ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๔
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔–๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกได้ประเมินและพิจารณาแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
กลุ่ม ๖๔๐๒๗๒๖๐๐๑
ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
๑
๖๔๐๒๗๒๖๐๐๐๑
นายโชติอนันต์ ปินถานันต์
๒
๖๔๐๒๗๒๖๐๐๐๒
นายมนตรี ขุนอินทร์ทอง
๓
๖๔๐๒๗๒๖๐๐๐๓
นางสาวรสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒไิ ชย
๔
๖๔๐๒๗๒๖๐๐๐๔
นายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่ม ๖๔๐๒๕๓๙๕๐๑
ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
๑
๖๔๐๒๕๓๙๕๐๐๑ นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นแพทอง
๒
๖๔๐๒๕๓๙๕๐๐๒ นายชานน อ้นไชยะ
๓
๖๔๐๒๕๓๙๕๐๐๓ นายบุญเกียรติ ประทุมบัวโต
๔
๖๔๐๒๕๓๙๕๐๐๔ นางสาวอมรรัตน์ รัตนวิมล
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุม่ ๖๔๐๒๕๑๗๖๐๑
ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
๑
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๑ นางสาวขวัญชีวา คากุดตะเคียน
๒
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๒ นายจตุโชค ขมิ้นทอง
๓
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล
๔
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๔ นายชยุตพงศ์ กลิ่นเพชร
๕
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๕ นางสาวทิพรัตน์ วงค์หิรัญ
๖
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๖ นายธนวรรธน์ สุตะโท
๗
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๗ นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข
/ลาดับที่...

-๒ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
๘
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๘ นางสาวนุสรา สีทับทิม
๙
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๐๙ นางสาวอภิชญา สุขเจริญ
๑๐
๖๔๐๒๕๑๗๖๐๑๐ นางสาวอัมพร รักจรรยาบรรณ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุ่ม ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑
ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
๑
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๑ นางสาวกรวรรณ ฟองเกิด
๒
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๒ นายกิตติพงษ์ ศรีสาลี
๓
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๓ นางสาวจันจิรา พลเขียว
๔
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๔ นางจิรภัค สุภาผล
๕
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๕ นางสาวชุลีมาศ นวนแก้ว
๖
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๖ นางสาวเด่นนภา อังกูรธนวัฒน์
๗
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๗ นายธนารัตน์ พละอาจ
๘
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๘ นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์
๙
๖๔๐๒๕๑๑๔๐๐๙ นางนงนุช เอกศิริ
๑๐ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๐ นายปริวรรษ ประมาณมาศ
๑๑ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๑ นางสาวปิยธิดา ศรีธร
๑๒ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๒ นายพงศธร เพชรเทพ
๑๓ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๓ นางสาวพชรพรรณ ปัญญาบุตร
๑๔ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๔ นายพลวัฒน์ จันทะแสง
๑๕ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๕ นางสาวพันทิพย์ เอี่ยมอาภรณ์
๑๖ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๖ นางสาวพิไล ประสพรัตน์
๑๗ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๗ นายพุทธิพงษ์ คาจันทร์
๑๘ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๘ นางสาวภัทรกาญจน์ บัวเชย
๑๙ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๑๙ นายภัทรพล วรรณราม
๒๐ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๐ นางสาวมยุรา สภาพิชัย
๒๑ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๑ นางสาวรชนีรมณ์ พรมแดง
๒๒ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๒ นางสาวรัตนาพร ภักดี
๒๓ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๓ นายวิโชค สิทธิมงคล
๒๔ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๔ นายวิรุฬห์ อุ่นวรรณ
๒๕ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๕ นางสาวศุภลักษณ์ ปะโปตินัง
๒๖ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๖ นายสมจิตร วงษ์อิน
๒๗ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๗ นายสุวัฒน์ นนตานอก
๒๘ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๘ นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา
๒๙ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๒๙ นายอรรถวิทย์ อาษานอก
๓๐ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงออรดา ศรีนวนจันทร์
๓๑ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๑ ว่าที่ร้อยตรีวาสุกรี สิงห์สา
สารองลาดับที่ ๑
๓๒ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๒ นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
สารองลาดับที่ ๒
/ลาดับที่...

-๓ลาดับที่ รหัสประจาตัวนักศึกษา
๓๓ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๓
๓๔ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๔
๓๕ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๕
๓๖ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๖
๓๗ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๗
๓๘ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๘
๓๙ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๓๙
๔๐ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๐
๔๑ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๑
๔๒ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๒
๔๓ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๓
๔๔ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๔
๔๕ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๕
๔๖ ๖๔๐๒๕๑๑๔๐๔๖

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม
นายสิกขา แก้วมาลา
นายสุริยนต์ เคนรัง
นายภาสกร สุขชัย
นางสาวนิสารัตน์ ลิขุนทด
นางมะลิ เพ็ชร์เรือง
นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศ
นางสาวจารุวรรณ พิมม่วง
นางสาวอิสริยา ศรีเมือง
นางสาวอทิตยา สมัครชื่อ
นางสาวนรมน เภตรา
นายธนภัทร์ชัย จิรรัตน์นราพล
นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ
นายอนัน มันฑิกาวิท

สารองลาดับที่ ๓
สารองลาดับที่ ๔
สารองลาดับที่ ๕
สารองลาดับที่ ๖
สารองลาดับที่ ๗
สารองลาดับที่ ๘
สารองลาดับที่ ๙
สารองลาดับที่ ๑๐
สารองลาดับที่ ๑๑
สารองลาดับที่ ๑๒
สารองลาดับที่ ๑๓
สารองลาดับที่ ๑๔
สารองลาดับที่ ๑๕
สารองลาดับที่ ๑๖

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาปฐมนิเทศ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผ่ านสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) Meeting ID: 868 3682 7947 Passcode: 496350
โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเตรียมเอกสารพร้อมส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ดังนี้
๑. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและการส่งเอกสาร
๑.๑ กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน
๑.๒ พิมพ์ “ใบรายงานตัว” จากระบบทะเบียน
๑.๓ ติดรูปถ่ายสีหน้าตรง (ติดรูปโดยใช้กาวหรือกระดาษกาว ๒ หน้าเท่านั้นห้ามใช้
ที่เย็บกระดาษ (แม็ก)
๑.๔ ตรวจทานรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนส่ง
๑.๕ ส่ งเอกสารทางไปรษณี ย์ ม ายั ง บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร์ อาคารบัณฑิตศึกษา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โดยวงเล็บ
มุมซอง “เอกสารรายงานตัวของนาย/นาง/นางสาว................. รหัสประจาตัวนักศึกษา....................”
๑.๖ ส่งเอกสารถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. ส่งเอกสารรายงานตัวพร้อมแนบสาเนาเอกสารหลักฐานสาคัญ ดังนี้
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ชุด
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ชุด
๒.๓ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จานวน ๒ ชุด
๒.๔ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน ๑ ชุด
๒.๕ สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ชุด
(สาหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)
๒.๗ รู ป ถ่ ายแต่ งกายสุ ภ าพไม่ ส วมหมวกและแว่ น ตาดาหรือ รูป ถ่ ายเครื่อ งแบบ
ข้าราชการขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๑ รูป

-๔หมายเหตุ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ก่ อ นวั น ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๔
หากสาเร็จการศึกษาหลังเวลาดังกล่ าวข้างต้น ผลการสอบคัดเลือกจะเป็ นโมฆะ (หลักฐานตามข้ อ ๒.๑-๒.๖
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ ๕๘/๒๕๖๔

