เอกสารประกอบการรับสมัคร (ยื่นเพิ่มเติม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องนามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำสัญญำจ้ำงให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน หรือ สำเนำสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน
5. สำเนำหนังสืออนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (จำกครุสภำ)
ที่ยังไม่หมดอำยุ
6. สำเนำคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมำยให้ปฏิบัติกำรสอนระบุรำยวิชำและระดับชั้นที่รับผิดชอบ หรือ
ตารางสอน
7. สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ำมี)
หมายเหตุ
- เอกสำรสำเนำทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อที่ยื่นเอกสำรในวันสอบสัมภำษณ์ไม่ครบถ้วน ให้นำเอกสำรมำแนบเพิ่มเติมตำมรำยกำร
ที่แจ้งไว้ข้ำงต้น (ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อที่มีรำยชื่อ และปรำกฎสัญลักษณ์ * คือกลุ่มนักศึกษำที่ต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
ที่บัณฑิตวิทยำลัย ชั้น 5 อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2559)
- ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรำยงำนตัวนักศึกษำออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลำคม
พ.ศ. 2559 ได้จำกลิงค์ http://reg.pnru.ac.th/newadmission/home/info/login และ Print-out เอกสำรรำยงำนตัว
เพื่อยืนยันกำรกรอกข้อมูล และนำมำยื่นประกอบกำรรำยงำนตัวในวันเสำร์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2559

หากมีข้อคาถามใดๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 02-544-8529, 02-544-8034, 02-521-0282, 02-544-8032
Fax : 02-522-6603 E-Mail : grad@pnru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ลำดับ
รหัสรำยงำนตัว
ชื่อ-นำมสกุล
52592618060002 นายเอกรินทร์ จันทร์เฮง
1
52592618060004 นางสาวเกสรา วรพิมพ์รัตน์
2
52592618060007 นายชนะพล บุณยภาธิน
3
52592618060008 นายพงษ์สิงห์ ดวงนิราส
4
52592618060009 นางสุรีรัตน์ โอวาท
5
52592618060010 นางสาวศิรินทิพย์ ศุภศิริพร
6
52592618060014 นางสาวพัชระ ชาติรังสรรค์
7
*8 52592618060015 นางสาววัลลี ละชั่ว
52592618060016 นางสาวอารยา แซ่ล้อ
9
10 52592618060017 นายวิศิษฐ์ ศิริโสภณ
11 52592618060020 นางสาวฐิตนิ ันท์ ขีดดี
*12 52592618060023 นางสาวธนพร กรุงแสนเมือง
13 52592618060024 นางสาวเอมอร ศรีอริยานุวัฒน์
*14 52592618060025 นางสาววิจิตรา สุโง๊ะ
*15 52592618060026 นางสาวสุนิสา สุโง๊ะ
16 52592618060027 นายอรรถพล อรรถศริ
*17 52592618060028 นางสาวผุสดี ศรีสัมพันธ์
18 52592618060029 นางสาววารุณี เฟื่องฟู
19 52592618060030 นางสาวกาญจนา สุมาลัย
20 52592618060031 นายเอกวิทย์ โสวัต
*21 52592618060033 นายธนวภัทร์ สุนทรสวัสดิ์
*22 52592618060034 นางสาวปัถยา แจ่มยิง่
*23 52592618060035 นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์
*24 52592618060036 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิโ์ สภา
*25 52592618060037 นางสาวกุลกัลยา คาใจ
*26 52592618060038 นางสาวอัมภา จัตกุ ลู
*27 52592618060039 นายพิเชษฐ์ วิไลลักษณ์

ลำดับ
*28
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
*61

รหัสรำยงำนตัว
52592618060040
52592618060043
52592618060044
52592618060048
52592618060049
52592618060050
52592618060051
52592618060054
52592618060055
52592618060060
52592618060061
52592618060064
52592618060070
52592618060073
52592618060077
52592618060080
52592618060084
52592618060085
52592618060087
52592618060089
52592618060091
52592618060094
52592618060095
52592618060096
52592618060097
52592618060108
52592618060110
52592618060111
52592618060115
52592618060117
52592618060121
52592618060126
52592618060127
52592618060128

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ชื่อ-นำมสกุล
นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธิ์
นางสาวพรพิมล กลิ่นหอม
นางสาววิชาดา หนูเปลี่ยน
นายรชตะ พรหมมา
นายพันแสง พงศ์พิริยะเกียรติ
นางสาวเจริญพร ทักทาย
นางสาวสุปราณี กลิ่นสุข
นางสาวปาจรีย์ เชาวดี
นางสาวอรวี อภิรัตน์
นางสาวปนัดดา สมันเลาะ
นายวิรุณชัย คล้ายเดือน
นางสาวปริศนา มวลชัยภูมิ
นางสาวกฤติมา วงษ์คานา
นางสาวปรารถนา รอดรัด
นางอรนุช ชูนาม
นายกรวิทย์ เต๊ะซัน
นายนรายุทธ คันทัพไทย
นายธนากร รักสุจริต
นางรัศมี คูณขุนทด
นางเฟื่องสกุล เครือโชติ
นายธนากร ชุปวา
นางสาวนุชนาถ อิ่มอาษา
นางสาวจิราภรณ์ สว่างภพ
นางสาวอริศา หม่อยหลง
นายปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร
นายนพพันธ์ สีเผือก
นางสาวภัคจิรา ไชยมูล
นายฐิตะวัฒน์ ฐิตะฐาน
นางสาวกมลชนก เฟื่องทอง
นางสาวชลดา จันทะคุณ
นางสาวชุตมิ า โสภา
นางสาววาทิณี คเชนทร์ชาติ
นางสาวณัฐสุดา ทองเพ็ง
นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม

ลำดับ
62
*63
*64
*65
*66
67
68
69
70
*71
*72
*73
*74
*75
*76
*77
*78
79
*80
81
*82
*83
*84
85
*86
*87
*88
89
*90
91
92
93
*94
*95

รหัสรำยงำนตัว
52592618060129
52592618060131
52592618060132
52592618060133
52592618060134
52592618060135
52592618060136
52592618060138
52592618060139
52592618060142
52592618060143
52592618060145
52592618060146
52592618060147
52592618060148
52592618060149
52592618060151
52592618060152
52592618060154
52592618060157
52592618060158
52592618060160
52592618060161
52592618060163
52592618060164
52592618060165
52592618060166
52592618060169
52592618060170
52592618060171
52592618060172
52592618060173
52592618060176
52592618060177

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ชื่อ-นำมสกุล
นายกฤษชวกร พันธุภ์ ักดี
นางสาววิรัญชนา ทะยะสุุทธิ์
นางสาวมารีนา ไกรชิต
นางวันดี อยูส่ าราญ
นางสาวณิชมน ทองใบเล็ก
นายพงษ์ศักดิ์ งามชุ่ม
นายธนาศักดิ์ ห้องแซง
นางสาวนภัสวรรณ คงปลิก
นายสุระ ชนะประโคน
นางสาวสุภาพร สัจจา
นางสาวอัฉรา ชัยพิพัฒน์
นางสาวทัศนีย์ ศรีสุพรรณ
นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์
นายพงษ์พัฒน์ พูลสวัสดิ์
นางสาวนาตยา อินเดริส
นางสาวชญานิษฐ์ จันทะ
นางสาวเกศรา พุกไพร
นางสาวสุวรรณี แก้วซุง
นายนิรันดร พรหมเดช
นางสาวพรทิพา จันทะรี
นายกฤษดา พิมชะนะ
นายศุภสถิตย์ จักรชัย
นางสาวภาวิณี มาลีหวล
นายประกายสิทธิ์ ศรีทอง
นางสาวรุง่ นภา น้อยยม
นายอานวย อินทรโชติ
นางสาวดานี ประดิษฐสุวรรณ์
นางสาวปัทมาพร ปะติคา
นายศักดา แสงทอง
นางสาวสุทธิณี น่วมวิโรจน์
นายวิทยา ลาตีฟี
นางสาวอภัสรา รอดสันเทียะ
นางสาวรวิษฎา สงกูล
นางสาวจารุวรรณ เสียงสมใจ

ลำดับ
96
*97
*98
99
100
101
*102
*103
104
105
*106
107
108
109
*110
111
112
113
*114
*115
116
117
*118
*119
*120
*121
*122
*123
*124
125
*126
*127
*128
129

รหัสรำยงำนตัว
52592618060179
52592618060180
52592618060181
52592618060182
52592618060185
52592618060186
52592618060193
52592618060194
52592618060195
52592618060198
52592618060199
52592618060200
52592618060202
52592618060204
52592618060205
52592618060206
52592618060209
52592618060214
52592618060215
52592618060216
52592618060217
52592618060218
52592618060219
52592618060220
52592618060234
52592618060235
52592618060236
52592618060237
52592618060238
52592618060241
52592618060242
52592618060243
52592618060245
52592618060247

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ชื่อ-นำมสกุล
นางสาวเกศรา ไกรรอด
นายอุเทน สามหล้า
นางสาวนพมาศ อ่อนผึ้ง
นางสาวนิตยา ดามัง
นางสาวอมรรัตน์ ขาอาจ
นางสาวอินทิรา จันทร์ชู
นางสาวญาณิศา ธัญญการ
นายเอกราช มาศขาว
นางสาวพร้อมพรรณ ตรงกระโทก
นางสาวมาติกร ครบุรี
นางสาวสุกนั ยา บุบผาวัลย์
นางสาวรัชนี แสงนาค
นายศิระ สวนพานิช
นางสาวศิริพร หารสูงเนิน
นางสาวปวีณา ชาติมนตรี
นายปิตภิ ัทร ศรีคาภา
นางโสภา แบบอย่าง
นายสรศักดิ์ รัตนอนันต์
นางสาวปวีณา สุธรรมมา
นางสาวดวงพร พุ่มจาปา
นางสาวกิตติมา ราญมีชัย
นางสาววรรณพร มุสิกรรมณี
นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทอง
นางสาวเตือนใจ ภักดีล้น
นางสาวปภัสษา แกล้วกล้า
นางสาวศิริเกียรติ ชูวงศ์โกมล
นางสาวแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบุญขา
นายวรุฒ สุขหงษ์
นางสาวรุง่ นภา บังคลัน
นางสาวสุปราณี ระโหฐาน
นางสาวชุลีพร ลิ้มประเสริฐ
นายสุรวุฒิ ศรีนวล
นายธนวัฒน์ ทองจันทร์

ลำดับ
130
131
132
133
*134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
*146
147
148
*149
*150
151
152
153
154
*155
156
*157
*158
*159
160
*161
*162
*163

รหัสรำยงำนตัว
52592618060248
52592618060251
52592618060252
52592618060253
52592618060254
52592618060255
52592618060257
52592618060258
52592618060260
52592618060261
52592618060262
52592618060263
52592618060264
52592618060267
52592618060268
52592618060279
52592618060281
52592618060283
52592618060286
52592618060287
52592618060288
52592618060289
52592618060290
52592618060291
52592618060292
52592618060293
52592618060294
52592618060295
52592618060299
52592618060303
52592618060304
52592618060307
52592618060308
52592618060313

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ชื่อ-นำมสกุล
นางสาวจุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ
นางสาวจุรีวรรณ โนมะยา
นางนิธิวดี ปติสังข์
นางดวงพร ก่อประศาสน์วิทย์
นางสาวสรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ
นางสาวจริญญา เสนจันทร์
นางสาวกีรติกร สื่อสวัสดิ์วณิชย์
นางสาวกชนิภา ภานุรักษ์
นายชโลมพร แน่นหนา
นางสาวเปมิกา นิลพัฒน์
นางธิดารัตน์ แสงตา
นางสาวเกตุมณี ผอบทอง
นายภัทรพล ธนตันยะกุล
นายณัฐพล บุญยัง
นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์
นางสาวกิตติญา ทับทิมเทศ
นางสาววรรณภา โต๊ะมีเลาะ
นางปิยธิดา ชัยวังราช
นางสาวสุปราณี นุ้ยแม้นเนตร
นางสาวธิดาทิตย์ จุลจันทร์โพธฺ์
นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์
นายรัศมี ใจถวิล
นายคณิน ปุตตธรรมกุล
นางสาวกษิรปัทม์ ปานทอง
นางสาวนภัสถา สงวนยวง
นางสาวจตุภรณ์ น้อมประเสริฐ
นางสาวธานี ฉวีวงค์
นางอารยา สุขสอาด
นายเอกพล จันทะวงค์
นางสาวธฤภัศ ประทองศิล
นางสาวเกศรา คูณทวี
นางจุไรลักษณ์ มุขเชิด
นายนนณภัทร อาวิรุทร์
นางสาวชลลดา กันเกลา

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ลำดับ
รหัสรำยงำนตัว
ชื่อ-นำมสกุล
*164 52592618060314 นายวีรยุทธ พามา
165 52592618060316 นายครรชิต ฟุ้งโล่
*166 52592618060317 นายกิตติคุณ กันแย้ม
*167 52592618060318 นายสิทธิ อารีพงษ์
*168 52592618060323 นายวรายุส ทองคาแท้
*169 52592618060327 นางสาวยุพาวรรณ ตะเภาทอง
*170 52592618060328 นางสาวอรนุช แสนเสนาะ
171 52592618060331 นางสาวอมราลักษณ์ พสิฐรัฐพล
*172 52592618060332 นางมณีวรรณ พัฒน์ธนะดิษกุล
173 52592618060334 นางสาววรัญญา บุญยะฤทธิ์
*174 52592618060336 นายศักรินทร์ เดชผดุง
*175 52592618060337 นายปฐมพร บุญประสงค์
*176 52592618060338 นายธนวัฏ อิ่มผ่อง
177 52592618060339 นางสาวจารุวรรณ์ ทองอะไพพงษ์
*178 52592618060342 นางสาวอัจฉราภรณ์ มีพันธ์
*179 52592618060343 นางสาวเกตุแก้ว สังข์แก้ว
*180 52592618060346 นางอนุธิดา ทองพรวน
* รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีสัญลักษณ์ * หมายถึง เป็นผู้ยนื่ เอกสาร
ในวันสอบสัมภาษณ์ไม่ครบถ้วน

Update 19/10/2559

รำยชื่อผู้ที่ตดิ สำรองสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ลำดับ
รหัสรำยงำนตัว
ชื่อ-นำมสกุล
*1 52592618060088 นางสาวกรรณิกา คงชูผล
สารองลาดับที่ 1
52592618060240 นางสาวสุกานดา นาคเสน
2
สารองลาดับที่ 2
*3 52592618060150 นางสาวปัทมา คงวัง
สารองลาดับที่ 3
*4 52592618060190 นางสาวเอมอร จันทร์ทะศร
สารองลาดับที่ 4
52592618060239 นางสาวชาลินี สมจิต
5
สารองลาดับที่ 5
*6 52592618060333 นางสาวสุพัดชา อินทรบุตร
สารองลาดับที่ 6
*7 52592618060144 นายปยุต เช็งเจริญ
สารองลาดับที่ 7
*8 52592618060155 นายธีรพล เพชรซ้อน
สารองลาดับที่ 8
52592618060233 นายพายุ โสภาพร
9
สารองลาดับที่ 9
*10 52592618060311 นายนายพงศกร เชียงไฝ
สารองลาดับที่ 10
11 52592618060269 นางสาวมลทนา ดวงมุลลี
สารองลาดับที่ 11
*12 52592618060306 นางสาวรัศมี สิงหากุล
สารองลาดับที่ 12
13 52592618060192 นายปรีชา อาดา
สารองลาดับที่ 13
14 52592618060078 นางสาวมาลินี ชูศรี
สารองลาดับที่ 14
*15 52592618060212 นายกิตติภูมิ มวลชัยภูมิ
สารองลาดับที่ 15
16 52592618060141 นายยศพล เฉลิมกิจ
สารองลาดับที่ 16
*17 52592618060011 นางสาวโชติกา ศรียาภัย
สารองลาดับที่ 17
*18 52592618060207 นายภูริศ ขาวปลื้ม
สารองลาดับที่ 18
* รายชื่อผู้ที่ตดิ สารองการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีสัญลักษณ์ * หมายถึง เป็นผู้ยนื่
เอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ไม่ครบถ้วน
หมำยเหตุ การปรับรายชื่อผู้ที่ตดิ สารองที่สามารถปรับเลื่อนให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผล
และชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Update 19/10/2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559
โปรดเข้ารับการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
โดยเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร และเข้ารับการปฐมนิเทศเป็น
นักศึกษาใหม่ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโปรดกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ และพริน้ เอกสารใบรายงานตัวเพื่อใช้เป็น
หลักฐานเข้ารับการรายงานตัวให้ถูกต้อง และแนบหลักฐานประกอบการรายงานตัว ได้แก่
1. เอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (พริน้ จากระบบเป็นเอกสารยืนยันการกรอกข้อมูล
ออนไลน์*) จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จานวน 2 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
*กำรกรอกข้อมูลออนไลน์ของมหำวิทยำลัย ให้ดำเนินกำรดังนี้
เข้าไปที่ http://reg.pnru.ac.th/newadmission/home/info/login โดยใช้รหัสรายงานตัว (ดังรหัสรายงานตัว
(13 หลัก) เป็น Password เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วให้จัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันการกรอกข้อมูล
ออนไลน์ และก่อนเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องไปถ่ายภาพนวันรายงานตัว ณ หอประชุมพิฆเนศวรใ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค่ำใช้จำ่ ยที่ตอ้ งชำระในวันรำยงำนตัวของหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู) มี ดังนี้
1. ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เป็นเงิน
4,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เป็นเงิน
10,000 บาท
รวม 14,000 บำท

กำหนดกำรรำยงำนตัวและปฐมนิเทศ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 2/2559
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร และห้องประชุมกิจจำทร 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
เวลำ
กำหนดกำร
8.30–10.00 น. บันทึกข้อมูลออนไลน์และถ่ายภาพ ตรวจหลักฐาน
รายงานตัว และชาระเงิน ณ หอประชุมพิฆเนศวร
10.00–10.15 น.
10.15–12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00–13.15 น.

13.15–14.00 น.
14.00–14.15 น.
14.15–15.00 น.

15.00–16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียนรับเอกสาร (ปฐมนิเทศ)
ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พักรับประทานอาหารว่าง
แนะนาบัณฑิตวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการศึกษา
ให้สาเร็จการศึกษาตามกาหนด โดยรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
พบกรรมการประจาหลักสูตร แยกตามสาขาวิชา
ณ ชั้น 5 และ ชั้น 9 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

บัณฑิตวิทยำลัย โทร. 02544-8032, 02544-8529 (ต่อ 48032,48529) Fax 02521-7595

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ ITDS
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา
ผศ.ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
กรรมการประจาหลักสูตร

เอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องนามาประกอบการพิจารณาในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1. สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ำยสี ขนำด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ติดในใบรำยงำนตัว 1 รูป)
4. Print-out เอกสำรรำยงำนตัว เพื่อยืนยันกำรกรอกข้อมูลออนไลน์
5. ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระในวันรำยงำนตัว ได้แก่
5.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู) มี ดังนี้
5.1.1 ค่ำรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ เป็นเงิน 4,000 บำท
5.1.2 ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย เป็นเงิน 10,000 บำท
รวม 14,000 บาท
หมายเหตุ
- เอกสำรสำเนำทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรำยงำนตัวนักศึกษำออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลำคม
พ.ศ. 2559 ได้จำกลิงค์ http://reg.pnru.ac.th/newadmission/home/info/login และ Print-out เอกสำรรำยงำนตัว
เพื่อยืนยันกำรกรอกข้อมูล พร้อมทั้งนำมำยื่นประกอบกำรรำยงำนตัวในวันเสำร์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2559
- โปรดแต่งกำรสุภำพเพื่อเข้ำรับกำรรำยงำนตัว และถ่ำยภำพเพื่อจัดทำฐำนข้อมูล
- โปรดอ่ ำ นค ำชี้ แ จงหรื อ หมำยเหตุ ท้ ำ ยประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรสอบคั ด เลื อ กเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษำ (ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต ภำคกำรศึกษำที่
2/2559 ในวันที่ 20 ตุลำคม 2559) และปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด

หากมีข้อคาถามใดๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 02-544-8529, 02-544-8034, 02-521-0282, 02-544-8032
Fax : 02-522-6603 E-Mail : grad@pnru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แผนที่ประกอบการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 29 ตุลาคม 2559

(บันทึกข้อมูล
ออนไลน์และ
หอประชุมพิฆเนศวร
ถ่ายภาพ)
(รายงานตัวนักศึกษา)
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

