
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
_____________________________  

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              
ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม – 14  พฤษภาคม  2564  นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                     
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ 462/2564 

  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641900001 นางสาวพวงจินดา  แดนพิมาย  
2 641900004 นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน  
3 641900014 นางสาวรุ้งนภา  สนพะเนาว์  
4 641900025 นายพิทวัส  จ าปา  
5 641900032 นายสุริยา  หึงขุนทด  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641900008 นายอัทธิศักดิ์  ประกิจ  
2 641900018 นางสาวกฤษกร  เข็มพิลา  
3 641900026 นายชนกร  วัชรปาณ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641900003 นายปราโมศวร์  ตัณฑเศณีวัฒน์  
2 641900021 นายวรเดช  เกิดโมลี  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641900006 นางสาวรังสิมา  ช่างเก็บ  
2 641900007 นางสาวนุศรา  วงษ์เทศ  
3 641900020 พญ. วัชรินทร์  ยิ่งสิทธิ์สิริ  
4 641900024 พญ. วิภา  อุทยานินทร์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641900012 นายสุรศักดิ์  สุขสาย  
2 641900013 นางสาวอณัญญา  ลาลุน  
3 641900028 นางกาญจนา  ลือมงคล  
4 641900030 นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800002 นางสาวปนัดดา  หวังแววกลาง 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

2 641800004 นายอนันต์  ขวัญดี 
3 641800005 นางสาวจุฑารัตน์  มั่นรักคง 
4 641800006 นางสาวสุนีรัตน์  คลองวงค์ 
5 641800007 นางวัณฏ์กุลพัทธ์  พินิจนอก 
6 641800009 นางสาวปฏิมา  สราญกิตวรกุล 
7 641800011 นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ 
8 641800012 นายคมสัน  มณีศรี 
9 641800013 นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง 
10 641800014 นายพิทักษ์  เกณฑ์ขุนทด 
11 641800015 นายกฤตเมธ  เกิดบ้านเป้า 
12 641800016 นางสาวชนิยา  จันนอก 
13 641800017 นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย 
14 641800018 นางกฤตยา  คิดเห็น 
15 641800020 นางสาวพัชราภา  กุณพรม 
16 641800022 นายธรรมานุวัฒน์  ฝายส าโรง 
17 641800024 นายบรรดาศักดิ์  จงเลี่ยมกลาง 
18 641800025 นางสาวอุษณีย์  ภาคีฉาย 
19 641800027 นางสาววิภาวรรณ  โคตรทองหลาง 
20 641800028 นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ 
21 641800029 นางสาวสุวรรณี  สารภาค 
22 641800030 นางสาวภัคสินี  ผูกไมตรี 
23 641800033 นางสาวเสาวลักษณ์  วิลัยลักษณ์ 
24 641800036 นางศศิรดา  ยนพักตร์ 
25 641800037 นายอลงกต  สระนอก 
26 641800038 นายสุรชัย  จิตรเพียรค้า 
27 641800039 นางสาวภิศิษฐา  เพลียขุนทด 
28 641800044 นางสาวเจนจิรา  หินซุย 
29 641800046 นางสาวจริยาพร  สียางนอก 
30 641800052 นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
31 641800054 นายอัคคเดช  สิมาตา 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

32 641800055 นางสาวจิตราพร  ค าภูเขียว 
33 641800057 นางสาววัชราพร  อ่อนแพง 
34 641800059 นางสาวอรอนงค์  ชินเกตุ 
35 641800060 นายธนวัฒน ์ ห้อยไธสง 
36 641800061 นางสาวศันสนีย์  พิมพ์วงศ์ 
37 641800062 นางสาวอมรรัตน์  ประทุมชาติ 
38 641800065 จ่าสิบเอกหญิง รัติการ  สนทองหลาง 
39 641800069 นายธนกร  นามวิชัย 
40 641800071 นายสมโชค  ไชยดี 
41 641800074 นางสุดารัตน์   อนุรักษ์เกษตร 
42 641800075 นายณัฐวุฒิ  ชัยภัย 
43 641800076 ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิช  ปินะทาโน 
44 641800078 นางสาวกมลพร  คอกขุนทด 
45 641800080 นางสาวกัญญาภัค  ชะนะกุล 
46 641800083 นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ 
47 641800085 นางสาวกรรัตน์  เพ็ญจันทร์ 
48 641800088 นายธนเทพ  ทิฆัมพรธีรวงศ์ 
49 641800089 นายสุวิชัย  มาธงชัย 
50 641800091 นายวรเชษฐ์  นาดี 
51 641800092 นางนิตยา  กัลยาณี 
52 641800112 นายชัชนันท์  ทานกระโทก 
53 641800114 นางสาวสุพัตรา  แม้นสอนลา 
54 641800116 นางสาวอาริยา  มวยเก่ง 
55 641800117 นางสาวกัญวรา  สีกาแก้ว 
56 641800118 นายมีนวัชร์  จินากูล 
57 641800119 นางสาววิชชุตา  กีไพบูลย์ 
58 641800122 นางสาวปาลิตา  จินากลึง 
59 641800128 นางสาวสุพรรษา  กล้าสูงเนิน 
60 641800131 นายธวัชชัย  ภูพลผัน 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
61 641800132 นางสาววันโนร์ฟัดลีน  บินแวยาโกะ 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

62 641800136 นางสาวปัทมา  นามแสงผา 
63 641800138 นางสาวนวนาถ  กางรัมย์ 
64 641800140 นางสาวผกามาศ   เพชรกระโทก 
65 641800141 นางสาวอุไรวรรณ  ทางพุดซา 
66 641800143 สิบต ารวจโท กิตติศักดิ์  นาทอง 
67 641800144 นางสาวอรนุช  ดอกไม้ไฟ 
68 641800147 นางปาลลักษมณ์  เจริญวรรณ 
69 641800154 นางสาวหิรัญญา  มณีกุล 
70 641800155 นางสาววริศรา  ศรีจักร 
71 641800157 นางสาวสุธีธาร  ค าโคกกรวด 
72 641800158 นางสาวศศิกานต์  สะสมทรัพย์ 
73 641800159 นางปาริชาต  เกียรตินอก 
74 641800160 นายบุญเรือง  เกียรตินอก 
75 641800166 นายปรัชญากรณ์  ชีพไธสง 
76 641800171 นางสาวปุณยาพร  กุลดา 
77 641800172 นางสาวปณาลี  ศรีสุข 
78 641800176 นางสาวพิริยาภรณ์  หยงสตาร์ 
79 641800177 นางสาวสุธิมา  จันทา 
80 641800178 นางจริยา  ชาติวีรัตนไตร 
81 641800179 นางสาวสินีนารถ  เจนปรุ 
82 641800181 นายอนุชิต  อารมณ์เพียร 
83 641800188 นายวีระพล  บังพิมาย 
84 641800189 นายนพรัตน์  หนองนา 
85 641800190 นางสาววิสสุตา  เนื้อทอง 
86 641800191 นางสาวเบญจวรรณ  ตั้งชารี 
87 641800200 นายกฤษณะ  เผื่อแผ่ 
88 641800201 นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา 
89 641800204 นางสาวกัญยานี  ปะริวันตา 
90 641800211 นางสาวสุพิชฌาย์  รักษาทรัพย์ 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
91 641800227 นางสาวพิชชาอร  กนก 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

92 641800231 นางศุภิสรา  ก้องเกียรติศักดา 
93 641800235 นายไพฑูรย์  ณรงค์เลิศฤทธิ์ 
94 641800244 นางสาวฑิฆัมพร  สมนึก 
95 641800246 ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิทย์  ศิริก าเนิด 
96 641800251 นายอภิสิทธิ์  เหมือนเงิน 
97 641800256 นางสาววนิดา  หยั่งบุญ 
98 641800258 นางสาวกัญญารัตน์  ดาดผักแว่น 
99 641800262 นายเกียรติศักดิ์  หาญสันเทียะ 
100 641800263 นายอนุวัฒน์  สุภาพ 
101 641800266 นางสาวน้ าฝน  มูลราช 
102 641800271 นายวัชรินทร์  แย้มศรี 
103 641800272 นายกิตติพงษ์  จงดี 
104 641800276 นางสาวพัชราภรณ์  ชมสุขประกิต 
105 641800279 ว่าที่ร้อยตรี วงศกร  บุญมี 
106 641800280 นางสาวณัฐพร  โพธิ์ทอง 
107 641800282 นางสาวแสงระวี  แนวสวัสดิ ์
108 641800286 นางสาวอภิญญา  โรจน์จรรยากิจ 
109 641800287 นางสาวดาริณ  ประเสริฐศิลป์ 
110 641800288 ว่าที่ร้อยตรี เสกสรร  จุฬา 
111 641800291 นางสาวเชาวนิตย์  เพชรบุตร 
112 641800293 นางสาววรรณนิภา  สูบกระโทก 
113 641800295 นางสาวพรศรี  จิตสุข 
114 641800300 นายเพ็ญพัฒน์  ทองสะอาด 
115 641800301 นางสาวปาริชาติ  ประพรม 
116 641800309 นายวิชา  จ าปา 
117 641800312 นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
118 641800314 นางสาววณิชยา  พงษ์ศิริ 
119 641800315 นายณัฐภัค  ภักดีณรงค์ 
120 641800317 นายธนฉัตร  แพ่งสูงเนิน 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
121 641800319 นางสาวประภาภรณ์  จันทรทีประ 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

122 641800320 นางสาวสุดารัตน์   ทุมมาโต 
123 641800322 นางสาวภูสุดา  สุรัยรัตน์ 
124 641800323 นางสาวนันทิวาภรณ์  ด่านโคกสูง 
125 641800324 นางสาววีณา  โคตรค าภา 
126 641800327 นางสาวกรรณิกา  หอมแพงไว้ 
127 641800329 นางสาวเพ็ญมณี  พันธ์สูงเนิน 
128 641800330 นางสาวกิติญา  แก้วสว่าง 
129 641800331 นายคฑาวุธ  ไชยคีนี 
130 641800333 นางสาววรรณภา  หอมแพงไว้ 
131 641800334 นางสาวรัตนาภรณ์  วนสันเทียะ 
132 641800335 นางสาวญาราภรณ์  กล้าหาญ 
133 641800336 นายฉัตรชัย  ดีพิมาย 
134 641800337 นางสาวสุพรรษา  มังคลาด 
135 641800338 นางสาวเมวิกา  เปลี่ยนขุนทด 
136 641800343 นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล 
137 641800346 นางสาวจิตตวดี  กอบพิมาย 
138 641800347 นางสาวนิตยา   ราชโยธ ี
139 641800350 นางสาวชิดชนก  ช านาญยุทธภูมิ 
140 641800353 นางสาวจริญญา  นิยันตัง 
141 641800354 นางสาวชุติกาญจน์  บุญลี 
142 641800355 นางลักษณ์นารา  ตะลาโส 
143 641800362 นางสาวภาริญา  ทาบโลหะ 
144 641800373 นายชาคริต  เซ็นกลาง 
145 641800374 นางสาวกนกวรรณ  อุทุมทอง 
146 641800376 นายสิทธิเกียรติ  ปักเขตานัง 
147 641800378 นางสาววิริยา  ทองเรือง 
148 641800380 นางสาวกรกมล  แถบเงิน 
149 641800382 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาภรณ์  จิ้มปุ้ย 
150 641800384 นางสาวนลินีย์  กุดกังวล 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มที่ 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
151 641800388 นายประกายเพชร  อ่อนท 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

152 641800392 นางสาวภัทรสุดา  ไพรเขียว 
153 641800394 นายศุภมิตร  วรสีหะ 
154 641800396 นางสาววาทิตา  พิชิตพร 
155 641800398 นางสาวชิณาริญ  จอมเป็ง 
156 641800401 นายฉัตรชัย  ตูมนอก 
157 641800404 นายอิสระ  ออมอด 
158 641800405 นางสาวนริศรา  วิจารณ์จิตร 
159 641800410 นายศิวพันธ์  อังคุระษี 
160 641800417 นางสาวกชกร  คล้ายเมืองปัก 
161 641800423 นายวรวิทย์   นุ่มฉิมพลี 
162 641800426 นางสาวเฆขลา  ชาภักดี 
163 641800434 นายชินวัตร   จอดสันเทียะ 
164 641800441 นางสาวธนิตา  วิจิตรรณพัศดุ 
165 641800444 นายธนิตย์  เกลี้ยงช่วย 
166 641800451 นางสาวอารียา  จ าปามี 
167 641800459 นายคุณากร  ทับสูงเนิน 
168 641800461 นางสาวญาณิสา  สมอเผื่อน 
169 641800466 นางสาวสุมาลี  ฤทธิสมิต 
170 641800468 นายนรินทร์  จันทะคาม 
171 641800472 นางสาวภารดี   ภิบาลญาติ 
172 641800478 นางสาวอุไรวรรณ  วงศรีเฮ้า 
173 641800479 นางสาวปัทมวรรณ  พรมพุทธา 
174 641800480 นายวรวุฒ ิ  ขึ้นสันเทียะ 
175 641800481 นางสาวศิริลักณ์   ป๊กค า 
176 641800482 นางสาวรัติยา  เจริญผล 
177 641800483 นายสุคนธ์  ใจทน 
178 641800484 นางสาววีรวรรณ   ศิริบูรณ์ 
179 641800494 นางสาววริญรดา  บรรหาร 
180 641800499 นางสาวสุภาภรณ์  ทัพหลวง 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคปกติ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800242 นางสาวสุชาดา  มิ่งศิริ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800045 นางสาวนุชชาวีฐ ์ โมงขุนทด 

ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 
เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา              
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

2 641800087 นายภานุมาศ  สาทวอน 
3 641800102 นางสาวรื่นฤดี  กุชโร 
4 641800104 นางสาวจิราวรรณ  อุ่นละมัย 
5 641800107 นางสาวอรวรรณ  หย่นครบุรี 
6 641800108 นายจตุพัฒน์  อ าภาพันธ์ 
7 641800120 นางสาววิมลรัตน์  สุทธิรักษา 
8 641800129 นางสาวรัตนาภรณ์  อินทร์ฉลาด 
9 641800134 นางสาวสายธาร  อุโลก 
10 641800183 นางสาวประภัสษร  แสนศักดา 
11 641800192 นางสาวชนกานต์  ทองจ ารูญ 
12 641800195 นางสาวดวงใจ  มุงขุนทด 
13 641800207 นางสาวธาราทิพย์    ทรวงดอน 
14 641800240 นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ 
15 641800248 นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข 
16 641800250 นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูมาตย์ 
17 641800274 นายต้นตระกูล  รุ่นใหม่ 
18 641800275 นางสาวยอดธิดา  บ าเพ็ญชอบ 
19 641800296 นางสาวเบญจวรรณ  เหงกระโทก 
20 641800325 นางสาวจตุพร  เตร่พิมาย 
21 641800351 นางสาวปริมประภา  หลักเพ็ชร์ 
22 641800356 นางสาวดวงพร  วงษ์ลอย 
23 641800359 นางสาววิภาภัทร  สมน้อย 
24 641800361 นางสาวฐิตามร  หอกกิ่ง 
25 641800363 นางสาวจันจิรา  ชัยปัญญา 
26 641800364 นางสาวกนกสุดา  ดีแล้ว 
27 641800365 นางสาวอภิญญา  สดสร้อย 
28 641800366 นางสาวบุรัสกร  พราหมณ์หิรัญ 
29 641800368 นายรฐนนท์  จงเทพ 
30 641800369 นางสาววรรณนภา  เปล้ากระโทก 

  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
31 641800420 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาภรณ์  จิ้มปุ้ย ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา  
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

32 641800437 นางสาวธัญธิดา  เคลื่อนไธสง 
33 641800442 นางสาวสาวิตรี  บุญศรีรัมย์ 
34 641800465 นางกฤติญา  พงษ์นิยะกูล 
35 641800490 นางสาวจุรีภรณ์    จงอุ้มกลาง 

 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800139 นายพงษ์พันธุ์  เสงี่ยมกลาง 

ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 
เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา              
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

2 641800234 นางสาวจิตสุภา  ประหา 
3 641800253 นายณัฐพงษ์  ละป่า 
4 641800297 นางสาวปัณชิกา  เกียรติพงศ์พันธ์ 
5 641800342 นางสาวกาญจนา  ไสว 
6 641800349 พระรณกร  ศศิประภาณิช 
7 641800372 นางสาวชนิดา  แสงกล้า 
8 641800381 นายยุทธพงษ์  มาลา 
9 641800385 นายชุติเดช  สุภารัตน์ 
10 641800422 นายกรฤทธิ์  เกิดสมบูรณ์ 
11 641800460 นายเกียรติศักดิ์  ปุ่มแม้น 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800099 นางสาวนุชชาว ี โมงขุน 

ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 
เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา              
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

2 641800236 นางสาวอัจฉริยา  โพธิ์ศรี 
3 641800237 นางสาวสุรีย์มาศ  สุระพร 
4 641800307 นางสาวพัชริดา  แก่งทองหลาง 
5 641800308 นายฉัตรมงคล  ธนามี 
6 641800439 นางสาวบงกชเพชร  บุญนิยม 
7 641800456 นางสาวกิติยา   คงศิลา 
8 641800458 นางสาวชุติพร  แจ้งอริยวงศ์ 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา    ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800019 นายสุภนัส  สิทธิเสนา 

ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 
เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา              
เพ่ือรับค าชี้แจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

2 641800167 นายสุเมธา  สุขมาก 
3 641800168 นางสาวธิดารัตน์  พันธุ์เสี้ยม 
4 641800173 นางสาวปิยาภรณ์  พลอ่อนสา 
5 641800233 นางสาวสุกัญญา  เปลื้องไธสง 
6 641800265 นางสาววรรณลักษณ์  เรียงความ 
7 641800400 นางสาวศุภิสรา  แสนอามาตย์ 
8 641800414 นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา 
9 641800488 นางสาวดริยาพร  จิตรักษา 
10 641800493 นายสุทัศน์  เยี่ยงกลาง 

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ     
สอบข้อเขียน    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.     สอบสัมภาษณ์ 

ภาคปกติ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800113 นางสาวจุฬาลักษณ์   ปัชมาชัยวัฒน์  
 

ภาคพิเศษ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800056 นางสาวนฤด ี ชื่นชมคุณ  
2 641800127 นางสาวระวี  บุตรช่วง  
3 641800223 นางสาวไอระดา  โมห้างหว้า  
4 641800224 นางสาวรัชตะวัน  สืบพิมาย  
5 641800247 นายวิทวัส  วนิชาชีวะ  
6 641800316 นางสาวนภัสสร  วัฒนศฤงคาร  
7 641800348 นางสาวศิรภัสสร  อ่อนน้อม  
8 641800413 นางสาวสาวิตรี  สุวรรณปักษ์  
9 641800431 นางสาววิมลรัตน์  ปรางค์ปรุ  
10 641800467 นายปิยะพฤกษ์   พฤกษชาติ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800041 นางพัทธ์ธีรา  โสมบันดิด  
2 641800063 นายภัทรพล  ชุมสาย  
3 641800357 นายธีธัช  นทีส าเริง  
4 641800360 นายกรวีร์  พุฒิพงศ์พยอม  
5 641800425 นายทัศน์พล  พจนบรรพต  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800072 นายไกรสร  ประเสริฐสันติสุข  
2 641800073 นางสาวนครินทร์  สีสาสีมา  
3 641800093 นางสาวชลธิรา  ชนภัณฑารักษ์  
4 641800162 นางสาวกานต์ชนก  เกษประทุม  
5 641800209 นางสาวฐิตินันท์  เกตุพงษ์  
6 641800226 นางสาวพิชญ์สุกานต์  จันทร์ลิ่ม  
7 641800281 นางสาววาสนา  ไขพันดุง  
8 641800399 นางสาวจิตรา  บรรดิษฐภักดิ์  
9 641800421 นายสุวัฒน์  มูลสาร  
10 641800440 นายสถาพร  หมั่นคง  
11 641800445 นางสาวณัฎฐญา  ไทยกลาง  
12 641800446 นายปิยะพฤกษ์  พฤกษชาติ  
13 641800471 นางสาวบุศรินทร์  อัตรสาร  
14 641800491 นางสาวดวงกมล  ศรีวงศ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 641800003 นางสาวเทพนภา  ดวนสันเทียะ  
2 641800021 นางสาวกัญญารัตน์  ฉลองเดช  
3 641800048 นางสาวนงนภัส  ชนะเกียรติ  
4 641800123 นางสาวปณิตา  ปัดทุม  
5 641800124 นายวรพงศ์  บุตรสี  
6 641800184 นางสาวสุจิตรา  วรรณโชติ  
7 641800310 นางสาวภาวิณี  สุขศรี  
8 641800386 ว่าที่ร้อยตรี สายฟ้า  สุณาอาตม์  
9 641800397 นายปรีดา  บุรีรักษ์  
10 641800448 พันจ่าอากาศเอก ภิรมย์  ค้าสบาย  
11 641800453 นางสาวนุชจร ี ยศภูมิมี  
12 641800462 นางสาวทัศนีย์  ขัมภะกิจ  
13 641800464 นางสาวนริญลักษณ์  พันธ์สวัสดิ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 462/2564  ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564	
 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 
แนวดาํเนินการสําหรับการทดสอบ 

 
1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ากลุ่มไลน์เพ่ือประสานงานการสอบ โดยสแกน QR Code  ที่แนบมากับรายช่ือ                
     ในประกาศ 
2.  ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และศึกษาวิธีการใช้งานเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่าง                            
    การดําเนนิการสอบ  ซ่ึงจะใช้ร่วมกับการทดสอบออนไลน์ (E-Testing) 
3.  รับแนวปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยในกลุ่มไลน์ 

 
 
 

แนวดาํเนินการสําหรับการสอบสัมภาษณ์ 
 

1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ  เข้ากลุ่ม่ไลนเ์พ่ือประสานงานการสอบ โดยสแกน QR Code ที่แนบมากับรายช่ือ 
     ในประกาศ 
2.  กรณีที่สาขาวิชาจะใช้โปรแกรม Zoom ในวิธีการคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลดโปรแกรม  
    Zoom และศึกษาวิธีการใช้งานเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการดําเนินการสอบ 
3.  กรณีที่มกีารสอบโดยใช้ Application line ให้ผู้มีสิทธิ์สอบรับแนวปฏิบัติในการเข้ารบัการทดสอบ 
     จากกรรมการสอบของแต่ละสาขาวิชา 

  



	
 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานการสอบกับคณะกรรมการสอบประจําสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
การบริหารการศึกษา  

 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line  

บริหารธุรกิจ  สอบสัมภาษณผ์่าน Application line  

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต*  
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

  



	
 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
การบริหารการศึกษา  
กลุ่มที ่1  ลําดับที่ 1-90 

 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

การบริหารการศึกษา  
กลุ่มที ่2  ลําดับที่ 91-180  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

หลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณผ์่านโปรแกรม Zoom 

คณิตศาสตรศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 



	
 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
ภาษาไทย  

 
 
 
 
 

 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

การสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่านโปรแกรม Zoom 

ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

สาธารณสุขศาสตร ์  
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

รัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

 


