
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสมัภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 2)  
_____________________________ 

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2) ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564 น้ัน มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏนครราชสีมา จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การสอบคัดเลือก           
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท)์ 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ 710/2564 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
เวลา  09.00-11.00 น.   สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641900036  นายวรวุฒ  นมัสสลิา  
2 641900038  นางสาวฤทัยรัตน์  วิเศษศักด์ิ  
3 641900041  นายสมพงษ์  คบด่านกลาง  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641900033  นายสุชาติ  ภิญโญ  
2 641900039  พญ. จงรัก  สุวรรณรัตน์  
3 641900043  นายศักด์ิชัย  จามสุริยา  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641900037  นางสาวพรทิพย์  ทองแสงสุข  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย     ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
เวลา  09.00-12.00 น.   สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800516  นางสาวชลทัย  พิชัยกาล  
2 641800553  พระปลัดสิทธิพงศ์  พวงมาลัย  
3 641800565  นางสาวกานต์ิชนิดา  โขลา  
4 641800577  นางสาวทัศนีย์  ระไหวนอก  
5 641800578  นางสาวธนัตดา  มณีกระโทก  
6 641800579  นางสาวจุฬารักษ์  หนุนกระโทก  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800581  นางสาวอรชพรพรรณ  ธรณ์ธัญรัตน์  
2 641800583  นายอรรฆย์พิชญ์ศิษฏ์  ธรณ์ธัญรัตน์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
  





รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา    ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800509  นางสุทิศา  ตอสกุล  
2 641800569  นางสาวปิยวรรณ   เผยฤทัย  
3 641800582  นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม  
4 641800589  นางสาวณัฐนันท์  พะนะจะโปะ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
เวลา  09.00-12.00 น.   สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800574  นางสาวศศิรัญ  บาลจบ  
2 641800580  นางสาวพัชรพร  พิมพ์ศรี  
3 641800585  นางสาวธันย์ชนก  มัญจกาเภท  
4 641800592  นางสาวนันทรัตน์  ยกบัตร  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800050  นางสาวสุภามาศ  ปาลศรี  
2 641800163  นางสาวสุภัทตรา  แซมตะค ุ  
3 641800402  นางสาวสโรชา  ประชญาภูมิวงศ์  
4 641800454  นางสาวกันยกร  เนาว์ขุนทด  
5 641800501  นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก  
6 641800540  นางสาวสุรยา  สุขสงกลาง  
7 641800559  นายวรฉัตร  แก้วกูร  
8 641800572  นางสาวศิรินิสา  แสนบุตร  
9 641800587  นางสาวภาภัสส์ชญากุล  มะเริงสิทธ์ิ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800566  นายอรรถชัย  เดชพันธ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 2) 

	

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800238  นางศุภรัตน์  เลิศนิธิธรรมกุล  
2 641800528  นางสาววิมลพันธ์  ทนจะโปะ  
3 641800529  นายบัญชา  สุขตะคุ  
4 641800541  นางสาวกังสดาน  จัดโพธ์ิ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  เวลา  09.00 น. เปน็ต้นไป 
 
ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 641800563  นางสาวรัตน์วดี  เขตสมุทร ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างน้ีเพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพ่ือรับคําช้ีแจ้งเก่ียวกับ 
 การดําเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผูส้มัครสอบทุกทา่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
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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 710/2564 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
______________________________________________________________________________________________ 
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ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานการสอบกับคณะกรรมการสอบประจําสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 
การบริหารการศึกษา  

 
 
 
 

 

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

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 

 

สอบสัมภาษณผ์่าน Application line  

บริหารธุรกิจ  สอบสัมภาษณผ์่าน Application line  

  








