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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 
   

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และด าเน ินการสอบคัดเล ือกเมื ่อ ว ัน เสาร์ที ่ 11 ม ิถ ุนายน พ.ศ. 2565             
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสาร
แนบ 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ด าเนินการช าระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสารเพื่อ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ https://reg.pbru.ac.th/ โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการ
แนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/ เมนู “คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28 ตั้งแต่วันที่ 
24 – 27 มิถุนายน 2565 และก าหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังเอกสารแนบ 2 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

               (อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
งานประสานการจัดบณัฑติศึกษา ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
โทร 032-708629  
      061-9805475 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุารตัน์ ไชยเฉลิม  
      089-1102392 นางสปุราณ ีผดุผอ่ง 
 

 

 

https://reg.pbru.ac.th/%20โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่
https://reg.pbru.ac.th/%20โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่
https://reg.pbru.ac.th/
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รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1.1 นางสาวศศิธร  ศรีราธารา 
1.2 นางสาวธัญญาเรศ รัตนประทีป 
1.3 นางสาววิมลทิพย์  ศรเดช 
1.4 นางสาวสุมิตตา  แย้มศรี 
1.5 นางสาวเบญจพร  มีวาสนา 
1.6 นางสาวเปรมกมล  ปลิวไสว 
1.7 นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์ 
1.8 นางสาวปวิชญา  หลวงทิพย์ 
1.9 นางสาวสกาวเดือน  บัวบาน 
1.10 นางสาวสุปราณี  อ่อนแช่ม 
1.11 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  พวงสังวาลย์ 
1.12 นายจีรวุฒิ  ภักดี 
1.13 นางสาวชนาธิป  แดงฉ่ า 
1.14 นายณัฐดนัย  ลาดนาเลา 
1.15 นางสาวศตพร  ชัยสุริยะเดชา 
1.16 นางสาวรัตนารี วงษาสูง 
1.17 นางสาวฝนทิพย์  เขียวอ่อน 
1.18 นางสาวเกวลิน  รัตนภักดี 
1.19 นางสาวพิชญ์สิณี  ดีวงษ์ 
1.20 นางสาวดวงหทัย  แย้มตาด 
1.21 นายสุรศักดิ์  สุขศรี 
1.22 นายณัฐภูมิ  เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
1.23 นายสุรศักดิ์  แย้มอุ่น 
1.24 นางสาวอรุณกมล  จันทรส 
1.25 นายศิระ  ประเสริฐศักดิ์ 
1.26 นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์ 
1.27 นายเกรียงไกร  สมประสงค์ 
1.28 นางสาวศิริวรรณ  ทัสนา 
1.29 นายจิรเมธ  เจียงตระกูล 
1.30 นางสาวไพริน  ทั่งทอง 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ) 
 
   ส ารอง *หาก ล าดับที่ 1-30 สละสิทธ์ จะแจ้งให้รายงานตัว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1.31 นายภูมิภัทร  ค าเกลี้ยง 
1.32 นางสาวพิมลวรรณ  หอมฟุ้ง 
1.33 นายณัฏฐกิตติ์  พิชญกิตติ์กุล 
1.34 นายจักรกฤษ  นุชอยู่ 
1.35 นายตุลชาติ  ชุ่มชื่น 
1.36 นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม 
1.37 นางสาวสุธิดา  อ่ันตุ่ม 
1.38 นางสาวนวพร  สิทธิเดชด าเกิง 
1.39 นายชิษณุพงศ์  กุนโท 
1.40 นางสาวลัฐิกา  เลาห์ประเสริฐ 
1.41 นางสาววาสนา  สุขสงวน 
1.42 นางสาวจิตสุโข  รวยรุ่ง 
1.43 นายวีรภัทร  เรืองทับ 
1.44 นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย 
1.45 นางสาวรทิพย์  เสนาวงค ์
1.46 นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์ 
1.47 นางสาวปิยวรรณ  คงตระกูล 
1.48 นายสรศักดิ์  สะสวย 
1.49 นายเกียรติสิน  ลินลาวรรณ 
1.50 นายศราวุธ  อรรถวิวรรธน์ 
1.51 นางสาววิลดา  หอมจันทร์ 
1.52 นางสาวมณีรัตน์  ซาบซึ้งไพร 
1.53 นางสาวณัฐทิยา  เนียมสะอาด 
1.54 นางสาวภัทรพรรณ  ธิราศักดิ์ 
1.55 นางประภากร  ไหลล้น 

 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
2.1 นายวิทยา  ปัญญายืน 
2.2 นางสาวกชกร  ช้างทอง 
2.3 นายพงศธร  รอดจินดา 
2.4 นางสาวอุไรวรรณ  กรมสิงห์ 
2.5 นางสาวอภิลักษม์ิ  ถิ่นก าเหนิด 
2.6 นายภัทรชัย  บุญสุวรรณชัย 
2.7 นางสาวกันต์กมล  วิทย์ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
2.8 นางสาวสร้อยสุดา  เหมยม 
2.9 นางนภาพร  โขมพัตร 
2.10 นายชัชชัยวิชช์  แสงสิงห์ 
2.11 นายเชิดธวัช  จินดา 
2.12 นางสาวนิรมล  ไทรน้อย 
2.13 นางสาวธัญรัศม์  สุขยิ่งสวัสดิ์ 
2.14 นางสาวณัฐพร  จันทร์ชูกลิ่น 
2.15 นางสาวอาภัสรา  จอนพุ่ม 
2.16 นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม 
2.17 นางสาวพลอยสยาม  นิ่มทรัพย์ 
2.18 นายชลภักดิ์  คงก าเนิด 
2.19 นางสาววราภรณ์  นิยะมะ 
2.20 นายสุทธิพจน์  วงษ์เพชรธัม 
2.21 นายสิทธิพงค์  เดิมชัย 
2.22 นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์ 
2.23 นางสาวอัจจนา  สงจันทร์ 
2.24 Bingfang Liu 
2.25 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
3.1 นางสาววัลญา  ศาลา 
3.2 นางสาวอดิพร โอบอ้อม 
3.3 นายตรงตะวัน  พิมพันธุ์ดี 
3.4 นางสาวศศิวิมล  กาหลง 

 

หมายเหตุ  หากมีผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการเปิด       
การเรียนการสอน และข้ึนบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
 
 

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
4.1 นางสาวสุพัตรา  จันทร์หอม 
4.2 นางอรัญญา  แต้มช่วย 
4.3 นายเอกรัฐ  อยู่สวัสดิ์ 
4.4 นางสาวโสภาวรรณ  กายเพชร 
4.5 นายชลชัย  เอ่ียมส าอาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
4.6 สิบตรีณัฐวิทย์  เกิดจงรักษ์ 
4.7 นายน้ าเพชร  กิ่มสร้าง 
4.8 นายวีระ  ขวัญอ่อน 
4.9 นางสาวพิจิตรา  ชูโต 
4.10 นายวิวรรธน์  สุขสมกิจ 
4.11 จ่าสิบเอกนิรุทธิ์  สุขศรี 
4.12 นางสาววิรัชนก  ฉิมงาม 

 
 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
5.1 นางสาวพัทธ์จิรา  สิริจารุตสิทธิ์ 
5.2 นางปิยะนุช  ขวัญอ่อน 
5.3 นางสาวชดาพร  เจริญอินทร์ 
5.4 นางสาวทัศนีย์  มาระสิน 
5.5 นางสาวศศิธร  กาญจนะ 

 

หมายเหตุ  หากมีผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการเปิดการเรียนการสอน     
และขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
 
 
 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ไม่มีผู้สมัคร 
  

 

ระดับปริญญาเอก (ภาคนอกเวลา) 
 

5. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
7.1 นายไพรัช  คงเจริญ 
7.2 นางสาววริศรา  นวมนิ่ม 
7.3 นางสาวดวงพร  สุขธิติพัฒน์ 
7.4 นายขจรศักดิ์  สอนแพร 

 
หมายเหตุ  หากมีผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการเปิดการเรียนการสอน    
และขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
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ก าหนดการและแนวปฏิบตัิในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 
ปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
ปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที ่16 มิถุนายน 2565  

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่ http://reg.pbru.ac.th/ 
หรือ http://grad.pbru.ac.th  

วันที่  24-27 มิถุนายน 
2565 

 

- รายงานตัวผ่านระบบ ได้ที่
http://reg.pbru.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน เพ่ือยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์
เอกสารรายงานตัว โดยศึกษาจากเมนู  
“คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28  
- เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว “พิมพ์ใบช าระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์” น าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือแสกนจ่ายผ่าน
Application ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ  
- ส่งหลักฐานใบรายงานตัวพร้อมเอกสาร
ประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติม ข้อ 2 ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าซองถึง       
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 
อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซอง
ว่าเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  

30 มิถุนายน 256 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผ่านทาง http://grad.pbru.ac.th   

2 กรกฎาคม 2565 ปฐมนิเทศออนไลน์ 
23 กรกฎาคม 2565 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

http://reg.pbru.ac.th/%20หรือ
http://reg.pbru.ac.th/%20หรือ
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ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. รายละเอียดค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ปริญญาโท 
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   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  
 

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   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  
 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   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 

 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   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 

 
ปริญญาเอก 

- หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย   จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา     จ านวน 55,000 บาท 
                  รวม                        57,000 บาท 

 
 



8 
 

2. รายการเอกสารประกอบการรายงานตัว  
2.1 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน 1 ฉบับ 
2.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (กรณีรายงานตัว  
      ปริญญาโท), ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (กรณีรายงานตัวปริญญาเอก)   
          จ านวน 2 ฉบับ 
2.3 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
        จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
2.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว       จ านวน 2 รูป 
2.7 อ่ืนๆ (ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) ถ้ามี    จ านวน 1 ฉบับ 
* หมายเหตุ ;  1) ทุกรายการรับรองส าเนาถูกต้อง 
        2) ข้อ 2.3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        3) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ ขอให้ส่ งไปรษณี ย์  โดย  จ่าหน้าซองถึง       
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคารห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่าเอกสารรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  

 

 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 061-9805475 และ คุณสุปราณี ผุดผ่อง 089-1102392 
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ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันเสาร์ ที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

ในรูปแบบ ออนไลน ์
 ------------------------------------------------------- 

หลักสูตร/สาขาวิชา กิจกรรม  
ปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
ปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

09.00 น. - 09.10 น .
  
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วม Video  
Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM 
(ส่งรหัสการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางกลุ่มไลน์) 

09.10 น. - 09.20 น.  
 

 

รองอธิการบดกีล่าวต้อนรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 โดย อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี   
       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

09.20 น. – 09.30 น. 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา 
         ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
         และงานทะเบียน 

09.40 น. – 10.00 น.      
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ส าคัญของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 
        รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
        และงานทะเบียน 

10.00 น. – 12.30 น.
  
  
  

นักศึกษาพบคณบดี และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
(รูปแบบของกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่
ละหลักสูตร โดยหลักสูตรจะแจ้งนักศึกษาผ่านทาง
กลุ่มไลน์) 

23 กรกฎาคม 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 
ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
ผสมผสาน (Blended learning)  

 

หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
       2. หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 061-9805475 และ  
       คุณสุปราณี ผุดผ่อง 089-1102392 
 


