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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
   

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั ้งแต่ว ันที ่ 17 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. และ
ด าเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 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 
20 – 23 ธันวาคม 2565 และก าหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังเอกสารแนบ 2 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

               (อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
งานประสานการจัดบณัฑติศึกษา ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลา) 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1.1 นายภีรภัทร กรงไกรจักร์ 
1.2 นางสาวจุฬาลักษณา ประพันธ์ 
1.3 นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง 
1.4 นายภราดร จอมทรักษ์ 
1.5 นางสาวสุธิดา  อ๋ันตุ่ม 
1.6 นางสาวสมฤทัย ธนาพรเรืองศรี 
1.7 นางสาวชนัญชิดา  พุ่มจันทร์ 
1.8 นางสาววาสินี  ทับจิต 
1.9 นางสาววิลดา  หอมจันทร์ 
1.10 นางสาวจิราภา แผ่วบรรจง 
1.11 นางสาวลัฐิกา  เลาห์ประเสริฐ 
1.12 นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม 

 
 
 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
2.1 นายกรรธร  เอมนุกูลกิจ 
2.2 นางสาวบวรลักษณ์  สถิรชวาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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ก าหนดการและแนวปฏิบตัิในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา แนวปฏิบัติ 
ปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
 

ช่วงเวลา การด าเนินการ 
วันที่ 14 ธันวาคม 2565  

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

วันที่  20-23 ธันวาคม 
2565 

 

- รายงานตัวผ่านระบบ ได้ที่
http://reg.pbru.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน เพ่ือยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์ โดยศึกษา
จากเมนู “คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28 
เอกสารรายงานตัว  
    1. ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  หรือ  ส าเนาใบ
ปริญญาบัตร   
    2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
    5. ส าเนาทะเบียนบ้าน    
    6. รูปถ่าย 1 นิ้ว     
    7. อ่ืนๆ (ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) ถ้ามี  
 

* หมายเหตุ ;  1) ทุกรายการรับรองส าเนาถูกต้อง 
2) ข้อ 3 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
3) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ 
  

- เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว “พิมพ์ใบช าระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์” น าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือแสกนจ่ายผ่าน
Application ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ  

24 ธันวาคม 2565 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

http://reg.pbru.ac.th/%20หรือ
http://reg.pbru.ac.th/%20หรือ


4 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. รายละเอียดค่ารายงานตัว และค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
- 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  
 

- 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 

 
 

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 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  
        3) ต้นฉบับของเอกสารทุกรายการ  

         4) เอกสารประกอบการรายงานตัวในข้อ 2 ทุกรายการ จะประสานให้น ามาส่งอีกครั้ง
เมื่อเปิดเรียน    
 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 061-9805475 และ คุณสุปราณี ผุดผ่อง 089-1102392 
 
 
 
 


