
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แนวปฏิบัติการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  รูปแบบออนไลน ์
สำหรับผูเ้ข้าศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2565 

วันอาทิตย ์ที่ 7 สิงหาคม 2565 
1. บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเกี ่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ ในกลุ ่มไลน์ของแต่ละสาขาวิชา               
ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกำหนดกลุ่มให้ตั้งแต่การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

2. ให้ผู ้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings พร้อมทั้งศึกษา
วิธีการใช้งาน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสอบ ซึ่งจะใช้ร่วมกับระบบสอบแบบออนไลน์ E-Testing 

3. ผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ต้องมีอุปกรณ์สำหรับทำการสอบ จำนวน 2 อุปกรณ์ ดังนี้ 
อุปกรณ์ชิ้นที่ 1 ใช้ทำข้อสอบออนไลน์ E-Testing โดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์  

Note book หรือ tablet มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีพลังงานเพียงพอใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
อุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ใช้เปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

Note book หรือ Tablet ที่มีกล้องถ่ายภาพที่มีคุณภาพแสดงภาพชัดเจน มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ
และมีพลังงานเพียงพอใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการกำกับการสอบสามารถมองเห็นผู้สอบได้ตลอดเวลา
การทำข้อสอบ และทำการเช็คชื่อผู้เข้าสอบ 

4. บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบ หากไม่รับการเช็คชื่อจากกรรมการกำกับการสอบ
ถือว่าขาดสอบ 

5. วันที ่ 7 สิงหาคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิ ์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของสิ ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่เอ้ือ 
ต่อการสอบ ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีบุคคลอื ่นอยู ่ด ้วย ไม่มีเอกสาร หนังสือ และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับ             
การทำข้อสอบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเวลาเริ่มทำข้อสอบ 

6. กรรมการกำกับการสอบจะเปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เวลา 08.00 น. (โดยประมาณ) การส่ง
ลิงก์และรหัสผ่านการเข้าโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings กรรมการจะส่งให้ในกลุ่มไลน์สาขา เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์สอบ  
เข้าห้องสอบตามห้องที่กำหนด และทำการเช็คผู้มีสิทธิ์สอบ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้ผู้มีสิทธิ์สอบเปิดกล้องโปรแกรม 
ZOOM Cloud Meetings ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ 

7. กรรมการกำกับการสอบจะเริ่มเช็คชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา 08.30 น. (โดยประมาณ) เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบถูกขานชื่อ      
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือให้กรรมการกำกับการสอบตรวจสอบข้อมูลและถ่ายภาพเป็นหลักฐาน  

8. การส่งลิงก์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ระบบ e-Testing กรรมการกำกับการสอบจะส่งลิงกข้์อสอบผ่านกลุ่มไลน์สาขา 

 

 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

9. ผู้มีสิทธิ์สอบเริ่มทำข้อสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบเปิดกล้องโปรแกรม ZOOM 
Cloud Meetings ตลอดเวลาในขณะทำข้อสอบ ปิดไมโครโฟนเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้สอบท่านอ่ืน และกรรมการกำกับ
การสอบจะทำการบันทึกวิดีโอตลอดช่วงเวลาการสอบ หากผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องสอบโปรแกรม ZOOM Cloud 
Meetings หลังเวลา 9.30 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบและถือว่าขาดสอบ รวมทั้งผู้มีสิทธิ์สอบแสดงพฤติกรรม  
ไปในทางทุจริต ได้แก่ อ่านข้อสอบออกเสียง ลุกจากที่นั ่งสอบ ค้นหาข้อมูล ในอินเทอร์เน็ต ไม่แสดงภาพ               
ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาพค้างหายไปจากโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings หรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสม 
กรรมการกำกับการสอบบันทึกพฤติกรรมไว้ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นลำดับต่อไป  

10. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากเกิดกรณีผิดพลาดที่เกิดจาก 
ผู้มีสิทธิ์สอบในกรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์สอบ รวมทั้งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ได้เข้าสอบตามวันและ
เวลาที่กำหนดถือว่าขาดสอบ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามแผนการ
เรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ 

11. ใหผู้้มีสิทธิ์สอบติดตัง้อุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ ชิ้นที่ 1 และ 2 ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    อุปกรณ์ชิ้นที่ 1 ใช้ทำข้อสอบ E-Testing        อุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ใช้เปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

 

หมายเหตุ  

1. การทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565   
ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

2. กรณทีีผู่้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ถือว่าขาดสอบ 

3. หากผู้สิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำข้อสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งในแนวปฏิบัต ิ           
จะไม่ไดร้ับอนุญาตให้สอบและถือว่าขาดสอบ (อุปกรณส์ำหรับทำการสอบ จำนวน 2 อุปกรณ์) 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800003 นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย  

2. 651800009 นางสาวพิราภรณ  นนทพละ  

3. 651800018 นางสาวเกศศิน ี ฝายจําปา  

4. 651800021 นางสาวอุไรวรรณ  วงศรีเฮา  

5. 651800034 นายทิชากร  นนทพละ  

6. 651800037 นายปฏิธาน  คณานุรักษ  

7. 651800043 นายธนกร  นามวิชัย  

8. 651800063 นายกรรณพล  เหิมขุนทด  

9. 651800064 นายมุนี  เฮงยศมาก  

10. 651800065 นางสุมาล ี เฮงยศมาก  

11. 651800070 นายพิทักษ  เกณฑขุนทด  

12. 651800076 นางสาวผกามาศ  เพชรกระโทก  

13. 651800077 นางสาวอุไรวรรณ  ทางพุดซา  

14. 651800080 นายสมประสงค  อนุรักษชื่นชม  

15. 651800108 นางสาวนลินีย  กุดกังวล  

16. 651800113 นางสาวพิลาวรรณ  สะอวยสะพุ  

17. 651800115 นางสาวเมษา  กองราชา  

18. 651800147 นายสุเมธา  วาปเตา  

19. 651800153 นายกฤษดา  ใบดํา  

20. 651800154 วาท่ีรอยตรีหญิง นรศิรา  จันทีนอก  

21. 651800160 นางสาววรวลัญช  พัววิสิทธิ ์  

22. 651800161 นางสาวกรกมล  แถบเงิน  

23. 651800163 นายชินดนัย  ผลเจริญ  

24. 651800171 นางสาวพัชราภา  กุณพรม  

25. 651800188 นางสาวอรวรรณ  เทียมทัน  

26. 651800189 นายคณิน  เทียมทัน  

27. 651800204 นายพรภวิษย  บาทขุนทด  

28. 651800214 นายธนชัย  สิงหวงค  

29. 651800218 นายณัฐภัค  ภักดีณรงค  

30. 651800219 นางสาววณิชยา  พงษศิริ  



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800220 นายวุฒิชัย  แสนอุบล  

2. 651800261 นางสาวพนิดา  จัดกระโทก  

3. 651800266 นางสาวรักชนก  กุดนอก  

4. 651800267 นางสาวกิติญา  แกวสวาง  

5. 651800269 นายธนเทพ  ทิฆัมพรธีรวงศ  

6. 651800282 นางสาธนัญญา  นวนกระโทกว  

7. 651800294 นางสาวประภาภรณ  จันทรทีประ  

8. 651800295 นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด  

9. 651800312 นางสาวณัฐธยาน  เพชรกลับ  

10. 651800318 นางสาวจิดาภา  ก่ึงสําโรง  

11. 651800367 นายวรเชษฐ  นาด ี  

12. 651800373 นางสาวพิชญาภา  แผลงศร  

13. 651800376 นางสาวพิมพสุดา  พัฒนภูมิชัย  

14. 651800378 นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย  

15. 651800382 นายสุชานนท  ชูวังวัด  

16. 651800403 นางสาวนรศิรา  กาฬเพ็ญ  

17. 651800406 นางสาวมณีรัตน  พัฒศรี  

18. 651800415 นายเชาวลิต  แกววิเชียร  

19. 651800420 นายพีรพล  ชํานาญกุล  

20. 651800423 นางสาวสุพิชชา  มหิพันธ  

21. 651800430 นางสาวมัญชุภร  ทิพยโภชน  

22. 651800431 นางสาวศศิวิมล  จันทสุข  

23. 651800432 นางสาวรมยรวินท  ประสงใด  

24. 651800436 นางสาวชิดชนก  ชํานาญยุทธภูมิ  

25. 651800459 นางสาววิชชุตา  กีไพบูลย  

26. 651800468 นายณัฐสิทธิ ์ วราวิกสิต  

27. 651800473 นายชุติเดช  สุภารัตน  

28. 651800478 นางสาวกชกร  คลายเมืองปก  

29. 651800486 นางสาวรัตติกาล  พัดคอ  
 



หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800180 นายอรรศราวุธ  บุตรเทศ  

2. 651800383 นายวรวัฒน  เครือคํา  

3. 651800439 นางพัชร ี ควบพิมาย  

4. 651800463 นายสหพล  โอษะคลัง  

5. 651800531 นางสาวภรณี  ศรีกงพาน  

6. 651800546 นางสาวนันทนภัส  กําไรเงิน  

7. 651800584 นายปภังกร  หงษอินทร  
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800057 นางสาวชมพูนุช  พานอ่ิมมะเริง  

2. 651800222 นายสกล  วาสรัตน  

3. 651800302 นายอชิตพล  พงษสุภา  

4. 651800348 นายปรีชา  ขอวางกลาง  

5. 651800354 นางวรรณิภา  เรียงกลาง  

6. 651800390 นางสาวกฤติกา  นิลบุศย  

7. 651800428 นายนรากร  ชินพิมาย  
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800296 นางสาวกนกอร  เปรมบําเรอ  

2. 651800409 นางสาวสุญาดา  แดนจอหอ  

3. 651800527 นางสาวทิพยวรรณ  พูนรัมย  

4. 651800540 นายชัยภัทร  ไชยบิน  

5. 651800567 นายสุพรชัย  สมนาค  

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800119 นางสาวปยธิดา  ยมศรีเคน  

2. 651800293 นายพันธวัช  สุนดารา  

3. 651800369 นางสาวศุภรัตน  ปลั่งกลาง  

4. 651800377 นางสาวนภาพร  เบี้ยกระโทก  

5. 651800411 นายณัฐพงษ  เชื้อวงศ  

6. 651800542 นางสาวอนันตญา  บุตรกุล  

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800015 นางสาวภรัณยา  เอ็นดู  

2. 651800058 นางสาวพัชราภรณ  ชมสุขประกิต  

3. 651800092 นายกิตติภัทร  รุนกระโทก  

4. 651800146 นางสาวนฤมล  สิงหสกล  

5. 651800167 นายศุภกฤษณ  มาพะเนาว  

6. 651800195 นางสาวมินตรา  กรอยกระโทก  

7. 651800216 นางสาวชรินทรดา  อุทัยรัตน  

8. 651800288 นางสาวพัทธนันท  เชื่อฟง  

9. 651800290 นางสาวศศิมา  พงศศิวกร  

10. 651800300 นายเกียรติศักดิ ์ ถนอมศรี  

11. 651800395 นายนิติภูมิ  โดงพิมาย  

12. 651800422 นางสาวจารวนีย  แซฉ่ัว  

13. 651800447 นางสาวกมลรัตน  สุวรรณะ  

14. 651800457 นางสาววรารัตน  คชรินทร  

15. 651800461 นางสาววันวสิา  นาฬิเกย  

16. 651800539 นางสาวกนกกาญจน  โทแกว  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800190 นายวรพงษ  ราชดา  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800392 นางสาวปนแกว  หม่ันกระโทก  

2. 651800454 นายสมานชาญ  จันทรเอ่ียม  

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800221 นางสาวธนิดา  แชมไพโรจน  

2. 651800252 นางสาวนันทนี  ศรีแสงจันทร  

3. 651800306 นายประทีป  ดวงมาเกิด  

4. 651800449 นายศราวุธ  อาภาสุวรรณกุล  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800014 นายอรรถสิทธิ์  ขวัญเปย  

2. 651800323 นายภูริศย  แกนกลางดอน  

3. 651800361 นางสาวจุฑามาศ  หาญขุนทด  

4. 651800363 นางสาวประนัดดา  วันสา  

5. 651800391 นางสาวนวพร  โพเทพา  

6. 651800400 นางสาวศิริวรรณ  พันธุด ี  

7. 651800407 นายจตุรภัทร  สัตนาโค  

8. 651800497 นางสาวสมพร  พลาดสําโรง  

9. 651800525 นางสาวกนกวรรณ  วรรณเวช  

10. 651800553 นายธวัชชัย  เลาวัณยศิร ิ  

 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800033 นายสงกรานต  ชอบดี  

2. 651800041 นางสาวสุนิสา  สงนอก  

3. 651800120 นางสาวสลิลทิพย  กุณาวงศ  

4. 651800429 นายปวีณ  วัชระคุปต  

5. 651800529 นางรสิตา  หิรัญคํา  

 

 

 

 

 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

1. 651800022 นางสาวธนวรรณ  โมราศิลป  

2. 651800068 วาท่ีรอยโท สุทินทร  โพธิ์นรินทร  

3. 651800069 นายอิทธิพล  เวียงสันเทียะ  

4. 651800072 นางสาวสุกฤตา  เกาจอหอ  

5. 651800149 นางสาวนันทวรรณ  นมเกษม  

6. 651800150 นายนันทภพ  นมเกษม  

7. 651800239 วาท่ีรอยโท อนุลักษ  พูนนอย  

8. 651800350 นางสาวรัตนาพร  ขึมสันเทียะ  

9. 651800389 นางสาวภรปภัช  เกินกลาง  

10. 651800399 นายบุญฤทธิ ์ กานแกว  

11. 651800474 นางสาวโฉมฉาย  เรียงสันเทียะ  

12. 651800505 นายนิธิศักดิ์  ศรีสืบสาย  

13. 651800508 นายธนกร  อนุกูล  

14. 651800510 พระมหาธีระพงษ  การะเกต  

15. 651800566 นางสาวพิชชานันท  สินธุไสย  

16. 651800580 นางสาวริญญภัสร  พงศภัควงศ  

17. 651800585 นายไพรัช  พยุงกลาง  
 


