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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และแนวปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็น 
        นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2)  

   

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

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) 
(ฉบับที่ 8) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที ่ 2 ตั ้งแต ่ว ันที ่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถ ึงว ันที ่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และด าเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น   

อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 ในการนี้จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563    
ดังเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสารแนบ 2 โดยให้ยึดแนวปฏิบัติ         
ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 
2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ) 
       รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 

 
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1.1 631605010 นายจักรกฤต อภิลาภ 
1.2 631605011 นางสาวอัฉราภรณ์  อาวะภาค 
1.3 631605013 นางสาวรวีดา บุญณรงค์ 
1.4 631601008 นางสาวบุษรา  ไกรทองสุข 

   
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
2.1 631601006 นางสาวณัฏฐ์ชวัล  หอมสนิท 
2.2 631601009 นางสาวจรีพร อินทรเกตุ 
2.3 631601010 นางสาวณัญชยา ฉินทสงเคราะห์ 
2.4 631601012 นายอธิคุณ หิรัญพลากร 
2.5 631601014 นางสาวปาริฉัตร จิตประสงค์ 
2.6 631601015 นางสาวชินาภา  ศรีวรนารถ 
2.7 631601017 นายคุณานนต์  ทองคล้ า  

 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
3.1 631607002 นายนวิน อยู่เย็น 
3.2 631607007 นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นอก 
3.3 631607008 นายชัยทิศ  ขันเงิน 
3.4 631607010 นายปรเมศร์ แก้วดุก 
3.5 631607011 นางสาวปัญจารีย์  เหี่ยวหอม 
3.6 631607012 นางสาวภิญญาพัชร์  โทธรรม 
3.7 631607014 นางสาวพรทิวา  นามทิพย์ 

   
   

เอกสารแนบ 1 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
3.8 631607015 นางสาวโสวนีย์ จงแดง 
3.9 631607018 นายณรงวิทย์ เกิดรอด 
3.10 631607019 นางสาวเกศินี  กลิ่นนิรัญ 
3.11 631607020 นายธารนรินทร์  หมวกเพ็ชร 
3.12 631607022 นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์ 
3.13 631607026 นางสาวเบญจพร สวนเพชร 
3.14 631607028 นางสาวดวงใจ  ชูจิต 
3.15 631607029 นางสาวสายธาร  น้อยเมือง 
3.16 631607030 นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร์ 
3.17 631607036 นายเฉลิมเกียรติ  โต๊ะด า 
3.18 631607038 นางสาวอุไรวรรณ  ค างาม 
3.19 631607040 นายเอกสิทธิ์  คล้ายจันทร์ 
3.20 631607041 นางสาวสุมิตตา  ลูกอินทร์ 
3.21 631607042 นางสาวสมฤดี  สุขสมงาม 
3.22 631607043 นางสาวพรปรีณัน  เขมากรณ์ 
3.23 631607044 นางสาวมัลวิกา นิรันราย 
3.24 631607046 นางสาวสิรินาถ คงแก้ว 
3.25 631607047 นางสาวสิริกานต์  แก้วนุ่ม 
3.26 631607051 นายธนพล อ.สุวรรณ์ 
3.27 631607052 นางสาวปิยะวรรณ เตียวปิยกุล 
3.28 631607056 นางสาวฐัชญา เนตรนิล 
3.29 631607057 นางสาวสุภาพร  ศรีนาค 
3.30 631607062 นางสาวประไพ ทาโน 

ส ารอง  
3.31 631607055 นางสาวปิยธิดา พาโคกทม 
3.32 631607059 นายอาคม วงค์ทองเก้ือ 
3.33 631607006 นางสาวไพลิน  ชูศรี 
3.34 631607017 นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์ 
3.35 631607063 นางสาววาสนา ดาวเรือง 
3.36 631607021 นางสาวสุนิสา  เกิดขาว  
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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
ส ารอง  
3.37 631607033 นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา 
3.38 631607035 นางสาววิไลรักษ์  สุขโต 
3.39 631607048 นางสาวพัชรีย์  ศรีตะปัญญะ 
3.40 631607053 นางสาวณัฐวริน พูลสวัสดิ์ 
3.41 631607054 นางสาวปพิชญา สนิท 
3.42 631607058 นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี 

 

 หมายเหตุ : หากมีผู้สละสิทธ์ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาจะเรียกผู้มีรายชื่อส ารองตามล าดับ
รายงานตัวในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  
 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ที ่ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
5.1 631604002 นางสาวรัตนา แก้วสุขผ่อง 
5.2 631604005 สิบโทเกียรติศักดิ์ สุขข า 
5.3 631604006 นางสาวหทัยชนก  ผ่องรัศมี 
5.4 631604007 นายปิยะกิตย์  จันทะโคต 
5.5 631604008 นางสาววิภา  สนธิงาม 

 
5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
4.1 631607005 นางสาวประภัสสร  ธูปอ้น 
4.2 631607006 นางสาวธนันญา  ด้วงทอง 
4.3 631607008 นายกอปรบุญ  ทัดพินิจ 
4.4 631607009 นางสาวปริญญา  ใจตรง 

 

         หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธ์เปิดในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 4 คน 
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แนวปฏิบัติของการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รอบที่ 2) 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 
2563 

 

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์  
โดยกรอกข้อมูล และแนบเอกสาร
ประกอบการรายงานตัว ในรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติม ข้อ 2 (ไฟล์ภาพ PDF หรืออ่ืนๆ ที่มี
ความคมชัด) ผ่านทาง 
http://grad.pbru.ac.th และเลือกเมนู 
“รายงานตัว 63” 
หมายเหตุ ; ส่งต้นฉบับของเอกสาร           
ทุกรายการทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียด   
ในเอกสารแนบ 2 หน้า 6 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการรับรายงานตัว                
จากเอกสารรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก  

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง 
http://grad.pbru.ac.th 

วันที่ 27 มิถุนายน –     
10 กรกฎาคม 2563 

พิมพ์ใบช าระค่ารายงานตัว และใบช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ข้อ 1 ผ่านทาง http://grad.pbru.ac.th และ
เลือกเมน ู“รายงานตัว 63” 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  

1. รายละเอียดค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  1,000 บาท 
2) ค่าประกันของเสียหาย    จ านวน  1,000 บาท 
3) ค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน 18,900 บาท 

                    รวม                        20,900 บาท 
 

 

เอกสารแนบ 2 

http://grad.pbru.ac.th/
http://grad.pbru.ac.th/
http://grad.pbru.ac.th/
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1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  1,000 บาท 
2) ค่าประกันของเสียหาย    จ านวน  1,000 บาท 
3) ค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน 22,500 บาท 

                   รวม                        24,500 บาท 
1.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน 1,000 บาท 
2) ค่าประกันของเสียหาย     จ านวน 1,000 บาท 
3) ค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน 18,900 บาท 
        รวม                        20,900 บาท 

1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน 1,000 บาท 
2) คา่ประกันของเสียหาย     จ านวน 1,000 บาท 
3) ค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน 27,000 บาท 

         รวม                        29,000 บาท 

      
2. รายการเอกสารประกอบการรายงานตัว  

2.1 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ฉบับ 
2.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี   จ านวน 2 ฉบับ 
2.3 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
         จ านวน 1 ฉบับ 
2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
2.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ 
2.8 อ่ืนๆ (ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) ถ้ามี     จ านวน 1 ฉบับ 
 

* หมายเหตุ ; 1) ข้อ 2.3 และ 2.4 ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
       2) ทุกรายการเจ้าของข้อมูลต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ 
       3) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ ขอให้ส่ งไปรษณี ย์  โดย จ่ าหน้ าซองถึ ง                 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา          
อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บ
มุมซองว่าเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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         4) คณะกรรมการรับรายงานตัวจากเอกสารรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก     
หากพบเอกสารการรายงานตัวไม่สมบูรณ์  งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาจะติด ตาม
เอกสารรายงานตัวเพ่ิมเติมอีกครั้ง หรือหากตรวจสอบเอกสารรายงานตัวไม่สมบูรณ์ตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ 
 

 
 

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

 
 


