
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสมัภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 3)  
_____________________________ 

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) ต้ังแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม  2564 น้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การสอบคัดเลือก           
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) ตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้าย                             
ประกาศน้ี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2564    

 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท)์ 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  868/2564 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน  วันที่ 7 สิงหาคม 2564 
เวลา  09.00-11.00 น.  สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641900045 นายปิยวิทย์  เชิดกลิ่น  
2 641900046 นางสาวสุภาณี  ชํานาญศรี  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน  วันที่ 7 สิงหาคม 2564 
เวลา  09.00-11.00 น.  สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800595 นางสาวอัจฉราพรรณ  นุขุนทด  
2 641800601 นายนันทวุฒิ  ยอดขํา  
3 641800602 นายภูริทัต  โกวิทพัฒนา  
4 641800603 นางสาวชลธิชา  เทียบส ี  
5 641800606 นางธนพร  เต้นปักษี  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 7 สิงหาคม 2564   เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800613 นายกฤษฎา  คํามา  
2 641800616 นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 7 สิงหาคม 2564    เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800599 นางสาวนวพรรษ  พันธ์สุข  
2 641800617 นางสาววิไลลักษณ์  น้อยแก้ว  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 7 สิงหาคม 2564    เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800611 นายจีรพงษ์  กังฉิมา  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 7 สิงหาคม 2564    เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800612 นายพชร  บูรณพันธ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

 
 

แนวดาํเนินการสําหรับการทําสอบขอ้เขียน 
 

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

 
 

แนวดาํเนินการสําหรับการสอบสัมภาษณ์ 
 

1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ  เข้ากลุ่ม่ไลน์เพ่ือประสานงานการสอบ โดยสแกน QR Code ที่แนบมากับรายช่ือ 
     ในประกาศ 
2.  ดาวน์โหลดโปรแกรม  Zoom และศึกษาวิธีการใช้งานเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการดําเนินการสอบ 
3.  กรณีที่มกีารสอบโดยใช้ Application line ให้ผู้มีสิทธิ์สอบรับแนวปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ 
     จากกรรมการสอบของแต่ละสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่ี 868/2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
______________________________________________________________________________________________ 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 3) 

	

 
ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานการสอบกับคณะกรรมการสอบประจําสาขาวิชา 

ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
การบริหารการศึกษา  

 
 

 

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

 

ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
หลักสูตรและการสอน  

 
 

 

สอบข้อเขียนผา่นระบบออนไลน์         
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณผ์่านโปรแกรม Zoom 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่านโปรแกรม Zoom 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
 
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

รัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

บริหารธุรกิจ  
 
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line 

 




