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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

................................................. 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น  

อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ข้อ 3.3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1     
ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสารแนบ 1 และก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

               (อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประสานการจัดบณัฑติศึกษา ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
โทร 032-708629  
      061-9805475 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุารตัน์ ไชยเฉลิม  
      089-1102392 นางสุปราณี ผุดผ่อง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1.1 นางสาวศศิธร  ศรีราธารา 
1.2 นายกิตติธร  เดชเกิด 
1.3 นางสาวธัญญาเรศ รัตนประทีป 
1.4 นายสรศักดิ์  สะสวย 
1.5 นางสาววิมลทิพย์  ศรเดช 
1.6 นางสาวสุมิตตา  แย้มศรี 
1.7 นางสาวเบญจพร  มีวาสนา 
1.8 นางสาวเปรมกมล  ปลิวไสว 
1.9 นางประภากร  ไหลล้น 
1.10 นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์ 
1.11 นางสาวปวิชญา  หลวงทิพย์ 
1.12 นางสาวสกาวเดือน  บัวบาน 
1.13 นางสาวสุปราณี  อ่อนแช่ม 
1.14 นายภราดร  จอมทรักษ์ 
1.15 นางสาวสุธิดา  อ๋ันตุ่ม 
1.16 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  พวงสังวาลย์ 
1.17 นายจีรวุฒิ  ภักดี 
1.18 นางสาวภัทรพรรณ  ธิราศักดิ์ 
1.19 นางสาวจิตสุโข  รวยรุ่ง 
1.20 นางสาวมณีรัตน์  ซาบซึ้งไพร 
1.21 นายณัฐยุทธ์  รอดภัย 
1.22 นางสาวณัฐทินี  เรืองทอง 
1.23 นายวีรภัทร  เรืองทับ 
1.24 นางสาวชนาธิป  แดงฉ่ า 
1.25 นายณัฐดนัย  ลาดนาเลา 
1.26 นางสาวศตพร  ชัยสุริยะเดชา 
1.27 นายภูมิภัทร  ค าเกลี้ยง 
1.28 นางสาวรัตนารี วงษาสูง 
1.29 นางสาวฝนทิพย์  เขียวอ่อน 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1.30 นายชิษณุพงศ์  กุนโท 
1.31 นางสาวเกวลิน  รัตนภักด ี
1.32 นางสาวพิชญ์สิณี  ดีวงษ์ 
1.33 นางสาวดวงหทัย  แย้มตาด 
1.34 นายศราวุธ  อรรถวิวรรธน์ 
1.35 นางสาวลัฐิกา  เลาห์ประเสริฐ 
1.36 นายสุรศักดิ์  สุขศรี 
1.37 นางสาวณัฐทิยา  เนียมสะอาด 
1.38 นายณัฐภูมิ  เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
1.39 นายสุรศักดิ์  แย้มอุ่น 
1.40 นายพรศักดิ์ชัย  ทรัพย์มี 
1.41 นางสาวอรุณกมล  จันทรส 
1.42 นายศิระ  ประเสริฐศักดิ์ 
1.43 นางสาวมนัสนันท์  สินสะ 
1.44 นายตุลชาติ  ชุ่มชื่น 
1.45 นางสาววิลดา  หอมจันทร์ 
1.46 นางสาววาสนา  สุขสงวน 
1.47 นายจักรกฤษ  นุชอยู่ 
1.48 นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์ 
1.49 นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์ 
1.50 นางสาวนวพร  สิทธิเดชด าเกิง 
1.51 นายเกรียงไกร  สมประสงค์ 
1.52 นางสาวศิริวรรณ  ทัสนา 
1.53 นายณัฏฐกิตติ์  พิชญกิตติ์กุล 
1.54 นางสาวกาญจนา  นาคกล่อม 
1.55 นางสาวณัฐกฤตา  ตันเจริญ 
1.56 นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม 
1.57 นางสาวณัฐวดี  ม่วงน้อย 
1.58 นายจิรเมธ  เจียงตระกูล 
1.59 นางสาววรรณี  แท่นเครือ 
1.60 นางสาวไพริน  ทั่งทอง 
1.61 นายเกียรติสิน  ลินลาวรรณ 
1.62 นางสาวปิยวรรณ  คงตระกูล 
1.63 นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์ 
1.64 นางสาวพิมลวรรณ  หอมฟุ้ง 
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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 
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 

 

 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
3.1 นางสาววัลญา  ศาลา 

  
 

หมายเหตุ  หากมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ    
การเปิดการเรียนการสอน และข้ึนบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
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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 
4.6 นางสายรุ้ง  สุกก่ า 
4.7 ร้อยต ารวจเอกวิจารณ์ สุกก่ า 
4.8 สิบตรีณัฐวิทย์  เกิดจงรักษ์ 
4.9 นายน้ าเพชร  กิ่มสร้าง 
4.10 นายวีระ  ขวัญอ่อน 

 
 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
5.1 นางสาวพัทธ์จิรา  สิริจารุตสิทธิ์ 
5.2 นางปิยะนุช  ขวัญอ่อน 
5.3 นางสาวโสภาวรรณ  กายเพชร 

 

หมายเหตุ  หากมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ    
การเปิดการเรียนการสอน และข้ึนบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
 
 
 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ไม่มีผู้สมัคร 
  

 
 

ระดับปริญญาเอก (ภาคนอกเวลา) 
 

7. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
7.1 นายไพรัช  คงเจริญ 
7.2 นางสาววริศรา  นวมนิ่ม 

 

หมายเหตุ  หากมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ    
การเปิดการเรียนการสอน และข้ึนบัญชีรายชื่อไว้ในรอบถัดไป 
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QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

 
 

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.โท 

 

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 

                          

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

 

QR code กลุ่มไลน์ ป.เอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา              

               

QR code กลุ่มไลน์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
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ก าหนดการและแนวปฏิบัติ 
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. ก าหนดการ 

 

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

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
ปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที่ 11  มิถุนายน 2565 
        08.30 - 10.30 น. 
 
       10.45 – 16.30 น. 

 
- สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่าน
ระบบ PBRU LMS 
- สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะสาขาวิชาผ่านระบบ
ออนไลน์ (สาขาวิชาก าหนดรูปแบบตามความ
เหมาะสม) 
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องสแกน QR 
Code ของสาขาวิชาที่ตนเองสมัครเพ่ือเข้าร่วมกลุ่ม
ไลน์ในการนัดหมายและชี้แจงรายละเอียดการสอบ 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศกึษาได้ที่ http://grad.pbru.ac.th  

วันที่  24-27 มิถุนายน 
2565 
(เวลา 08.30-16.30 น.) 

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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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 การสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาอาจใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของค าถาม 
หรือการสอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ google form และใช้ระบบ VDO Conference ในการจัดสอบ 

2.1.3 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องสแกน QR Code ของวิชาที่ตนเองสมัครเพ่ือเข้าร่วมกลุ่ม Line รอการ
นัดหมาย และการสอบสัมภาษณ์กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถสแกน QR Code ของสาขาวิชา  
ที่สมัครได้จากแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด     
หากนักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดจะถือว่าขาดสอบในสาขาวิชานั้น ๆ กรณีมีปัญหา
ขัดข้องที่เกิดจากระบบเครือข่ายหรือเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์สอบ เกิดขัดข้องก่อนหรือระหว่างสอบให้แจ้ง
กรรมการสอบทันทีที่ติดต่อได้ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข 

2.2 อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ต้องเตรียมส าหรับการสอบ 
2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟน ที่มีกล้องวีดีโอและ

สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (อาจมีสมอลทอร์คหรือชุดหูฟังที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันสัญญาณเสียงรบกวน
ในระหว่างการสอบ) 

2.2.2 ระบบอินเทอร์เน็ตต้องสามารถใช้งานได ้
2.2.3 แอปพลิเคชัน Line Facebook และแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละ

สาขาวิชาก าหนด 
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     

หน้าตรงและเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาการสอบ 
2.3.3 เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟน 

รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันให้พร้อมใช้งานก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 10-15 นาที 
2.3.4 แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มการสอบ 
2.3.5 กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องระหว่างการสอบ ให้รีบเชื่อมต่อเพ่ือกลับเข้าสู่การสอบ

ให้เร็วที่สุดหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยการโทรศัพท์แจ้งข้อมูลปัญหา หากไม่สามารถกลับเข้าสู่  
การสัมภาษณ์ได้ 

2.3.6 ปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะส่งเสียงรบกวนการสอบ 
2.3.7 นั่งสอบด้วยอิริยาบถที่สุภาพ ไม่รับประทานอาหารหรือขนมขณะท าการสอบ 
2.3.8 ห้ามค้นหาค าตอบบนอินเทอร์เน็ตขณะท าการสอบทุกประเภท 
2.3.9 ห้ามมีผู้ให้ความช่วยเหลือขณะท าการสอบทุกประเภท 
2.3.10 ห้ามไม่ให้จดค าถาม อัด VDO การสอบ จับภาพหน้าจอ หรืออัดเสียงในระกว่างการ
สอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
2.3.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด 

2.4 การแต่งกาย 
ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยในการสอบ 

 

https://lms.pbru.ac.th/course/view.php?id=116

