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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
   

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 และด าเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา             
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ 1 และให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศด าเนินการรายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามก าหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดัง
เอกสารแนบ 2 และขอสงวนสิทธ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านในกรณีจ านวนผู้รายงานตัวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

 
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1.1 641602022 นางสาวสุภัสสร พูลสุข 
1.2 641602023 นางสาวผกามาศ ศักดิ์ชุมพล 
1.3 641602025 นางสาวนิโลบล ชัยชนะ 
1.4 641602026 นางสาวิตรี ผกามาศ 
1.5 641602027 นางสาวพิมพิไล  พรมไชยา 
1.6 641602028 นางสาวทฤษฎี  ทีฆกุล 
1.7 641602029 นายจักรี  ขันตยาภรณ์ 
1.8 641602030 นางสาวพัชรินทร์ ส าราญ 
1.9 641602031 นางสาวธิดารัตน์ แสงกล้า 
1.10 641602032 นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งาม 
1.11 641602034 นางสาวณัฐมล  นุ่นสงค์ 
1.12 641602036 นางสาวธิดารัตน์ เสวตวงศ์ 
1.13 641602037 นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ 
1.14 641602038 นางสาวเมธินี พวงสังวาลย์ 
1.15 641602039 นางสาวมาลินี กรีธาธร 

 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
3.1 641604001 นายมงคล ภูฆัง 
3.2 641604002 นายปิยะพงค์ นวลจันทร์ 
3.3 641604003 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ 
3.4 641604004 นายภาสกร ผ่องรัศมี 
3.5 641604005 นายณัฐวุฒิ  เขียวเจริญ 
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3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
3.1 641605012 นางกชมน สุวรรณรัตน์ 
3.2 641605013 นางชลณัฏฐ์  จันทร์เขียว 
3.3 641605014 นางสาวอัญชนา  สายสร้อย 
3.4 641605015 นางสาวนินลดา บุญทับ 

 

หมายเหตุ ; ขอสงวนสิทธ์ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป  
 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
4.1 641606002 นายตรงตะวัน  พิมพันธุ์ดี 
4.2 641606003 นายสรวิชญ์  สุขจิตต์ 

     
หมายเหตุ ; ขอสงวนสิทธ์ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป 
 
ระดับปริญญาเอก (ภาคนอกเวลา) 
 

5. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ที ่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
5.1 641801001 นายขจรศักดิ์ สอนแพร 
5.2 641801003 นายณัฐวุฒิ  มนัสตรง 

 
หมายเหตุ ; ขอสงวนสิทธ์ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป 
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ก าหนดการและแนวปฏิบตัิในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่ http://grad.pbru.ac.th  
วันที่  25 พฤศจิกายน 
2564 

(เวลา 08.30-16.30 น.) 
วันที่  26 พฤศจิกายน 
2564 

(เวลา 08.30-12.30 น.) 

- รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์โดยดาวน์โหลด
เอกสารใบรายงานตัว  ได้ที่http://grad.pbru.ac.th 
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
- ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร
ออมสิน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เลขที่บัญชี 020126789195  
- ส่งหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษา (ไฟล์ภาพ PDF หรืออ่ืนๆ ที่มีความคมชัด) 
และเอกสารใบรายงานตัวพร้อมเอกสารประกอบการ
รายงานตัว ตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 2 
ผ่านทาง http://grad.pbru.ac.th และเลือกเมนู 
“รายงานตัว 64” 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผ่านทาง http://grad.pbru.ac.th   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ปฐมนิเทศออนไลน์  โดยสาขาวิชา 
วันที่  18 ธันวาคม 2564 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  

1. รายละเอียดค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่     จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย     จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (เต็มจ านวน 21,000 บาท ลด 20%)  จ านวน  16,800 บาท 
                   รวม                         18,800 บาท 
 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่     จ านวน 1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย      จ านวน 1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (เต็มจ านวน 30,000 บาท ลด 20%)   จ านวน 24,000 บาท 

         รวม                        26,000 บาท  
 
 

เอกสารแนบ 2 
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- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่     จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย     จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (เต็มจ านวน 21,000 บาท ลด 20%)  จ านวน  16,800 บาท 

                   รวม                        18,800 บาท  
 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่     จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย     จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (เต็มจ านวน 21,000 บาท ลด 20%)  จ านวน  16,800 บาท 

                   รวม                        18,800 บาท 
 
- หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่     จ านวน  1,000 บาท 
1.2 ค่าประกันของเสียหาย     จ านวน  1,000 บาท 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (เต็มจ านวน 55,000 บาท ลด 20%)   จ านวน 44,000 บาท  
                    รวม                                 46,000 บาท 
 

 

2. รายการเอกสารประกอบการรายงานตัว  
2.1 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน 1 ฉบับ 
2.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
        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 อ่ืนๆ (ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) ถ้ามี    จ านวน 1 ฉบับ 
* หมายเหตุ ;  1) ทุกรายการรับรองส าเนาถูกต้อง 
        2) ข้อ 2.3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        3) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ ขอให้ส่ งไปรษณี ย์  โดย จ่าหน้าซองถึง       
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคารวิทยาภิรมย์        
ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุ รี 76000 วงเล็บมุมซองว่า
เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

 

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

 


