
 
    
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ) 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 (ภาค
พิเศษ) บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

1. การรายงานตัว  
  1.1 ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว รายงานตัวเพ่ือเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2 ก าหนดการการรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
 https://admission.kpru.ac.th 

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 พิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอม 1/2565 ที่เว็บไซต ์
https://admission.kpru.ac.th และช าระเงินได้ที ่
1. QR CODE พร้อมเพย์ (PromptPay) ธนาคารกรุงไทย 
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิช 7-eleven 
หมายเหตุ สามารถน าเงินมาช าระในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม ตึก 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. หากไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการรับ
รายงานตัวล าดับส ารองตามล าดับ จนครบตามจ านวน 30 คน 

4 กันยายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
9 กันยายน 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
10 – 11 กันยายน 2565 การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 1 
   

  1.3 ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม (ตึก12) มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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2. เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://admission.kpru.ac.th ดังนี้ 
  2.1 การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ต้องกรอกข้อมูลประวัติ 
และอัพโหลดไฟล์เอกสาร และต้องรับรองส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทุกฉบับ ทั้งนี้เอกสารที่ต้อง      
อัพโหลดประกอบด้วย 

2.1.1 รูปถ่ายภาพสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า สวมชุดสุภาพ หรือชุดสูท 
โดยไฟล์ต้องเป็นนามสกุล .JPG เท่านั้น 
   2.1.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท(ถ้ามี), 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(ถ้ามี)) โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล .PDF เท่านั้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องก่อนอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ 
   2.1.3 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล(ถ้ามี) โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล .PDF เท่านั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องก่อนอัพโหลด
เอกสารเข้าระบบ 

3. เอกสารที่ต้องน ามาส่งในวันรายงานตัว (วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  3.1 ใบทะเบียนประวัติ      จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2 รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมชุดสุภาพ หรือชุดสูท   จ านวน 2 รูป 
  3.3 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท(ถ้ามี), ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู(ถ้ามี)        จ านวน 1 ชุด 
  3.4 ส าเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
  3.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1 ฉบับ 
  3.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรข้าราชการ(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
  3.7 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนแปลงชื่อ–สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ–สกุลในเอกสาร 
การสมัครไม่ตรงกัน)        จ านวน 1 ชุด 
  3.8 ส าเนาการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     จ านวน 1 ฉบับ 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  4.๑ ระดับปริญญาโท จ านวน 26,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 4.1.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชาเหมาจ่ายเทอม 1/2565 จ านวนเงิน  24,000 บาท 
 4.1.2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จ านวนเงิน    1,000 บาท 
 4.1.3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวนเงิน       100 บาท 
 4.1.4 ค่าประกันของเสียหาย จ านวนเงิน    1,000 บาท 
  4.2 ระดับปริญญาเอก จ านวน 41,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชาเหมาจ่ายเทอม 1/2565 จ านวนเงิน  40,000 บาท 
 4.2.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวนเงิน       100 บาท 
 4.2.3 ค่าประกันของเสียหาย จ านวนเงิน    1,000 บาท 
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  จึงประกาศเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 28   สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

28   สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F68wiKXju4o/M/xBguUU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
.......................................................... 

 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

๑ นางสาวนิลาวัลย ์ จันทร์ต้น  
2 นางสาวสุพัตรา  ยิ้มบุญเกิด  
3 นายพงศ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์  
4 นางสาวนภสร แย้มสอาด  
5 นายสุรนาท โมลาลาย  
6 นายจันทร์ค า ชุมภู  
7 นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย  
8 ว่าที่ รต.หญิงเกวลิน แสงอุทัย  
9 นายกรกช ก าเลิศกล้า  

10 นายพีรภัทร ส่องแสง  
11 นายปิยณัฐ สาระถี  
12 นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน  
13 นายกิติศักดิ์ แซ่จ้าง  
14 นายอิทธิพล สุขสอาด  
15 นางสาวตะวัน เขตคง  
16 นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ  
17 นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ  
18 นางสาวรัศก์จิราภรณ์ อ่อนบรรจง  
19 นางก าไร ตะนะ  
20 นายเกียรติก้อง ศรีทรรศนีย์  
21 นางสาวณัฐพร ทองดี  
22 นายอัษฎาวุธ ศิริพงษ์  
23 นางสาวเกศรา รักพ่วง  
24 นางสาวปุณยาพร กลัดล้อม  
25 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วเกตุ  
26 นางสาวสุพัตรา ไชยเสน  
27 นางสาวกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข  
28 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์  
29 นางสาวณัฐมล โตนาค  
30 นางสาวพิราวรรณ บุญชู  

 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับส ารอง 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

.......................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาวทิพย์วิมล พลาพล ส ารองล าดับที่ 1 
2 นายอมรเทพ พุกนัด ส ารองล าดับที่ 2 
3 นางสาวเพ็ญนภา ปั่นอ้าย ส ารองล าดับที่ 3 
4 นายณัฐพร ทองรักษ์ ส ารองล าดับที่ 4 
5 นางสาวกนกณาภา วรจักรโยธิน ส ารองล าดับที่ 5 
6 นางสาวปาริณี กลิ่นหอม ส ารองล าดับที่ 6 
7 นายนิติพงษ์ กอบขุนทด ส ารองล าดับที่ 7 
8 นายสขิล สินสิงห์ ส ารองล าดับที่ 8 
9 นางสาวสุวนันท์ มีแก้ว ส ารองล าดับที่ 9 

10 นายเกียรติศักดิ์ สมโภชน ์ ส ารองล าดับที่ 10 
11 นางสาวจามจุลี บทมูล ส ารองล าดับที่ 11 
12 นางสาวชวัลลักษณ์ ไตรวาท ส ารองล าดับที่ 12 
13 นายพงศธร สายเสนี ส ารองล าดับที่ 13 
14 นางสาวอังคนา บดีรัฐ ส ารองล าดับที่ 14 
15 นางสาวสรพิชชา พานไทย ส ารองล าดับที่ 15 
16 นางสาวศุภานัน แสงระรวย ส ารองล าดับที่ 16 
17 นายปรเมศวร์ ตันสาโรจน์วนิช ส ารองล าดับที่ 17 
18 นายสรัฎฐ ์ ชีวรัตน ์ ส ารองล าดับที่ 18 
19 นางสาวสุภาวด ี ยอดยิ่ง ส ารองล าดับที่ 19 
20 นายเกรียงไกร สุขขา ส ารองล าดับที่ 20 
21 นางสาวสุรีรัตน์ ฉ่ าแก้ว ส ารองล าดับที่ 21 
22 นายพงษ์พัฒน์ คงโพธิ์ ส ารองล าดับที่ 22 
23 นางสาวภัทราพร อ่ิมจ าลอง ส ารองล าดับที่ 23 
24 นางสาวณัฐญา ประเสริฐสุข ส ารองล าดับที่ 24 

    
    
    
    
    
    

 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
.......................................................... 

 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

๑ นางวรรณทนา  ละจุ้ม  
2 นายจิโรจน์   สุพัฒน์  
3 นายเกรียงไกร   กันตีมูล  
4 นายนเรศ   ข าเจริญ  
5 นางสาวมุทิตา นาคเมือง  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


