ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
บั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการสอบคัดเลื อก เพื่ อเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๑
นายสุดเขต
เขียวอุไร
๒
นายธนัญชัย
สาทะกลาง

ผลการสอบ
ผ่าน
ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๑
นายเกียรติชัย
อมรพิชญ์

ผลการสอบ
ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์)
ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๑
นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
๒
นางสาวดวงนภา
สุวรรณภักดี

ผลการสอบ
ผ่าน
ผ่าน
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ – นามสกุล
นายภาคินัย
พิชัยวงค์
นายสิรภพ
ตาปิง
นางปิยธิดา
สามสี
นายภาณุวัฒน์
กันฟัน
นางสาวหัทยา
เมืองมา

ผลการสอบ
ผ่าน
ผ่าน
ขาดสอบ
ผ่าน
ผ่าน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาคพิเศษ มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ – นามสกุล
นายวิเชษฐ์
ปัญญา
นางสาวชนกนาถ
วรเดชพงศ์
นางสาวนฤมล
กระจ่างโฉม
นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์สิทธิ์
นางภัทราลักษณ์
ปัญญาเมือง
นางสาวภภิวิศา
ฟื้นตน
นายธวิทย์
ทอเตี้ย

ผลการสอบ
ขาดสอบ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ระดับปริญญาโท)
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑. วิ ชาคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บบั ณฑิ ตศึ กษา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์
(๒๗๑๓๘) ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)
๒. วิชาภาษาอั งกฤษส าหรั บบั ณฑิ ตศึ กษา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
(๒๗๑๓๓) ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)
- ผู้เข้าสอบชาระค่าธรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาละ ๔๐๐ บาท ก่อนเข้าสอบ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบรายวิชาพืน้ ฐาน
วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://www.graduate.cmru.ac.th
บันทึกประวัตินักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์สานักทะเบียนและ
ประมวลผล www.reg.cmru.ac.th
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ลงทะเบียนวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์สานักทะเบียนและ
ประมวลผล www.reg.cmru.ac.th
การปฐมนิเทศนักศึกษาและการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
การปฐมนิเทศนักศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
การเข้าชั้นเรียน
ภาคปกติ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน้าที่ ๓

