รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ลําดับ
รหัสผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
1 52601618060003 นางสาวขนิษฐา ภูทองนาค
2 52601618060004 นางสาววรรณฤดี โพร่ขวาง
3 52601618060005 นางสาวพิมพ์ธารา ทองแก้ว
4 52601618060007 นางสาวจารุวรรณ พันธ์ชมภู
5 52601618060008 นายเจษฎา เที่ยงธรรม
6 52601618060009 นางสาวดาวใจ จันทะ
7 52601618060014 นายชูศักดิ์ อาจหาญ
8 52601618060016 นางสาวศันสนีย์ ยารัมย์
9 52601618060017 นางสาวอภิพร ดวงศิลา
10 52601618060023 นางสาวนพเก้า กีรติโอภาสวัสดิ์
11 52601618060024 นางสาวธิดารัตน์ รอดจันทร์
12 52601618060028 นางสาวชัชชฌาณีญา ชวาลปัญญาวงศ์
13 52601618060031 นางวิภาวดี ดวงมาลา
14 52601618060032 นางอนงค์นาถ เขจรรักษ์
15 52601618060033 นางสาวภรพรรณพัชร วราพุฒ
16 52601618060037 นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา
17 52601618060039 นางสาวนิตยา สุพงษ์
18 52601618060041 นางสาววิภาวรรณ กล่ําช้าง
19 52601618060042 นายณัฐพงศ์ อินทรเกษร
20 52601618060043 นายเจตริน ยาหอม
21 52601618060045 นางสาวณัฐกานต์ สินชัย
22 52601618060051 นางสาวอุบลวรรณ รักนิ่ม
23 52601618060054 นางสาวหทัยรัตน์ พุฒซ้อน
24 52601618060055 นางสาวน้ําฝน สายทารี
25 52601618060057 นางสาวกรรณิกา ทีสุระ
26 52601618060061 นางสาววรรณภา บุบผา
27 52601618060065 นางสาวพลอยพัชชา พัชรพิมพู
28 52601618060069 นางสาวกัลยทรรดช์ ชูวงษ์

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

52601618060070 นางสาวจิราพร จําพานิชย์
52601618060072 นายปิยะบุตร พรหมสุข
52601618060076 นางสาวจุฑาทิพย์ บุดดี
52601618060080 นางสาวพนิดา อินบรมย์
52601618060083 นายพชร สถิตย์พงษ์
52601618060084 นางกมลวรรณ ภิรมย์
52601618060085 นางสาวภทรพรรณ วิโรทัยสกุล
52601618060086 นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน
52601618060090 นางสาวอรพิมพ์ พวงพันธ์
52601618060091 นางสาวอรพรรณ หงษ์ทอง
52601618060092 นางสาวสุชาดา สถิรชาติ
52601618060095 นางสาวกาญจนา บุญพูล
52601618060096 นางสาววิรัชยา กัณหา
52601618060097 นางรัตติพร ภาษี
52601618060098 นางสาววิลาวัลย์ สถาพรพานิช
52601618060099 นางธัญพร มะหันตะ
52601618060100 นายอภิวุฒิ ศิริชัย
52601618060101 นายธีรพล ไชยยะ
52601618060102 นางจุฬารัตน์ ภูมิโคกรักษ์
52601618060104 นางสาวกุลทรัพย์ แก้วประเสริฐ
52601618060105 นางสาวอัจฉราพรรณ ทองเหลือ
52601618060110 นางสาวเนติชา วงศรีลา
52601618060113 นายธนภูมิ ทองเพียรพงษ์
52601618060114 นางสาววันวิสา สําเนียงสูง
52601618060116 นายจาตุรงค์ สุวรรณวงศ์
52601618060117 นางสาวอาณดา ศานตนันทน์
52601618060119 นายกฤษณะ รัตนบุรี
52601618060121 นางสาวสุวิมล จิ้วบุญสร้าง
52601618060123 นายจิรวัฒน์ ยังปรางค์
52601618060124 นางสาวพิมพิกา มหามาตย์
52601618060089 นางสาวพนารัตน์ ดีฉนวน
52601618060126 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ประทุม
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
โปรดเข้ารับการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
โดยเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร และเข้ารับการปฐมนิเทศเป็น
นักศึกษาใหม่ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโปรดกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ และพริ้นเอกสารใบรายงานตัวเพื่อใช้เป็น

หลักฐานเข้ารับการรายงานตัวให้ถูกต้อง และแนบหลักฐานประกอบการรายงานตัว ได้แก่
1. เอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (พริ้นจากระบบเป็นเอกสารยืนยันการกรอกข้อมูล
ออนไลน์*) จํานวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
5. เอกสารหลักฐานที่เคยผ่านการตรวจสอบแล้วในวันสอบคัดเลือก
*การกรอกข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการดังนี้
เข้าไปที่ http://reg.pnru.ac.th/newadmission/home/info/login โดยใช้รหัสผู้สมัคร (ดังรหัสผู้สมัคร
(14 หลัก) เป็น Password เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล ใบรายชื่อข้างต้น) เป็น Password เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องไปถ่ายภาพในวันรายงานตัว ณ หอประชุมพิฆเนศวรใ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระในวันรายงานตัวของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มี ดังนี้
1. ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เป็นเงิน
4,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เป็นเงิน
10,000 บาท
รวม
14,000 บาท

รายชื่อผู้ที่ติดสํารองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ลําดับ
รหัสรายงานตัว
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
61 52601618060052 นายทิวากร ขุนสูงเนิน
สํารองลําดับที่ 1
62 52601618060109 นายกิตติกานต์ เจ๊ะโส๊ะ
สํารองลําดับที่ 2
63 52601618060125 นายยุทธภูมิ รวยอบกลิ่น
สํารองลําดับที่ 3
64 52601618060050 นายวุฒิพงษ์ หมุนลี
สํารองลําดับที่ 4
65 52601618060044 นางสาวศิริมา ประสังขาโย
สํารองลําดับที่ 5
66 52601618060063 นางสาวชฎาพร เปาวะนา
สํารองลําดับที่ 6
67 52601618060108 นายชัชวาล เลี้ยงพรม
สํารองลําดับที่ 7
68 52601618060022 นายธนากร ภูผาผิว
สํารองลําดับที่ 8
69 52601618060077 นางสาวทัศนีย์ เชยชม
สํารองลําดับที่ 9
70 52601618060075 นางสาวอรอนงค์ พิลาล้ํา
สํารองลําดับที่ 10
71 52601618060002 นางเสาวลักษณ์ ยวงทอง
สํารองลําดับที่ 11
72 52601618060112 นายสุปรากาญจน์ คงกล่อม
สํารองลําดับที่ 12
73 52601618060127 นางสาวจิราภัส พรมบังเกิด
สํารองลําดับที่ 13
74 52601618060128 นางสาวนุชนาฏ คงแป้น
สํารองลําดับที่ 14
75 52601618060129 นายบุญตรี ศรีราชา
สํารองลําดับที่ 15
Update 13/06/2560
หมายเหตุ การปรับรายชื่อผู้ที่ติดสํารองที่สามารถปรับเลื่อนให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผล
และชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แผนที่ประกอบการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 17 มิถุนายน 2560

(บันทึกข้อมูล
ออนไลน์และ
หอประชุมพิฆเนศวร
ถ่ายภาพ)
(รายงานตัวนักศึกษา)
เวลา 9.00-12.00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 15 ชั้น)
พระนครแกรนด์วิว
ถนนในมหาวิทยาลัย

วงเวียน

อาคารเรียนรวม
และศูนย์วัฒนธรรม
ประตู 1
ถนนแจ้งวัฒนะ

ห้องประชุมกิจจาทร 1
(ชั้น 4)
อาคารปิยมหาราช
(ปฐมนิเทศ)
เวลา 13.00-16.30 น.
ประตู 2

กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร และห้องประชุมกิจจาทร 1
อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เวลา
8.30–10.00 น.

10.00–10.15 น.

กําหนดการ

บันทึกข้อมูลออนไลน์และถ่ายภาพ และรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร (รายงานตัว
ชําระเงิน และรับเอกสาร)
พักรับประทานอาหารว่าง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ ITDS
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
-

10.15–12.00 น. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ต่อ)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
-

13.00–13.15 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร (ปฐมนิเทศ) ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1
(ชั้น 4) อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

13.15–14.00 น.

พิธีเปิด (กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ)
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

14.00–14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15–15.00 น. แนะนําบัณฑิตวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการศึกษา
ให้สําเร็จการศึกษาตามกําหนด โดย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

อธิการบดี
ดร.สถาพร ปกป้อง
ดร.สถาพร ปกป้อง
ผศ. ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา

15.00–16.30 น.

พบกรรมการประจําหลักสูตร แยกตามสาขาวิชา

กรรมการประจําหลักสูตร

