ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสผู้สมัคร
50601602510003
50601602510004
50601602510005
50601602510006
50601602510011
50601602510012
50601602510016
50601602510017
50601602510018
50601602510019
50601602510020
50601602510023
50601602510025
50601602510027
50601602510028
50601602510033
50601602510037
50601602510038
50601602510040
50601602510041

ลําดับ
รหัสผู้สมัคร
1 50601603540001
2 50601603540005
ลําดับ
รหัสผู้สมัคร
1 50601651540001
2 50601651540006

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อ-สกุล
นายวิศิษฐ ไทพิทักษ์
นายกิตติ อาบัส
นางกฤษณี วิรัชกุล
นายนิพนธ์ เป้าประจําเมือง
นางสาวสมฤทัย ไพรี
นางสาวภนิตา จิระพุทธรมย์
นางสาวสุจิตรา เสมอกัน
นางสาวอรอนงค์ แวดอุดม
นางสาวสุธิสา ปลงใจ
นางสาวสมปรารถนา ประเสริฐ
นางสาวจอมขวัญ อินต๊ะเหล็ก
นางสาวสุกานดา อาจหาญ
นายทองฉัตร เยาวมาลี
นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ
นางสาวภัทรสุดา ชมเชย
นางสาวนิศาชล พลศรี
นางสาวธัญญารัตณ์ ทองทิพย์
นางสาววิจิตรา รอดหยู
นางสาววัชรินทร์ ครุฑแก้ว
นางปิยอร เทศทอง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ยศ
นายสมาน เทพรินทร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรัตน์ วินัยพานิช
นางสาวณัฏฐณิชา ถิ่นวงษ์เย็น

3
4
5
6
7

50601651540007 นางสาวชุติมา อินทร์คง
50601651540008 นางสาวชญาพร แสนรัมย์
50601651540011 นางสาวกรณ์รัชภัส จับใจ
50601641550001 นายคณิต วงศ์สุวรรณ
50601641550002 นางสาววิภาพร พิชราจันทร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลําดับ
รหัสผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
1 50601641550008 นายวัชระ เพ็ชรรัตน์
2 50601641550007 นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ
3 50601641550010 นางสาวฆนวารี เกิดสุข
4 50601641550011 นางเสาวนีย์ สุขขัง
5 50601641550012 นายภัชกุล นามเขียว
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ลําดับ
รหัสผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
1 90601673710001 นางพิมพวรรณ ภักดีพันธ์
Update 13/06/2560
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 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)
*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
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระในวันรายงานตัวของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มี ดังนี้

1. ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เป็นเงิน
2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เป็นเงิน
รวม

4,000 บาท
20,000 บาท
24,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระในวันรายงานตัวของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี ดังนี้
1. ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เป็นเงิน
4,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เป็นเงิน
28,000 บาท
รวม
32,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระในวันรายงานตัวของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มี ดังนี้
1. ค่าประกันของเสียหาย เป็นเงิน
2,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เป็นเงิน
66,000 บาท
รวม
68,000 บาท

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

