ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ)
ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการ
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ) บัดนี้คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ) ผ่านทาง Website https://edu.dru.ac.th/และ
Faecbook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือติดต่อดังรายชื่อที่แนบ
โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกท่านตามรายชื่อที่ประกาศ เข้ารับการลงทะเบียนและรายงานตัว ในวันอาทิตย์
ที่ 6 มีนาคม 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยประกาศรายละเอียดการรายงานตัวให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั กสู ต รประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิช าชี พ ครู ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4
(รอบพิเศษ) ขอให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์ ตามที่ประกาศรายชื่อ เตรียมเอกสารการรายงานตัวให้พร้อมรายการข้างล่าง
รายชื่อที่ประกาศ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี โทร 02 890 1801-8 ต่ อ 21310 หรื อ โทรตรง
๐๒ ๘๙๐ ๒๒๙๒
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ)
รุ่น บ64 กลุม่ 15 (รอบพิเศษ)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสประจําตัว
6421011131
6421011132
6421011133
6421011134
6421011135
6421011136
6421011137
6421011138
6421011139
6421011140
6421011141
6421011142
6421011143
6421011144
6421011145
6421011146
6421011147
6421011148
6421011149
6421011150
6421011151
6421011152
6421011153
6421011154
6421011155
6421011156
6421011157
6421011158
6421011159
6421011160

คํานําหน้า

นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ –สกุล

กมลวรรณ นาคนนท์
กัญญาพัชร ศิริจันทร์
เกศรา
เกื้อคง
ณัฏฐพัชร์
แก้วสวาสดิ์
ธนพร
เทพเสาร์
นันทิยา
คุ้มเกรง
นิลวดี
เทพภาพ
นุชนารถ เหมเดโช
บุษบาวรรณ แก่นน้อย
ประภัสสรา รุง่ เรือง
ปรารถนา มุงคุณคําชาว
ปริชญา
จันทศร
ปาริฉัตร
อภัย
พัทธนันท์
ถ่อมดี
พุทธทอง
เกษแก้ว
ภัทรภร
หอมทอง
ยุภาภรณ์ สืบสาน
วรพร
ซ่อนกลิ่น
วรัฐา
นพพรเจริญกุล
วรินธร
วงศ์ประเสริฐผล
วริษฐา
มากสุข
วีรยุทธ
แตงทอง
ศรวิษฐา
ฉายโรจนกุล
ศุภวิชญ์
จงเจริญ
สิริชัย
ภู่ระย้า
สุกัญญา ธนธาราพงศ์
สุรวีร์
รุง่ เรือง
อลิสา
อุบลน้อย
อังษณา
ยาลา
อัญมณี
ส่งเสริม

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ)
สํารอง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสประจําตัว
64210111.....
64210111....
64210111....
64210111....
64210111....
64210111....
64210111...

คํานําหน้า
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

ชื่อ –สกุล
สุภัสสรา
ณัฐวุฒิ
ณรงค์
สุวนันท์
กัลยาณี
กัญญามาศ
ปราโมทย์

เชียงฮวด
พลราชม
ทรัพย์ปัญญา
พยัคมาก
วรพิมพงษ์
ดําอุดม
ผดุงศิลป์



หมายเหตุ

เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับผู้ผา่ นการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 (รอบพิเศษ)
-------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องส่งเพื่อรายงานตัว (สําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ) มีดังนี้
๑. ใบรายงานตัว (รับเอกสารได้ในวันรายงานตัว) ที่สํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๒. รูปถ่าย ๑ นิ้ว
จํานวน ๑ รูป
(เขียนชื่อ - นามสกุลด้านหลังรูปให้เรียบร้อย)
ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถกู ต้อง

ชาย

หญิง

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง)
จํานวน 1 ฉบับ
๗. สําเนา Transcript ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง)
จํานวน 1 ฉบับ
๘. สําเนาใบอนุญาตให้ปฏิบตั กิ ารสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ออกโดยคุรุสภา
และยังไม่สนิ้ สุดระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
จํานวน 1 ฉบับ
๙. สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบตั ิหน้าที่สอน/ครูผู้สอนเท่านัน้ จนถึงวันที่รับสมัคร และสมุดประจําตัวครู
ที่เป็นปัจจุบนั
จํานวน ๑ ฉบับ
10. เอกสารการชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จํานวนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท (ลําดับที่ 1-30 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน
จํานวน 13,100 บาท เป็นแคชเชียร์เช็คโดย สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”)

(สําหรับเอกสารตัวจริง หากยังไม่ยื่นหรือนํามาแสดงกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว อนุญาตให้นํามาแสดงในวันเปิด
การเรียนการสอนตามปกติ)
** หมายเหตุ**
ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ทุ ก ท่ า นรายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษาในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 6 มี น าคม พ.ศ. 2565 ตามเวลาที่ แ จ้ ง ไว้ ใ นประกาศ
(ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.) ต้องมีเอกสารหลักฐานตามข้างต้นครบถ้วน ยกเว้นข้อ ๘. (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ออกโดยคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน) ในกรณีที่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ ขอใบอนุญาตฯ จากคุรุสภาสามารถแสดงหลักฐานหรือสําเนาข้อมูลในการยื่นขอใบอนุญาตฯ ที่ได้
ดําเนินการจากคุรุสภา โดยพิมพ์/Print จากหน้าเวปคุรุสภาที่ขึ้นสถานะ เพื่อยื่นเอกสารในแสดงต่อเจ้าหน้าที่รายงานตัว
กรณีผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ในวันรายงานตัว (คือวันอาทิตย์
ที่ 6 มีนาคม 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00น.) จะถือว่าคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปที่กําหนด จะขออนุญาต
ตัดสิทธิ์ท่าน
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)
ทาง Website https://edu.dru.ac.th/ และ Facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่ (๐๒) ๘๙๐๑๘๐๑–๘ ต่อ ๒๑๓๑0 โทรตรง ๐๒–๘๙๐๒๒๙๒
หรือโครงการบัณฑิตศึกษา (02) 890 1801 -8 ต่อ 21230 , 21210, 21220

แจ้งกําหนดการเปิดเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุน่ บ64 กลุ่ม 15 (รอบพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(เทอมแรก ของรุ่น บ64 กลุ่ม15 รอบพิเศษ)
เปิดเรียนแรก -

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามประกาศรายชื่อ ลําดับที่ 1 - 30 สามารถ Add Line ตาม QR CODE

QR CODE

นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น บ64 กลุ่ม 15 (รอบพิเศษ)
ที่รายงานตัวเท่านั้น

