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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง  รายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบเข้าศึกษาต่อ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ภาคพิเศษ   
ประจ าปีการศึกษา 2565 

_______________________ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 141/2565 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565                       
ได้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2565 น้ัน                   
บัดน้ี การด าเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ ์                          
สอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี 

 1.  ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
สัมภาษณ์ ดังน้ี 
  1.1  หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากผู้บริหารสถานศึกษาท่ียินดี                      
และอนุญาต ให้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ถ้ามี) โดยระบุวิชาท่ีสอนในโรงเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
ของคุรุสภา และผ่านการรับรองมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
  1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่ีมีเอกสารข้อ 1.1 อัพโหลดเอกสารตามลิงค์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ส่งเข้ากลุ่มไลน์ ของแต่ละกลุ่มสัมภาษณ์ 
 2.  ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2565                   
ตามแนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
 3.  กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบรายใดท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรง หรือมีเอกสารไม่ครบ                         
ตามประกาศรับสมัคร หรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าท่ีรับสมัครไม่สามารถ                 
ตรวจสอบได้ในขณะน้ันและได้รับสมัครไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ให้เป็นผู้สอบไม่ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
ท่ี  947/2565 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่1 
(ล าดับที่ 1-26) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 651700001 นางสาวจงรัก  นุขุนทด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 1 
 
 
 

2 651700003 นายศุภวิชญ์  คุณวงศ์ 
3 651700013 นางสาวธัญชพัชร์  ธนาพัฒน์พรประภา 
4 651700018 นางสาวกัณหา  ศรีอาษา 
5 651700021 นางสาวนวกานต์  ฉาไธสง 
6 651700022 นางสาวนิชธาวัลย์  มะโนวรรณ์ 
7 651700028 นายกฤษณะ  ทิศทะษะ 
8 651700034 นางวันวิสา  ไชยดี 
9 651700040 นายสิทธิโชค  อุปเถย์ 
10 651700041 นางสาวมาริษา  เพชรหงค์ 
11 651700043 นายณัฐกิตต์ิ  แจ้งไพร 
12 651700044 นางสาวชฎาพร  แทพันดุง 
13 651700045 นายปฐมภพ  ภาคีฑูต 
14 651700049 นายจิรายุ  จุดโต 
15 651700052 นายมงคล  ศรีสังข์ 
16 651700054 นางสาวพรพิมล  จิตจ านงค์ 
17 651700056 นางสาวธัญญารัตน์  สังกัดกลาง 
18 651700063 นางสาวแพรวมณี  ชุนไธสง 
19 651700067 นางสาวธิดารัตน์  ผ่องแผ้ว 
20 651700072 นางสาวสมใจ  ขุนปัก 
21 651700079 นายธนภัทร  แสนศรี 
22 651700088 นางสาวณัชชา  ไชยชาติ 
23 651700092 นางสาวศิริวิมล  หาญณรงค์ 
24 651700095 ว่าท่ีร้อยตรี  ธีระวัฒน์  สมส้ิว 
25 651700102 นางสาวศณิฌา  กฤษณสุวรรณ 
26 651700103 นางสาวศิริลักษณ์  แสงงาม 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่2 
(ล าดับที่ 27-52) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

27 651700104 นางสาวณัฐฐาพร  ชูหมื่นไวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 2 
 
 
 

28 651700111 นางศศิวิมล  จะริบรัมย์ 
29 651700113 นางสาวณัฐวดี  ลอยสนั่น 
30 651700115 นางสาวอันทิกาญจน์  ซ้ายขวา 
31 651700124 นายอิศรา  เครื่องพาที 
32 651700125 นายบุรินทร์  พรมขอนยาง 
33 651700132 นายเกษมสัณห์  อิงคนินันท์ 
34 651700136 นางสาวรชตวรรณ  สารีสาย 
35 651700138 นายภูมิระพี  เอื้องค าประเสริฐ 
36 651700143 นางสาวชุลีพร  ศรีละ 
37 651700159 นายวชิรวิทย์  เทียมลม 
38 651700161 นางสาววิมลรัตน์  ปรางค์ปรุ 
39 651700171 นางสาวศศิประภา  ไหมพรม 
40 651700173 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีเดชวรศักดิ์ 
41 651700175 นางสาวสุพิชญา  ประสานสุข 
42 651700180 นางสาวจุฑามาศ  ชุมโคตร 
43 651700194 นางสาวนวพร  สุภาเวคิน 
44 651700195 นางสาวทักษิณา  ค าก้อน 
45 651700199 นางสาวปิยนุช  ค าชาย 
46 651700200 นายณัฐนันท์  แป้นดวงเนตร 
47 651700202 นางสาวมธุรดา  เช่ียวการ 
48 651700203 นายพงศธร  เจ้าทรัพย์ 
49 651700214 นางสาวสุกัญญา  พิพิธภัณฑ์ 
50 651700216 นางสาวรัฐนันท์  แผ่นทอง 
51 651700226 นางสาวสุภาวดี  สุขพินิจ 
52 651700230 นายพิทักษ์  เนื้อทองสยาม 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่3 
(ล าดับที่ 53-78) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

53 651700233 นายศุภกร  วิเศษนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 3 
 
 
 

54 651700234 นางสาวพัชรจุฑา  กล่ินอ้ม 
55 651700241 นางสาวรุจิรา  แก้วกลาง 
56 651700243 นางสาวอุบล  ทวีวุฒิ 
57 651700249 นางสาวนันทิกานต์  หัดขุนทด 
58 651700250 นายสิทธิชัย  ยันพิมาย 
59 651700264 นางสาวพิสมัย  สนิทศรี 
60 651700265 นางสาวเรวดี  รุ้งพิมาย 
61 651700267 นายพงศ์ศาสตร์  บ ารุงแคว้น 
62 651700268 นางสาวคริสตินา แอนน์ วอฟเฟนเดน 
63 651700269 นายภาสกร  สุระชน 
64 651700271 นายอนุชา  ศาสนะ 
65 651700276 นางสาววราภรณ์  ตรีวงษ์ 
66 651700284 นายชนะพล  ขวัญปลา 
67 651700300 นางสาวชุตินันท์  รสจันทร์ 
68 651700303 นายจักรกฤษณ์  สิทธิ์ภาพ 
69 651700312 นางสาวนฤมล  ต้ังชูวงศ์ 
70 651700313 นางสาวเฟื่องฟ้า  สิทธิเสือ 
71 651700314 นางสาวปรีชญา  นรินทร์นอก 
72 651700321 นางสาวกมลรัตน์  กระจงกลาง 
73 651700324 นางสาวหทัยรัตน์  ปราณีตพลกรัง 
74 651700325 นายศุภโชค  หมั่นการ 
75 651700332 นางสาวอัมพิกา  ศรีเจ๊ก 
76 651700334 นายอธิฏฐาน  นานนท์ 
77 651700335 นางสาวสุพรรณิกา  ก้องพิมาย 
78 651700336 นางสาวกรวรินท์  เก่าพิมาย 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่4 
(ล าดับที่ 79-104) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

79 651700337 นางสาวณัญญารัตน์  นามพันดุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 4 
 
 
 

80 651700345 นางสาวสุธิมา  ค าสงค์ 
81 651700347 นางสาวหทัยกาญจน์  ภิงคะสาร 
82 651700357 นายกายวัฒน์  สมวงศ์ 
83 651700358 นางสาววราพร  งามหอม 
84 651700362 นางสาวพิชญ์ภิรมย์  สวัสด์ิมั่นคง 
85 651700363 นายธนู  เสือปู่ 
86 651700365 นางสาวจุฑามาศ  นนท์นภา 
87 651700373 นางสาวกาญจน์พิชชา  จองกลาง 
88 651700376 นายจิรวัฒน์  กรองทอง 
89 651700377 นางสาวมานิสา  ค าวิไล 
90 651700381 นายสราวุธ  มั่งกูล 
91 651700387 นางสาวภัทราพร  รากผักแว่น 
92 651700388 นางสาวเพ็ญพร  เสนาะ 
93 651700391 นางสาววรวรรณ  วงศ์เจษฎาวณิชย์ 
94 651700392 นายเกียรติศักดิ์  พิศภิรมย์ 
95 651700393 นางสาวพรสวรรค์  โกศล 
96 651700399 นางสาวนันทิกานต์  เกรัมย์ 
97 651700407 นางสาวพรนภัส  เชนประโคน 
98 651700415 นายกันตพงศ์  แก้วนิล 
99 651700416 นางสาวน้ าฝน  โคตรทิพย์ 
100 651700420 นางกาญจนา  ศรีสุวรรณ 
101 651700421 นางสาวกนกวรรณ  ระวีพรมราช 
102 651700425 นางสาวชลธิชา  กะรัมย์ 
103 651700426 นางสาวนันทพร  ศรีแย้ม 
104 651700434 นายวรปรัชญ์  พ าขุนทด 

    
    

 
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                  
ประจ าปีการศึกษา  2565 

 - 5 -  

 
สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่5 
(ล าดับที่ 105-130) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

105 651700435 นางสาวสุธีกานต์  ศรีทรมาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 5 
 
 
 

106 651700437 นางสาวกรกนก  โพธิ์ละเดา 
107 651700438 นางสาวลักษมณ  นิลจันทร์ 
108 651700439 นางสาวฐิติวรดา  ธงเค็ง 
109 651700448 นางสาวณัฐนันต์  เพชรไกร 
110 651700449 นายกฤษณะ  เซ็นจะบก 
111 651700450 นางสาวณัฐสุดา  สืบส าราญ 
112 651700453 นางสาวนัฐชริกา  เจริญจรพันธ์ 
113 651700459 นายธนปกรณ์  จันทะสอน 
114 651700460 นางสาวลักษณารีย์  ประนามะเส 
115 651700464 นางสาวภฤศรินทร์  ต้ังศิริด ารงค์ 
116 651700469 นายเขมทัต  วงษ์สง่า 
117 651700470 นางสาวภัทรวดี  ทิศกระโทก 
118 651700472 นางสาวณชนก  ยศสุนทรนอก 
119 651700474 นายณัฐกิตต์ิ  วันเสน 
120 651700477 นายกีรติ  รักสัตย์ 
121 651700481 นายพงศภัค  พวงสด 
122 651700482 นายภูธร  หอกกิ่ง 
123 651700483 นายประวิตร  อารมณ์เพียร 
124 651700484 นางสาวชลลดา  มีพวงผล 
125 651700486 นางสาวรวีวรรณ  นันทพันธ์ 
126 651700489 นายคุณากร  จันทร 
127 651700499 นางสาวกุลธิดา  ผันกลาง 
128 651700503 นายณัฐวุฒิ  ติมุลา 
129 651700507 นางสาวชนิสรา  สอนไกร 
130 651700508 นางสาวมะลิวัลย์  สิงห์จันทร์ 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่6 
(ล าดับที่ 131-156) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

131 651700510 นางสาวสุทธิดา  กุนรักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 6 
 
 
 

132 651700513 นายอนิรุจ  บาลโสง 
133 651700515 นางสาวยุพิณ  พิลาเลิศ 
134 651700518 นางสาวลลิสา  แสงทอน 
135 651700523 นางสาวสายรุ้ง  ต่ายกระโทก 
136 651700526 นางสาวกนกลดา  ชมภูวิเศษ 
137 651700528 นางสะอาด  มินอะแฮน 
138 651700529 นางสาวสุวนันท์  สันรัมย์ 
139 651700532 นางสาววิมนศิริ  อาญาเมือง 
140 651700533 นายก่อศุภฤกษ์  ทองไหม 
141 651700534 นางสาวศิรินทิพย์  ยืนนาน 
142 651700537 นายพงศกร  โพธิ์นา 
143 651700539 นางสาวจุฑาทิพย์  หาญกุดตุ้ม 
144 651700555 นายพุทธิพงศ์  พรหมทอง 
145 651700562 นายนันท์ธกิจ  สุดสายเนตร 
146 651700564 นางสาวจินต์รัมภา  ชีพเมืองปักษ์ 
147 651700567 นางสาวธญานี  นิลเขียว 
148 651700571 นายสหัสวรรษ  ไวงาน 
149 651700578 นายนพรัฐ  สอิ้งทอง 
150 651700588 นางสาวปิยฉัตร  ดาวรัมย์ 
151 651700592 นางสาวนภัทร  ยินขุนทด 
152 651700593 นายทศพล  วงค์จันทร์ 
153 651700594 นางสาวธิติสุดา  ข าโพธิ์ 
154 651700595 นางสาวเกษณีย์  ศรีภูงา 
155 651700599 นางสาวณัฐกานต์  แสงนวล 
156 651700600 นางสาวบุษบา  ชาญนอก 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่7 
(ล าดับที่ 157-183) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

157 651700608 นางสาวหนึ่งฤทัย  กองทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 7 
 
 
 

158 651700614 นางสาวยอแสง  เมินธนู 
159 651700616 นายกฤษดา  ตัน 
160 651700625 นางสาวกมลรัตน์  ทศสูงเนิบ 
161 651700626 นายนราธิป  วิเศษรัมย์ 
162 651700630 นางสาวศิประภา  สุวรรณกาโล 
163 651700632 นายศุภเชษฐ์  รักษา 
164 651700633 นางสาวรุจิรา  ศรีสุภา 
165 651700634 นางสาวสุธิดา  สุค าภา 
166 651700636 นายจุฬาพงษ์  ทรงพระ 
167 651700647 นายศุภฤกษ์  สีทาแก 
168 651700653 นายบัณฑิต  จันทร์สว่าง 
169 651700655 นางสาวกัลยา  แสงอ่อน 
170 651700660 นางสาวกัลยาณี  จินากูล 
171 651700661 นางสาววันวิสาข์  ชุนสูงเนิน 
172 651700665 นางสาวน้ าฝน  อ่อนศรี 
173 651700666 นายนฤพนธ์  สุริฉาย 
174 651700668 นางสาวสมฤทัย  จันทรา 
175 651700669 นายวสันต์  ดีแก่ 
176 651700670 นางสาวขนิษฐา  สมประโคน 
177 651700671 นางสาวพิชญ์สินี  ยศกลาง 
178 651700673 นางสาวอาทิตยา  แจ้งดี 
179 651700678 นางสาวจุฑามาศ  นิสสัยหาญ 
180 651700682 นางสาวณัฐกมล  ชัยสิทธิ์ 
181 651700687 นางสาวบุญพิทักษ์  วิไลฤทธิ์ 
182 651700695 นางสาววรัชยา  จันทกุล 
183 651700697 นางสาววาสนา  เช่ือมาก 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่8 
(ล าดับที่ 184-210) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

184 651700705 นางสาวกัญญาภัค  นาสาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 8 
 
 
 

185 651700707 นางสาวปัทมนันท์  ผักใหม 
186 651700712 นางสาวสิรินยา  จินตนา 
187 651700713 นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ 
188 651700714 นายธนพล  กลมวงค์ 
189 651700715 นายจรรญา  ปานขวัญ 
190 651700717 นางสาววันวิสา  พูนวงศ์ 
191 651700718 นางสาวหทัยชนก  ครามจะโปะ 
192 651700723 นายธีระพนัฑ์  ศิริเทพ 
193 651700725 นายชวนากร  ทินวงศ์ 
194 651700726 นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง 
195 651700728 นายนราธร  พงษ์พนันา 
196 651700730 นางสาวศศิธร  ภักดีแก้ว 
197 651700732 นางสาวรสสุคนธ์  บริวงษ์ 
198 651700733 นางสาวธมลวรรณ  รอบแคว้น 
199 651700744 นางสาวชยาภรณ์  เด็ดพุดซา 
200 651700747 นางสาวทัยสุรัตน์  ยอดสวัสด์ิ 
201 651700748 นางสาวศรินยา  ระแวงสูงเนิน 
202 651700750 นางสาวอรวรรณ  คิดรัมย์ 
203 651700751 นางสาวจิราพร  ฉาดนอก 
204 651700753 นายสหัสวรรษ  คลอยกิ่ง 
205 651700754 นางสาวสายธาร  ปราบคนช่ัว 
206 651700757 นางสาวณัชชา  บุตรวิเศษ 
207 651700761 นางสาวสิรารัตน์  ปะนิทานะเต 
208 651700762 นายพลากร  จ๋ีพิมาย 
209 651700765 นางสาวณัฏฐวรรณ  รุจอุดมพร 
210 651700773 นางสาวศรฤทัย  วันลีลา 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่9 
(ล าดับที่ 211-237) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

211 651700774 นายณัฐวัตร  บุญณัฐชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 9 
 
 
 

212 651700775 นายนิกร  บุญเทศ 
213 651700776 นางสาวปภาณิน  สุขส าราญ 
214 651700777 นางสาวอมรรัตน์  ชูมณี 
215 651700779 นายณัฐพงษ์  แสนศรี 
216 651700782 นางสาวเพลงพิณ  เลิศจันทึก 
217 651700786 นางสาวปาลิดา  หว่างกลาง 
218 651700788 นางสาวจิรประภา  กองทองนอก 
219 651700792 นางทัศนีวรรณ์  สวนดอกไม้ 
220 651700793 นางสาวเมธาวี  แป้นชุมแสง 
221 651700795 นางสาววิภาดา  ทิพย์สันเทียะ 
222 651700797 นางสาวอาทิตา  ปรุงโพธิ์ 
223 651700798 นางสาวสุชัญญา  นูขุนทด 
224 651700802 นางสาวขวัญจิรา  สุนประโคน 
225 651700803 นายสมพงษ์  สาลี 
226 651700808 นายพิชชากร  ยอดมั่น 
227 651700812 นางสาวพิมพ์พฤกษา  ราชชารี 
228 651700816 นายบรรเลง  สุพรรณ์ 
229 651700824 นางสาวณัฏฐ์ญาดา  ฐานไชยยิ่ง 
230 651700827 นายธนาวุฒิ  จรดรัมย์ 
231 651700829 นางสาวกัญญาพัชร  ร่วมสุข 
232 651700832 นางสาวตฤตียา  แจ่มศรี 
233 651700833 นางสาวณัฐพร  รัตนวิชัย 
234 651700841 นางสาววีรวรรณ  ทานบ าเพ็ญ 
235 651700842 นางสาวเต็มดวง  ขอสินกลาง 
236 651700848 นางสาวณัฐมน  มณีกระโทก 
237 651700855 นางสาวกฤษณา  แวดไธสง 
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สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) 

วันท่ี  19  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

กลุ่มสัมภาษณ์ที ่10 
(ล าดับที่ 238-264) 

ล าดับท่ี 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

238 651700857 นางสาวจินตนา  หมั่นสระเกษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code กลุ่มท่ี 10 
 
 
 

239 651700864 นางสาวธันยา  ล าขุนทด 
240 651700865 นางสาวพิมพิชญา  ศรีทองอนันต์ 
241 651700867 นางสาวอนุสรา  ค าเลิศ 
242 651700869 นางสาวเพ็ญจิตร  แสงแดง 
243 651700875 นางสาวไลลา  เกตุใหม่ 
244 651700881 นายวิริยะ  อินยิ้ม 
245 651700884 นางสาวจินตนา  อันเวลา 
246 651700886 นางสาวปิยธิดา  เสรีเบญจพล 
247 651700889 นายปกรณ์  สกุลวัฒนเศรษฐ 
248 651700890 นางสาวชนารินทร์  บุญเข่ือง 
249 651700893 นางสาวณัฐกานท์  นพคุณ 
250 651700894 นางสาวกรณ์นภา  ทองเอก 
251 651700898 นางสาวพัสตราภรณ์  นอกกระโทก 
252 651700902 นางสาวเกวรินทร์  ชะรุมรัมย ์
253 651700903 นายติณณภพ  ไกรศรี 
254 651700904 นางสาวผกามาศ  บุญเฮียง 
255 651700908 นางเสาวลักษณ์  ซาชิโย 
256 651700914 นางสาวศรัญญา  วิบูลย์เพ็ง 
257 651700919 นางสาวอาทิติยา  อิรัญ 
258 651700925 นายศุภวิชญ์  เจริญเชาว์ 
259 651700933 นางสาวสกาวเดือน  ไผ่ป้อง 
260 651700937 นายวีรกุล  แก้วมะ 
261 651700940 นางสาวสกุลญ์ทิพย์  เพ็ชรกระโทก 
262 651700942 นายณัฐนนท์  พราหมเภทย์ 
263 651700944 นางสาวจุฑารัตน์  ปัจจัยโค 
264 651700949 นางสาววาริณี  จิตรลม 

    
 
 



 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แนวปฏิบัติส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ (รูปแบบออนไลน์) 
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

วันท่ี 19 มิถุนำยน 2565  เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์เข้ำกลุ่มไลน์ เพื่อประสานงานการสอบสัมภาษณ์โดยสแกน QR Code 
ตามกลุ่มสัมภาษณ์รายละเอียดตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเข้ำร่วมกลุ่มไลน์ตำมล ำดับ
รำยชื่อของตนเอง (หากเข้ากลุ่มผิดท่านจะไม่รับการเช็คช่ือเข้าสอบ และถือว่าขาดสอบ) 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ โดยเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ มีกล้องถ่ำยภำพที่มีคุณภำพแสดงภำพชัดเจน มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต                     
มีพลังงำนเพียงพอใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมท้ังดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม ZOOM Cloud 
Meetings ศึกษาวิธีการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง เพื่อใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบสัมภาษณ์  

4. รับแนวปฏิบัติอื่นๆ จากบัณฑิตวิทยาลัยหรือกรรมการก ากับการสอบประจ ากลุ่มไลน์ 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
วันท่ี 19 มิถุนำยน 2565 เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป 

1. วันที่ 19 มิถุนำยน 2565 ใหผู้้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ิงแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบท่ีเอื้อต่อการสอบ ไม่มีเสียงรบกวน และตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์
ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมท้ังท ากิจธุระส่วนตัว                   
ให้เรียบร้อยก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ เปล่ียนช่ือผู้ใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เป็นรหัสประจ าตัว
ผู้สมัคร 9 หลัก ตามด้วยชื่อ-นามสกุล 

2. ผู้ดูแลห้องสอบจะเปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เวลำ 08.00 น. หรือตามท่ีแจ้ง
รายละเอียดในกลุ่มไลน์ โดยจะส่งลิงก์และรหัสผ่ำนกำรเข้ำโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในกลุ่มไลน์ 
ตำมทีจ่ัดให้ในประกำศรำยชื่อฯ เพื่อใหผู้้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้องสอบตามกลุ่มและท าการเช็คช่ือ 

3. เร่ิมสอบสัมภำษณ์ เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ดูแลห้องสอบจะแจ้งช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                 
เรียงตามล าดับรายช่ือ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมตัวเข้าห้องสอบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

4. เมื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าห้องสอบ ให้แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนในกำรยืนยันตัวตน                   
กำรเข้ำสอบกับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้ดูแลห้องสอบจะบันทึกภาพเป็นหลักฐานและท าการบันทึกวิดีโอ                       
ตลอดช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

5. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากเกิด                        
กรณีผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์สอบ รวมทั้ง หากผู้มี
สิทธิ์สอบไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนดในประกาศรายช่ือฯ มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบ
คัดเลือก 



 

หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 
 

ที่                     เขียนที่ โรงเรยีน      

                                                                 วันท่ี   เดอืน     พ.ศ.    

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)          
ตําแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน/ผู้อํานวยการ   
ตั้งอยู่เลขที่     ถนน        ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์      

  ข้าพเจ้า ยินดีและอนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)        
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน      ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                    
ตามหลักเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  โดยโรงเรียนได้จัดให้สอนในระดับชั้น       
วิชา                 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในฐานะครูตามที่โรงเรียนกําหนด 
 
    ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 (     ) 
 ตําแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน / ผู้อํานวยการ  
    โรงเรียน      
 (ประทับตราโรงเรียน) 
 
 
 
โทรศัพท์      
โทรสาร       
 



 

QR Code ส ำหรับอัพโหลดเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรสัมภำษณ์ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพคร ู

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 


