผู้สมัคร
641601001
641601002
641601003
641601004
641601005
641601006
641601007

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิโชค ทั่งเหล็ก
พันตารวจโทณฐพรหม ชีวรัชทรัพย์
นางสาวบุษราคัม พรมสุพัฒน์
นางสาวอดินุช ทองสุข
นางสาวจันทิมา เจริญสุข
นายอนิรุต ทศบุศย์
นางสาวธนัชพัชญ์ เหมือนอ่วม

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

รหัสผู้สมัคร
641607001
641607002
641607003
641607004
641607005
641607006
641607007
641607008
641607010
641607015
641607016
641607017
641607019
641607020
641607022

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทนิภา หนูอิ่ม
นายอนันตชัย เข็มนาค
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
นางสาวอรวรรณ บัวคลี่
นายสรวุฒิ นุชถาวร
นางสาวลลิตา กลิ่นสว่าง
นางสาวอารีรัตน์ สงวนสิน
นางสาวจุฑาทิพย์ จีนพก
นายวรากรณ์ นาถมทอง
นางสาวกานติมา กานดา
นายสุวิศิษฎ์ กริมทุม
นายวิษณุสรรค์ ตราชูนิต
นางสาวจาฏพัจน์ เทศอ้น
นายกฤษณกร แท่นบัติ
ว่าที่ร้อยตรีวิชิต ลือยศ
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3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ)
ที่
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51

รหัสผู้สมัคร
641607023
641607024
641607025
641607026
641607029
641607030
641607032
641607034
641607038
641607039
641607041
641607043
641607044
641607046
641607047
641607048
641607049
641607050
641607053
641607054
641607055
641607056
641607059
641607060
641607061
641607062
641607063
641607064
641607065
641607066
641607067
641607068
641607069
641607070
641607071
641607072

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนวลจันทร์ อุ่นเทศ
นางสาวขวัญตา ดาบคม
นายวุฒิชัย ลิบประเสริฐ
นางสาวกัญรินทร์ คิดควร
นางสาวมินตรา แสงใส
นายธนพล ชีวะประไพ
นางสาวอารีย์ นิศพันธ์
นางสาวรสธร เต็มหน
นางสาวสิริพัชชา เทศอ้น
นางสาวธธิดา จันทร์อ่า
นายภาสวิชญ์ ปุญญาธิกุล
นายกิติพงศ์ ตาลวันนา
นางสาววรรณวิศา สงวนสิน
นางสาวกาญจนา อยู่เย็น
นายธนานันท์ จันทะนา
นางสาวปัทมาพร สุริโย
นางสาววณิชา น้อยสาราญ
นางสาวรัชนก บัวหลวง
นายสุริยา น้อยสุวรรณ์
นางสาวกรกนก บัวศิริ
นายกานต์ หลินลาโภ
นางสาวพลอยสยาม นิ่มทรัพย์
นางสาวจิราพร เถาเครือมาส
นายเอกลักษณ์ โอจารุทิพย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
นางสาวคชาภา สังขวิจิตร
นางสาวศิริมา เผื่อนพงษ์
นายบรรพต หน่อทิม
นางสาวอรรวี เกิดสุขเจริญ
นายสุรศักดิ์ สุขศรี
นางสาวธิดารัตน์ เสวตวงศ์
นางสาวกิ่งกนก นกฉลาด
นายองอาจ ม่วงนาค
นายภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย
นางสาวณรัฐ ราชนิกุล
นางสาวภัทรสุดา พิชยกัลป์
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3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ)
ที่
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69

รหัสผู้สมัคร
641607075
641607077
641607078
641607079
641607080
641607081
641607082
641607085
641607090
641607091
641607095
641607096
641607097
641607098
641607099
641607100
641607101
641607102

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอธิพร อุ่นมณี
นางสาวสายฝน ระวังภัย
นายสีหนาท เพิ่มรุ่งเรือง
นายณัฐวุฒิ แก้วเกิด
นางสาวจารวี นาคะเวช
นางสาวณัฐฐาภรณ์ พวงทอง
นางสาวกรวรรณ ชื่นมีสี
นางสาวรสา หว่างจิตร
นางสาวเกวลิน รัตนภักดี
นางสาวพิชญ์สิณี ดีวงษ์
นางสาวณัฎฐ์ชุดา สามา
นางสาวนิโลบล เจริญเนือง
นางสาวเบญจวรรณ ปานแก้ว
นางสาวณภัสนันท์ ชูชื่น
นายอุรุพงษ์ สุขสวัสดิ์
นางสาวศรีประภา โนนยา
นางสาววิรัณญา ตาติจันทร์
นางสาวพิทยารัตน์ นาเมือง

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

รหัสผู้สมัคร
641602002
641602008
641602009
641602010
641602011

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกมลชนก น้อมนอบ
นางสาวอรวรรณ ขันชุลี
นางสาวปาริชาติ ชัยงาม
นางสาวพัชชา สังข์ทอง
นางสาวฉัตรธิชา ไฮ้นุกูล

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่มีผู้สมัคร
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่มีผู้สมัคร
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QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เอกสารแนบ 2
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กาหนดการและแนวปฏิบัติ
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. กาหนดการ
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

แนวปฏิบัติ
ช่วงเวลา
วันที่ 19 มิถุนายน 2564
08.30 - 10.30 น.
10.45 – 16.30 น.

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
วันที่ 28-29 มิถุนายน
2564
(เวลา 08.30-16.30 น.)
5 กรกฎาคม 2564
10 กรกฎาคม 2564
31 กรกฎาคม 2564

การดาเนินการ
- สอบวั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษผ่ า น
ระบบ PBRU LMS
- สอบคั ด เลื อ กวิ ช าเฉพาะสาขาวิ ช าผ่ า นระบบ
ออนไลน์ (สาขาวิ ช าก าหนดรู ป แบบตามความ
เหมาะสม)
ผู้ มีสิ ท ธิ์ส อบคัด เลื อกเข้ าศึก ษาต่ อต้องสแกน QR
Code ของสาขาวิชาที่ตนเองสมัครเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
ไลน์ในการนัดหมายและชี้แจงรายละเอียดการสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่ http://grad.pbru.ac.th
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผ่านทาง http://grad.pbru.ac.th
ปฐมนิเทศออนไลน์
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

หมายเหตุ ; กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. แนวปฏิบัติในการจัดสอบ
2.1 วิธีการจัดสอบ
2.1.1 การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่าน PBRU LMS โดยการส่งลิงค์เข้าระบบ
ผ่านทาง https://lms.pbru.ac.th/course/view.php?id=116
2.1.2 การสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาอาจใช้ วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคาถาม
หรือการสอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ google form และใช้ระบบ VDO Conference ในการจัด
สอบ
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2.1.3 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องสแกน QR Code ของวิชาที่ตนเองสมัครเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line รอการ
นัดหมาย และการสอบสัมภาษณ์กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถสแกน QR Code ของสาขาวิชา
ที่ส มัครได้จากแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์สอบ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด
หากนักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่กาหนดจะถือว่าขาดสอบในสาขาวิช านั้น ๆ กรณี มีปัญหา
ขัดข้องที่เกิดจากระบบเครือข่ายหรือเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์สอบ เกิดขัดข้องก่อนหรือระหว่างสอบให้แจ้ง
กรรมการสอบทันทีที่ติดต่อได้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
2.2 อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ต้องเตรียมสาหรับการสอบ
2.2.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ โน้ ต บุ๊ ก หรื อ สมาร์ ท โฟน ที่ มี ก ล้ อ งวี ดี โ อและ
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (อาจมีสมอลทอร์คหรือชุดหูฟังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสัญญาณเสียงรบกวน
ในระหว่างการสอบ)
2.2.2 ระบบอินเทอร์เน็ตต้องสามารถใช้งานได้
2.2.3 แอปพลิเคชัน Line Facebook และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละ
สาขาวิชากาหนด
2.2.4 บัตรแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานทางราชการออกให้
2.3 การเตรียมตัวก่อนสอบและการปฏิบัติตนระหว่างสอบ
2.3.1 อยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอให้คณะกรรมการคุมสอบผ่านระบบออนไลน์มองเห็น
หน้าผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจนและปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกขณะสอบสัมภาษณ์
2.3.2 ตั้งกล้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟน ให้เห็น
หน้าตรงและเปิดกล้องพร้อมเสียงไว้ตลอดเวลาการสอบ
2.3.3 เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟน
รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันให้พร้อมใช้งานก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 10-15 นาที
2.3.4 แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มการสอบ
2.3.5 กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องระหว่างการสอบ ให้รีบเชื่อมต่อเพื่อกลับเข้าสู่การสอบ
ให้เร็วที่สุดหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยการโทรศัพท์แจ้งข้อมูลปัญหา หากไม่สามารถกลับเข้าสู่
การสัมภาษณ์ได้
2.3.6 ปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะส่งเสียงรบกวนการสอบ
2.3.7 นั่งสอบด้วยอิริยาบถที่สุภาพ ไม่รับประทานอาหารหรือขนมขณะทาการสอบ
2.3.8 ห้ามค้นหาคาตอบบนอินเทอร์เน็ตขณะทาการสอบทุกประเภท
2.3.9 ห้ามมีผู้ให้ความช่วยเหลือขณะทาการสอบทุกประเภท
2.3.10 ห้ามไม่ให้จดคาถาม อัด VDO การสอบ จับภาพหน้าจอ หรืออัดเสียงในระกว่างการ
สอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด
2.4 การแต่งกาย
ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยในการสอบ

