ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนิ นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิ ตศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา จั ดการศึ ก ษา ณ วิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๑
นางสาวฑิมพิกา
โยธา
2
นางสาวณัฐวรรณ
ปัญเจริญ
3
นางสาวพรรวินท์
หน่อจันทร์
4
นางสาวพัชราภรณ์
ใจยายอง
5
นายอรรถการณ์
ปรีดี
แผน ข (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
๑
นางสาวกนกพร
อุดมพาณิชย์
๒
นางสาวกษมา
อุดทาเรือน
๓
นางสาวกาญจนา
กมลสิทธิชัย
๔
นางสาวจันทร์ทพิ ย์
คงจรัสแสง
๕
นายจีรพันธ์
สัญญาสัมพันธ์
๖
นายชยากร
สืบเครือ
๗
นายชาบาน
ติวัน
๘
นายณรงค์ชัย
โชคอรุณ
9
นายณัฐพงษ์
ชานาญตา
10
นายธีรพรรณ
กันหม่อง
หน้าที่ ๑

แผน ข (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
11
นางสาวบงกช
ศิลป์มิตรภาพ
12
นายปฏิภัทธ์
มิตรอวยพร
13
นายผดุงศักดิ์
เงินใส
14
นายไพรัตน์
อานัย
15
นายภานุพงษ์
กุลกิจวัฒนา
16
นายยศ
ธูปทองดี
17
นายยุทธพงษ์
ศิริแก้ว
18
นางสาวรัฐพร
ธรรมพิริยะกุล
19
นางสาวรัตนากร
แก้วน้อย
20
นางสาววัชรี
กิตติวิโรจน์ชัย
21
นางสาวสุดารัตน์
สิทธิ
22
นางสาวหัสดาภรณ์
พรหมคาติ๊บ
23
นางสาวอาทิมา
คานวณทรัพย์
24
นายอานุภาพ
เมืองมานิตย์
25
นางอารีย์
ฤกษ์ถนอมศรี
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับสารอง
(ทั้ง แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข ภาคพิเศษ)
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๑
นางสาวอัจฉะริยา
คาจิ่ง
๒
นายเตวิษ
วรจารุวรรณ
๓
นายจีระพงศ์
สอาดจิตต์
๔
นางสุธีรา
สิริธิติ
๕
นางสาวศิรินภา
แซ่ซง
การบันทึกประวัตินักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
วันพฤหั สบดี ที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันศุ กร์ที่ 1๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ สอบผ่ านการคั ดเลือก
ดาเนินการ ดังนี้
๑) ตรวจสอบรหัสประจาตัวนักศึกษาทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.graduate.cmru.ac.th
๒) บันทึกประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล
http://www.reg.cmru.ac.th
๓) พิมพ์เอกสาร ๑ ชุด เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา
หน้าที่ ๒

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ระดับปริญญาโท)
ผู้เข้าสอบชาระค่าสอบรายวิชาพื้นฐาน วิชาละ ๔๐๐ บาท ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 – 08.45 น. ณ หน้ า อาคารปฏิ บั ติ ก ารกลาง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขต
แม่ฮ่องสอน
สอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๔
ที่
วิชา
๑ คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
๒ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

วัน/เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(๓ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
(๒ ชั่วโมง)

สถานที่
B 109
อาคารปฏิบัติการกลาง
A 203
อาคารฝึกหัดครู

การประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน
วั น พุ ธ ที่ 23 มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางเว็ บ ไซต์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ http://www.graduate.cmru.ac.th และเว็บไซต์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน http://www.msn.cmru.ac.th
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันสอบวัดความรู้พื้นฐาน เวลา 08.00 – 08.45 น.
ณ หน้าอาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา และไม่ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 08.3๐ – ๑6.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคาร
ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
การลงทะเบียนวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
เรียนตามที่หลักสูตรกาหนด ทางเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmru.ac.th
การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เวลาทาการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา)
หน้าที่ ๓

การเข้าชั้นเรียน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน้าที่ ๔

