ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
----------------------ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ ได้ดำเนิน การสอบข้อเขียนและสอบสั มภาษณ์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก
จำนวน 180 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา
ต าม ขั้ น ต อ น ใน ระ ห ว่ า งวั น ที่ 2 5 ตุ ล าค ม – 2 พ ฤ ศ จิ ก าย น 2 5 6 2 ท างเว็ บ ไซ ต์
https://www.academic1.cmru.ac.th/web63/ และชำระเงิน ค่ าลงทะเบี ย น รายละเอี ย ดตามปฏิ ทิ น
แนบท้ายประกาศนี้
ทั้ งนี้ ห ากไม่ ม ารายงานตั ว และชำระเงิน ค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้สำรองลำดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2562
วัน / เดือน / ปี
25 ต.ค. – 2 พ.ย.
62

3 พ.ย. 62

9 พ.ย. 62

กิจกรรม
เวลา
รายงานตัวผ่าน ๙.๐๐ น.
และชำระเงิน เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ปฐมนิเทศ
พบอาจารย์ที่
ปรึกษาและรุ่น
พี่
- ยื่น
เอกสารรายงาน
ตัวพร้อม
หลักฐาน
- รับตาราง
เรียน
เริ่มเข้าชั้นเรียน

๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น.

สถานที่

หมายเหตุ

1. รายงานตัวออนไลน์ https://reg.cmru.ac.th/ ให้ น.ศ.บันทึกข้อมูลประวัติผ่าน
2. ชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
พร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัว
และใบแจ้งชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
นำไปชำระเงินที่ธนาคาร
กรุงเทพฯ และ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่
25 ต.ค. – 2 พ.ย. 62

ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)

๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓
ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)

ให้นำสำเนาใบเสร็จชำระ
เงินค่าลงทะเบียนมาแสดง
ด้วย

ตามตารางเรียน

ชั้น 8 อาคารราชภัฏ 90 ปี

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ขั้นตอนการเข้ ารายงานตัวในระบบออนไลน์
สาหรับนักศึกษาหลักสู ตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี การศึกษา 2562

1. เข้าระบบรายงานตัวโดยใช้ Password ใช้เลขประชาชน ตามด้วยวันเดือนปี เกิด
ตัวอย่าง 1509900311969140434
2. กรอกข้อมูลประวัตินกั ศึกษาตามแบบฟอร์ม
3. Print out จานวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานและเซ็นรับรองสาเนาให้ครบทุกฉบับ
เอกสารที่ตอ้ งแนบ ประกอบด้วยนี้
3.1 สาเนาใบระเบียนผลการเรี ยน (Transcript) 2 ชุด
3.2 สาเนา ใบรับรองคุณวุฒิหรื อสาเนาใบปริ ญญาบัตร จานวน 2 ชุด
3.3 สาเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. นาส่งในวันปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741101
2 62741102
3 62741103
4 62741104
5 62741105
6 62741106
7 62741107
8 62741108
9 62741109
10 62741110
11 62741111
12 62741112
13 62741113
14 62741114
15 62741115
16 62741116
17 62741117
18 62741118
19 62741119
20 62741120
21 62741121
22 62741122
23 62741123
24 62741124
25 62741125
26 62741126
27 62741127
28 62741128
29 62741129
30 62741130

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์
นางสาวกัญญนัทธ์ ศิริ
นางสาวจริยา การสอน
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์
นางสาวชนากานต์ สายวงศ์
นางสาวชุลีกร การแช็ง
นางสาวณิชากร กิติคุณ
นางสาวธนัตชนก แก้วยศ
นางนันทวรรณ วัฒนวราห์
นางสาวเบญจมาพร ตนเล็ก
นางสาวปรียานันท์ ทวยจันทร์
นางสาวพิสมัย เลิศวงค์มธุรกร
นางสาวมัณฑนา กันทะวงศ์
นางสาวลีลาวดี เรืองเดช
นางสาววนิชญา โพธิลังกา
นางสาววิภาวี เจริญวงค์
นางสาวสุภัสสร บุญงาม
นางสุรีย์ ธนกิจดี
นางสาวอริญชย์ ชัยปริพรรห์
นายชวนัท มณีกร
นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช
นายทศพล โฆษิตพล
นายปฏิณญา ทาประเสริฐ
นายพัชรพงศ์ อุ่นต๊ะ
นายวิทยากิจ หาญจิตต์
นายศรัณย์ยุทธ สุขจันทร์
นายสรณ์ แอบเงิน
นายอภิวัฒน์ อมาตยกุล
นายอัฐมาพร ชาดง
นายอาคม กาวี

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562
รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:13 หน้า 1 / 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562

ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741201
2 62741202
3 62741203
4 62741204
5 62741205
6 62741206
7 62741207
8 62741208
9 62741209
10 62741210
11 62741211
12 62741212
13 62741213
14 62741214
15 62741215
16 62741216
17 62741217
18 62741218
19 62741219
20 62741220
21 62741221
22 62741222
23 62741223
24 62741224
25 62741225
26 62741226
27 62741227
28 62741228
29 62741229
30 62741230

ชื่อ - นามสกุล

รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

นางกัญชลิกา มณีจักร
นางสาวกัญญาภัค โพธิยา
นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง
นางสาวจิดาภา ดอกตือ
นางสาวจิตรลดา มะโนระ
นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่ม
นางสาวชบากร ตาคํา
นางสาวชุติกาญจน์ คําปา
นางญาณี เบคเกอร์
นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ
นางสาวนัทธมน สิทธิบัว
นางสาวพิมพิกา กุณาผัน
นางสาวรมิดา ขันเพขร
นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์
นางสาววรรณิศา แช่สระน้อย
นางสาววารุณี ศรีทัน
นางสาววาสินี รู้ทํานอง
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
นางสาวสรัญญา สมมุติ
นางสาวสิรินาฎ จอมสวรรค์
นางสาวโสภณา บัวศรี
นางอนัญญานัฏ เพ็งศรีโคตร
นางสาวอรพรรณ แก้วป้อม
นายกรกช ไชยวงค์
นายเจนภพ ปัญญาเหล็ก
นายชยพล แหลมไธสง
นายเทียนชัย เยี่ยงสกุลไพศาล
นายธนเกียรติ ไกรงาม
นายปรัญชัย ปากองวัน
นายสันติ ทิพจักร์

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:14 หน้า 2 / 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741301
2 62741302
3 62741303
4 62741304
5 62741305
6 62741306
7 62741307
8 62741308
9 62741309
10 62741310
11 62741311
12 62741312
13 62741313
14 62741314
15 62741315
16 62741316
17 62741317
18 62741318
19 62741319
20 62741320
21 62741321
22 62741322
23 62741323
24 62741324
25 62741325
26 62741326
27 62741327
28 62741328
29 62741329
30 62741330

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกุลธรา รบชนะ
นางสาวจันทราทร พินิจ
นางสาวจุฑามาศ มูลไชย
นางสาวณัจฉรียา สุทธการ
นางสาวณิชกานต์ ธรรมชัย
นางณิชากมล ท้าวฟู
นางเดือนรุ่ง แก้ววรรณี
นางสาวทิพปภา ปวนสิงห์
นางนันทนา มารัตน์
นางสาวประกายคุณ ยาณะสิงห์
นางสาวปิยะวดี บุญสมบัติ
นางพิชญาศินี สุยะตา
นางสาวยุพเรศ เฮงทวีกุล
นางสาวระพีพรรณ มูลไชย
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ภูเขา
นางสาววลัยพร ศรีแสวง
นางสาววารุณี บริบูรณ์
นางสาววิลาวัลย์ แพงทรัพย์
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีต่างวงศ์
นางสถาพร อํานา
นางสาวสุวิดา สาระศรี
นางสาวอิศริยา ตู้ดํา
นายกฤษณะ แสนสากล
นายณัฐพล ไชยวงค์
นายธีรภัทร จองคําอาง
นายธุวชิต ชัยชาญ
นายพรชัย มูลแก้ว
นายวาทิต สระทองเทียน
นายสุเมธ มีสกุล
นายอภิเศก ถาพินิจ

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562
รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:14 หน้า 3 / 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741401
2 62741402
3 62741403
4 62741404
5 62741405
6 62741406
7 62741407
8 62741408
9 62741409
10 62741410
11 62741411
12 62741412
13 62741413
14 62741414
15 62741415
16 62741416
17 62741417
18 62741418
19 62741419
20 62741420
21 62741421
22 62741422
23 62741423
24 62741424
25 62741425
26 62741426
27 62741427
28 62741428
29 62741429
30 62741430

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกชณิชา ขันตุ้ย
นางกรรณิการ์ เป็งราช
นางสาวกรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ
นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ
นางสาวเจนจิรา โปธา
นางสาวเชษฐ์สุดา พรมสาส์น
นางสาวณัฐธิดา ทะนุก้ํา
นางสาวณัฐพร สกุลกระจ่าง
นางสาวธัญญารัตน์ ยอดสะแล
นางสาวประภัสสร สมสถาน
นางสาวปัทมวรรณ สุขตุ้ย
นางสาวปิยวรรณ วงค์สถาน
นางสาวเพ็ญประภา ปราบพรหม
นางสาวเพรชริญา ศรีคมขํา
นางสาวมัลลิกา ดํารงค์
นางสาวมาลี วิชิตผลไพบูลย์
นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา
นางโยสิยาห์ ไตรรัตนโชติ
นางสาวอํานวยพร มาทา
นายชญานนท์ พิริยสัตยา
นายชวิน ไกรเทพ
นายดิชพงษ์ ดอนแก้ว
นายทศวรรษ วณิกกุล
นายทัศไนย โพธิ์ทอง
นายพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรียนตรการ จินะคําปา
นายสมชาย บุญเรือง
นายสุริยา เดชอินทร์
นายอภินันท์ ปันบัว
นายอิสเรส สุทธแสง

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562
รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.4
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:14 หน้า 4 / 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741501
2 62741502
3 62741503
4 62741504
5 62741505
6 62741506
7 62741507
8 62741508
9 62741509
10 62741510
11 62741511
12 62741512
13 62741513
14 62741514
15 62741515
16 62741516
17 62741517
18 62741518
19 62741519
20 62741520
21 62741521
22 62741522
23 62741523
24 62741524
25 62741525
26 62741526
27 62741527
28 62741528
29 62741529
30 62741530

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ
นางสาวกวิสรา ชัยมงคล
นางสาวจีรภา หลวงมะลิ
นางสาวนภัสวรรณ ถาวรรณา
นางสาวนริศรา อินต๊ะสม
นางประภาพร ชัยวงค์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมประภา ศรีทา
นางสาวพัชรินทร์ ปันแปง
นางสาวยุวากร สุริยา
นางสาวรวิสรา ชูจิตร์
นางสาววาสนา รินป้อ
นางสาววิภารัตน์ ดอกแสง
นางสาวสิริญาภร ทรงสุภา
นางสาวสุนิสา พรมใจ
นางสาวโสภิดา ทองศรี
นางสาวหทัยรัตน์ แสนดี
นางสาวอรอุมา สมีกลาง
นายกรกต กลิ่นเดช
นายกิตติวัฒน์ สาคํา
นายเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง
นายชัชวาล กลับแสง
นายทศวรรษ คําสม
นายทินวัฒน์ ใจคํา
นายภัทรวิชญ์ วงศ์หาญ
นายฤทธิพงศ์ ม่องเผือก
นายวชิรวิชญ์ คําวงยอด
นายศักดิ์ชัย สถานเดิม
นายศิริมงคล ธรรมไชย
นายสุพจน์ ศิลปวัฒนา
นายอภิวัฒน์ คําปินตา

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562
รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.5
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:14 หน้า 5 / 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลหลัก
สาขาวิชา : คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ รหัสนักศึกษา
1 62741601
2 62741602
3 62741603
4 62741604
5 62741605
6 62741606
7 62741607
8 62741608
9 62741609
10 62741610
11 62741611
12 62741612
13 62741613
14 62741614
15 62741615
16 62741616
17 62741617
18 62741618
19 62741619
20 62741620
21 62741621
22 62741622
23 62741623
24 62741624
25 62741625
26 62741626
27 62741627
28 62741628
29 62741629
30 62741630

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกพร ชัยเรือง
นางสาวกมลชนก พิณชัย
นางสาวกิตติ์สินี ตั้งคํา
นางสาวจิรนิตรา สร้อยสาย
นางสาวเจนจิรา อินถา
นางสาวตวงรัตน์ ทิปมูล
นางสาวทิพวัลย์ ก้อนแหวน
นางสาวธนพร โตธนะรุ่งโรจน์
นางสาวนิภาพร ดูแฮ
นางสาวปฐมพร คําปล้อง
นางสาวปพิชญา อภิวงค์งาม
นางสาวพรรณภัค ยะจร
นางสาวพัชริดา รัตนสารี
นางสาวพัชรินทร์ ประไพพร
นางสาวพัทธ์ธีรา เพ่งพิศ
นางสาวแพรวพรรณ เสนาะคํา
นางสาวภัทรนันท์ สมบัติใหม่
นางสาววิพรรษา รังสรรค์
นางสิอร แกร์เรส
นางสาวสุธิดา อรินแจ้
นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ
นางสาวสุวิญชา สุนันทะ
นางสาวอรพรรณ ยั่งยืน
นางสาวอาภาพร วงค์สิงห์
นายเกษม สีหล้า
นายฉัตรยุคล กลิ่นหอม
นายบุรชัย ศิรินิรันดร์กุล
นายปฤษฎา อูปคําแดง
นายภุชงค์ สุวรรณชื่น
นายสโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก

REG:R10-12-13 ( รายงานนักศึกษา )

รายชื่อนักศึกษาตามรุ่นหมู่เรียน-หมายเหตุ

ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่เข้า 2 / 2562
รุ่น 622 หมู่เรียน ป 62.ป.บัณฑิต2.6
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หมายเหตุ

รหัสผู้ใช้ : RACHAN_JAN 24/10/62 15:14 หน้า 6 / 6

