
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
_____________________________  

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              
ประจ าปีการศึกษา 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 10  พฤษภาคม 2565 นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                    
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี 820/2565 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900001  นายดุสิต  ทองสุขนอก  

2 651900004  นายอรรคฤทธิ์  คัมภิรานนท์  

3 651900006  นางสาวณัฐปภัสร  บ่อเพ็ชร  

4 651900007  นางสุนันทา  สง่าเนตร  

5 651900009  นางสาวนภัสศรณ์  ต่อโชติ  

6 651900021  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  

7 651900022  นางสาวประภัสสร  เจตะภัย  

8 651900032  นายฉัตรชัย  รอดแก้ว  

9 651900033  นางสาวศศิวลัย  บุลาลม  

10 651900034  นายพีระพล  อินต๊ะนนท์  

11 651900035  นายเทพรัตน์  พื้นบาด  

12 651900036  นางสาวชฎาธาร  แปลงค้างพลู  
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคปกติ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565    เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900031  นายฉัตรชัย  รอดแก้ว  

 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565    เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900028  นางกัญญาภัค  ภัยแคล้ว  

2 651900029  นายเดชากรณ์  ส าราญดี  
 
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900005  นางสาววาริตา  ศรีจันทึก  

2 651900011  นายณัฐภัค  นพรัตน์  

3 651900026  นายศาสตรา  นากระโทก  

4 651900037  นางปริษา  เจริญสลุง  

5 651900038  นายประหยัด  เจริญสลุง  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900008  นางสาวพันธสรณ์  ธรรมะกิตติกร  

2 651900014  นายวรายุ  ศิรินนท์  

3 651900023  นายสุเทพ  ยนต์พิมาย  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651900015  นางสาวณภัทร  แพชัยภูมิ  

2 651900025  Mr. Donald Thomas  Fredregill  

3 651900030  นางสาวพลอยธิรานันท์  ธนเศรษฐ  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800003  นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา                   
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

2 651800009  นางสาวพิราภรณ์  นนท์พละ 

3 651800011  นางสาวณัฏฐนันท์  กระมลมานิต 

4 651800013  นางสาวธิดารัตน์  ลาโสพันธ์ 

5 651800017  นางสาวพนิดา  สมอินทร์ 

6 651800018  นางสาวเกศศินี  ฝ่ายจ าปา 

7 651800019  นางสาวธีราพร  ขอดดอน 

8 651800020  นางสาวปิยนันท์  กล้าหาญ 

9 651800021  นางสาวอุไรวรรณ  วงศรีเฮ้า 

10 651800024  นางสาวภัทรนันท์  หงวนกระโทก 

11 651800030  นางสาวกฤษศิรา  ฤทธิมนตรี 

12 651800032  นางสาวพรศรี  จิตสุข 

13 651800034  นายทิชากร  นนท์พละ 

14 651800036  นางสาวอรอนงค์   ชินเกตุ 

15 651800037  นายปฏิธาน  คณานุรักษ์ 

16 651800039  นางสาวจันทิพร  จันทร์เทศ 

17 651800040  นายจี  บุญดี 

18 651800043  นายธนกร  นามวิชััย 

19 651800045  นางสาวจุฬารัตน์  นามอนุ 

20 651800047  นายหัสนัยน์  ฝอดสูงเนิน 

21 651800049  นายฉัตรชัย    ตูมนอก 

22 651800052  นางสาวอภิญญา  โรจน์จรรยากิจ 

23 651800053  นางสาววรรณภา  เกตุกลางดอน 

24 651800055  นางสาวนิศาชล  วรสุข 

25 651800056  นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
26 651800063  นายกรรณพล  เหิมขุนทด 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา                   
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

27 651800064  นายมุนี  เฮงยศมาก 

28 651800065  นางสุมาลี  เฮงยศมาก 

29 651800070  นายพิทักษ์  เกณฑ์ขุนทด 

30 651800071  นางสาวรุ่งธิวา  ภาละโถ 

31 651800076  นางสาวผกามาศ  เพชรกระโทก 

32 651800077  Miss อุไรวรรณ  ทางพุดซา 

33 651800079  นางสาวกนกรัตน์  เศษกลาง 

34 651800080  นายสมประสงค์  อนุรักษ์ช่ืนชม 

35 651800083  นางสาวศุภลักษณ์  จอดนอก 

36 651800088  นายณัฐภณ  ตึกตะคุ 

37 651800089  นางสาวนางสาวชนกานต์   เตสังข์ 

38 651800095  นายสนธยา  เสมราบ 

39 651800096  นางสาวจิราภรณ์  แอบจันทึก 

40 651800099  นางสาวพลอยนภัส  แก้วจรัสวงษา 

41 651800107  นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง 

42 651800108  นางสาวนลินีย์  กุดกังวล 

43 651800109  นางสาวพิชญาพร  วงค์สาลี 

44 651800113  นางสาวพิลาวรรณ  สะอวยสะพุ 

45 651800115  นางสาวเมษา  กองราชา  

46 651800118  นายฐาปกรณ์  เครือวัน 

47 651800121  นางสาวณัฐกษมา  ดีจันทึก 

48 651800122  นางสาวจุฑามาศ  อาจอนงค์ 

49 651800127  นายเสกสรร    เล่ือยไธสง 

50 651800129  นางสาวกมลพร  คอกขุนทด 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
51 651800136  นางสาวนุลักษณ์   ตองติดรัมย์ 

 
 

กลุ่มที่ 1 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา                    
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

52 651800138  นายภูวนารถ  ไปนาวะดี 

53 651800140  นางสาวจิราภรณ์  เขตรแดน 

54 651800147  นายสุเมธา  วาปีเตา 

55 651800151  นางสาวฐิติยา  ชุมศรี 

56 651800153  นายกฤษดา  ใบด า 

57 651800154  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นริศรา  จันทีนอก 

58 651800155  นางสาวภูสุดา  สุรัยรัตน์ 

59 651800160  นางสาววรวลัญช์  พัววิสิทธิ์ 

60 651800161  นางสาวกรกมล  แถบเงิน 

61 651800163  นายชินดนัย  ผลเจริญ 

62 651800171  นางสาวพัชราภา  กุณพรม 

63 651800175  นางสาวอ้อมใจ  เอี่ยมสะอาด 

64 651800176  นางสาวพัชรมัย  คัตพันธ์ 

65 651800177  นายสิทธิเกียรติ  ปักเขตานัง 

66 651800181  นางสาวเบญญาภา  รพิตระกูล 

67 651800183  นางสาวกุลรัตน์  เดือนแจ้งรัมย์  

68 651800184  นายชัชวาล  เลิศตะคุ 

69 651800185  นายภูริเดช   แพงวงษ ์

70 651800186  นายอภิรักษ์  ธีรศาสตร์ 

71 651800188  นางสาวอรวรรณ  เทียมทัน 

72 651800189  นายคณิน  เทียมทัน 

73 651800194  นายกิตต์ิคเนศ  ภานุพัฒน์นิธิยา 

74 651800196  นางสาวอรทัย  แก้วสีขาว 

75 651800197  นางสาวพรสวรรค์  กล้าหาญ 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 1 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
76 651800199  นางสาวธมลณัฏฐ์   สงวนสันเทียะ กลุ่มที่ 1 

ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 
เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

77 651800202  นางสาวธรรกมล  เกลียบกลาง 

78 651800203  นายวชิรวิทย์  บุญสงค์ 

79 651800204  นายพรภวิษย์  บาทขุนทด 

80 651800205  นายเกียรติชัย  ราชจินดา 

81 651800210  นายสุรเกียรติ  จันทร์เจ้า 

82 651800213  นายฆนาพงศ์  วงศ์ษา 

83 651800214  นายธนชัย  สิงห์วงค์ 

84 651800218  นายณัฐภัค  ภักดีณรงค์ 

85 651800219  นางสาววณิชยา  พงษ์ศิริ 

86 651800220  นายวุฒิชัย  แสนอุบล 

 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
87 651800233  นายศุภพร  อินทรสุวรรณ 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา                
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

86 651800234  นางสาวปาลิตา  จินากลึง 

88 651800242  นางสาวพรพิมล  คงเจริญสุข 

89 651800244  นางสาวรัชนีวรรณ  อุ่นกระโทก 

90 651800247  ว่าท่ีร้อยตรี ศราวุฒิ  ศรีบุญเรือง 

91 651800248  นางสาวธิดารัตน์  เมียมขุนทด 

92 651800250  นางสาวรุ้งทิพย์   สุดเสียงสังข์ 

93 651800255  นางสาวกรกช  จันทรังษี 

94 651800256  นางสาวกาญจนา  ค าเณร 

95 651800261  คุณ พนิดา  จัดกระโทก 

96 651800266  นางสาวรักชนก  กุดนอก 

97 651800267  นางสาวกิติญา  แก้วสว่าง 

98 651800269  นายธนเทพ  ทิฆัมพรธีรวงศ์ 

99 651800270  นางสาววัชราพร  อ่อนแพง 

100 651800233  นายศุภพร  อินทรสุวรรณ 

101 651800272  นางสาวจิรนันท์  ต้ังมั่น 

102 651800282  นางสาวธนัญญา  นวนกระโทก 

103 651800283  นายขวัญชัย  ทาโม้ 

104 651800291  นางสาวณัฐรัชต์  สุทธิสาย 

105 651800294  นางสาวประภาภรณ์  จันทรทีประ  

106 651800295  นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด 

107 651800305  นางสาวศิตาภรณ์  ค ามุงคุณ 

108 651800312  นางสาวณัฐธยาน์  เพชรกลับ 

109 651800316  นางสาวศิริพร  ไชยบุบผา 

110 651800317  นางจุฑามาศ  จุมปู 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
111 651800318  นางสาวจิดาภา  กึ่งส าโรง 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา                
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

112 651800327  นางสาวปาจรีย์   ป่วงกระโทก 

113 651800330  นางสาวรัชนีกร  กุลด้วง 

114 651800336  นายนันทวัฒน์   ประสันแพงศร ี

115 651800337  นางสาวประภาพร  เขียวข า 

116 651800341  นางสาวนวนาถ  กางรัมย์ 

117 651800343  นางสาวสุพิชฌาย์  รักษาทรัพย์ 

118 651800345  นายณัฐพงษ์  จีนฉายา 

119 651800347  นางสาวศตวรรณ  วนรัตนศิริ 

120 651800349  นางสาวนันทนัช  หอมหวล 

121 651800365  นางสาวนิสารัตน์  กิ่งแก้ว 

122 651800367  นายวรเชษฐ์  นาดี 

123 651800373  นางสาวพิชญาภา  แผลงศร 

124 651800374  นางสาวภาวินี  พจนเสนี 

125 651800375  นางสาวหฤทัย  สูงแข็ง 

126 651800376  นางสาวพิมพ์สุดา  พัฒนภูมิชัย 

127 651800378  นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย์ 

128 651800379  นายเชวงศักดิ์  เปรมสูงเนิน 

129 651800380  นางสาวแคทรียา  สมวงค์ 

130 651800381  นางสาวเบญจมาภรณ์  สุดมี 

131 651800382  นายสุชานนท์  ชูวังวัด 

132 651800384  นางสาวสุทธิดา  รักษา 

133 651800385  นางสาวโสภิดา  ค ามุงคุล 

134 651800393  นางสาวกัญญารัตน์  ลอยครบุรี 

135 651800396  นางสาวเฟื่องฟ้า  ค าเรืองศรี 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
136 651800402  นางสาวภัทร์จารี  วินทะไชย 

 
 
 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

137 651800403  นางสาวนริศรา   กาฬเพ็ญ 

138 651800404  นายณัฐพงษ์  คุณชม 

139 651800406  นางสาวมณีรัตน์   พัฒศรี 

140 651800408  นางสาวกรรณิการ์  สุทธ์พัฒนกุล 

141 651800410  นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง 

142 651800413  นายสุรัตน์  ช่างการ 

143 651800414  นายสดใส  กาพย์กลอน 

144 651800415  นายเชาวลิต  แก้ววิเชียร 

145 651800417  นายอนุพงศ์  ทุ่งมน 

146 651800419  นายปัณณฑัต  คล้ายเผือก 

147 651800420  นายพีรพล  ช านาญกุล 

148 651800423  นางสาวสุพิชชา  มหิพันธ์ 

149 651800424  นายสิทธิชัย  ใจมั่น 

150 651800426  นางสาววชิรา  ทวีโชค 

151 651800430  นางสาวมัญชุภร  ทิพย์โภชน์ 

152 651800431  นางสาวศศิวิมล  จันทสุข 

153 651800432  นางสาวรมย์รวินท์  ประสงใด 

154 651800436  นางสาวชิดชนก  ช านาญยุทธภูมิ 

155 651800442  นายอภิสิทธิ์  มะธิมะนัง 

156 651800444  นางสาวอุษณีย์  ภาคีฉาย 

157 651800451  นายวิชา  จ าปา 

158 651800459  นางสาววิชชุตา  กีไพบูลย์ 

159 651800465  นางสาวทิพย์วรรณ  พูนรัมย์ 

160 651800466  นางสาวเกศรินทร์  วามะเกษ 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ           กลุ่มท่ี 2 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.     สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  12.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
161 651800467  นายนรินทร์  จันทะคาม 

กลุ่มที่ 2 
ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ 

เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับ                  

การด าเนินการสอบ                     
เฉพาะสาขา 

 

162 651800468  นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต 
163 651800469  นายนิติพัฒน์  โพธิ์สิทธิพันธุ ์
164 651800471  นางสาวฐิติชญาณ์  กิ่งกลาง 
165 651800472  นางสาวจิณณพัต  โพธินาม 
166 651800473  นายชุติเดช  สุภารัตน์ 
167 651800476  นายชนะศักดิ์  ปล่ังกลาง 
168 651800478  นางสาวกชกร  คล้ายเมืองปัก 
169 651800482  นางสาวกิ่งกาญจน์  โทนโคกสูง 
170 651800486  นางสาวรัตติกาล  พัดค้อ 
171 651800491  นางสาวตาติยา  ภูมิโสม 
172 651800493  นางสาวครองขวัญ  สุจารี 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคปกติ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-11.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800164  นางสาวนิโลบล  สุจินพรัหม  

2 651800304  นางสาวรัชดาภรณ์  เสวกระโทก  

3 651800487  นายนันท์ธกิจ  สุดสายเนตร  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ                   
 เฉพาะสาขา และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารแนบท้าย 
 ประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-10.30 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์   
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800015  นางสาวภรัณยา  เอ็นดู  
2 651800058  นางสาวพัชราภรณ์  ชมสุขประกิต  

3 651800092  นายกิตติภัทร  รุนกระโทก  

4 651800146  นางสาวนฤมล  สิงห์สกล  

5 651800167  นายศุภกฤษณ์  มาพะเนาว์  

6 651800195  นางสาวมินตรา  กร่อยกระโทก  

7 651800216  นางสาวชรินทร์ดา  อุทัยรัตน์  

8 651800288  นางสาวพัทธนันท์  เช่ือฟัง  

9 651800290  นางสาวศศิมา  พงศ์ศิวกร  

10 651800300  นายเกียรติศักดิ์  ถนอมศรี  

11 651800394  นายรวิช  สังขฤทธิ์  

12 651800395  นายนิติภูมิ  โด่งพิมาย  

13 651800422  นางสาวจารวนีย์  แซ่ฉั่ว  

14 651800425  นางไสว  ชุ่มใจ  

15 651800447  นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณะ  

16 651800448  นางสาวสุธาสินี  หาญสูงเนิน  

17 651800457  นางสาววรารัตน์  คชรินทร์  

18 651800461  นางสาววันวิสา  นาฬิเกย์  

19 651800462  นางสาวธัญญาเรศ  ส าเนียงงาม  
 
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code นี้ เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ                   
 เฉพาะสาขา และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารแนบท้าย 
 ประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     ภาคพิเศษ 
สอบข้อเขียน    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลา  09.00-12.00 น.    สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ ์
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800004  นางสาวอาริญา  ล้วนดี  
2 651800027  นางสาวปภานัน  อ่อนบุญมา  

3 651800057  นางสาวชมพูนุช  พานอิ่มมะเริง  

4 651800060  นางสาวพิมพ์ภัทรา  ออสวัสด์ิ  

5 651800222  นายสกล  วาสรัตน์  

6 651800240  นางสาวสุธิดา  พลีดี  

7 651800302  นายอชิตพล  พงษ์สุภา  

8 651800307  นางสาวนริศรา  ดอกสันเทียะ  

9 651800348  นายปรีชา  ขอวางกลาง  

10 651800354  นางวรรณิภา  เรียงกลาง  

11 651800390  นางสาวกฤติกา  นิลบุศย์  

12 651800405  พระอธิการธีระพล  บุญกลาง  

13 651800428  นายนรากร  ชินพิมาย  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา    ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800119  นางสาวปิยธิดา  ยมศรีเคน  
2 651800293  นายพันธวัช  สุนดารา  

3 651800369  นางสาวศุภรัตน์  ปล่ังกลาง  

4 651800377  นางสาวนภาพร  เบ้ียกระโทก  

5 651800411  นายณัฐพงษ์  เช้ือวงศ์  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

Master of Arts: Program of Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 
List ot Written examination and interview on 28 May 2022 
Time  09.00-12.00   Written examination 
Time 13.00     Interview 

Regular 
No Applicant ID No Name-Surname Notice 
1 651800388  นางสาวพิมพ์ชนก  ภูวนาถปรีชา  

 
 

Special 
No Applicant ID No Name-Surname Notice 
1 651800029  นางสาวกมลทิพย์  นวมโคกสูง  

2 651800143  นางสาวณัชชา  รัตนพิทักษ์  

3 651800159  Mr. Eleser Marx  Tamayo  

4 651800353  นางสาวเกษรินทร์    เกรัมย์  

5 651800355  นายจมฤต  พิริยะพิทยา  

6 651800397  นางสาวจุรีรัตน์  สารติ  

7 651800437  นางสาวพัชราภา  ทองสุข  

8 651800455  นางสาวปภาณิน   สุขส าราญ  

9 651800460  นางสาวณิชญา  พรส่ี  

10 651800029  นางสาวกมลทิพย์  นวมโคกสูง  
 
Ps. All applicant must follow the guidelines for exam eligibility, that attaches to this announcement 

 
Applicant are requested to scan this QR code of the LINE group below which will receive 

clarification text the interview committees in conducting the interview examination 
 

 
 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์     
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป 

ภาคปกติ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 651800289  นางสาวฐปนกฤต  นิลเพ็ชร  

2 651800338  นายพลกฤษณ์   วัชรวิศิษฏ์  

3 651800339  นางชินานันต์  อุบลเขียว  วัชรวิศิษฏ์  

4 651800452  นางสาวปริตาภา  สอนสิทธิ์  

5 651800492  นางสาวชุติมา  จิตสุภาบุญกิจ  
 

ภาคพิเศษ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 651800025  นางสาวสุภาพร  อุ่นค า  

2 651800090  นายต๋ัว  แซ่สง  

3 651800271  นางสาวจุฑามาศ  จ าปา  

4 651800298  นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ ์  

5 651800329  นายสิริพงศ์  ศรีปราการ  

6 651800334  นางสาวธนพร  หมายรอกลาง  

7 651800372  นางสาวฐิติวรดา  กบรัตน์  

8 651800434  นางสาวภัทรชวนันท์  พัฒนธัญธนธรณ์  

9 651800445  นางสาวขวัญจิรา  นามเกียรติ  

10 651800477  นางสาวหนึ่งฤทัย  แท้สูงเนิน  

11 651800490  นางสาวสิริรัตน์  สมาน  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที ่28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800221  นางสาวธนิดา  แช่มไพโรจน์  

2 651800252  นางสาวนันทนี  ศรีแสงจันทร์   

3 651800306  นายประทีป  ดวงมาเกิด  

4 651800449  นายศราวุธ  อาภาสุวรรณกุล  

5 651800470  นายอิษฎา  สิริจินดา  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต       ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800180  นายอรรศราวุธ  บุตรเทศ  

2 651800383  นายวรวัฒน์  เครือค า  

3 651800439  นางพัชรี  ควบพิมาย  

4 651800463  นายสหพล  โอษะคลัง  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800014  นายอรรถสิทธิ์  ขวัญเป้ีย  
2 651800102  นางสาวส าเนียง  ชนะพิมาย  
3 651800265  นางสาวสุนิสา  เพ็ชรเกษม  
4 651800323  นายภูริศย์  แก่นกลางดอน   
5 651800361  นางสาวจุฑามาศ  หาญขุนทด  
6 651800363  นางสาวประนัดดา  วันสา  
7 651800391  นางสาวนวพร  โพเทพา  
8 651800400  นางสาวศิริวรรณ  พันธุ์ดี  
9 651800407  นายจตุรภัทร  สัตนาโค  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800022  นางสาวธนวรรณ  โมราศิลป์  

2 651800068  ว่าท่ีร้อยโท สุทินทร์  โพธิ์นรินทร์  

3 651800069  นายอิทธิพล  เวียงสันเทียะ  

4 651800072  นางสาวสุกฤตา  เก่าจอหอ  

5 651800149  นางสาวนันทวรรณ  นมเกษม  

6 651800150  นายนันทภพ   นมเกษม  

7 651800239  ว่าท่ีร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย  

8 651800350  นางสาวรัตนาพร  ขึมสันเทียะ  

9 651800389  นางสาวภรปภัช  เกินกลาง  

10 651800399  นายบุญฤทธิ์  ก้านแก้ว  

11 651800433  นางสาวกชมน  สุดสายเนตร  

12 651800474  นางสาวโฉมฉาย  เรียงสันเทียะ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต        ภาคพิเศษ 
สอบสัมภาษณ ์   วันที่ 28 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800031  นางสาวธนวรรณ  อินทร์จันทึก  

2 651800033  นายสงกรานต์  ชอบดี  

3 651800041  นางสาวสุนิสา  สงนอก  

4 651800073  นางสาววิลาวรรณ  บุญเกิด  

5 651800120  นางสาวสลิลทิพย์  กุณาวงศ์  

6 651800132  นางสาวธันยพร  เทศสูงเนิน  

7 651800157  นางสาวรัชชาสร  ขันโคกกรวด  

8 651800278  นางสาวคณิศร  ด้วงกระโทก  

9 651800429  นายปวีณ  วัชระคุปต์  

10 651800484  นางสาวปริชาต  แพงจะโปะ  

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของสาขาวิชา เพื่อรับค าช้ีแจ้งเกี่ยวกับ 
 การด าเนินการสอบเฉพาะสาขา  และให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติตามแนบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
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แนวปฏบิัติส าหรบัการสอบข้อเขียน รปูแบบออนไลน์ 

1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ากลุ่มไลน์สาขา เพื่อประสานงานการสอบโดยสแกน QR Code ท่ีแนบท้ายประกาศรายช่ือ                
     ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขาวิชา 
2.  ดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings พร้อมท้ังศึกษาวิธีการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิด 
     ข้อผิดพลาดระหว่างด าเนินการสอบข้อเขียน ซ่ึงจะใช้ร่วมกับการทดสอบแบบออนไลน์ E-Testing 
3.  สาขาวิชาที่มีสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องมีอุปกรณ์เพื่อท าการสอบ จ านวน 2 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ชิ้นที่ 1 ใช้ท าข้อสอบ E-Testing โดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์ Note book  
 หรือ tablet ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและมีพลังงานเพียงพอใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง    
 อุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ใช้เปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet     
 ท่ีมีกล้องถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพแสดงภาพชัดเจน มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพและมีพลังงานเพียงพอ 
 สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเฝ้าดูระหว่างการสอบ การเช็คช่ือและแสดงหลักฐานการเข้าสอบ 
 และให้กรรมการก ากับการสอบสามารถมองเห็นผู้สอบได้ตลอดเวลาการท าข้อสอบ 
4.  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบ 
5.  รับแนวปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยในกลุ่มไลน์สาขา 

ขั้นตอนการท าข้อสอบข้อเขียน ให้ผู้เข้าสอบติดต้ังอุปกรณ์ช้ินท่ี 2 ให้เห็นภาพระหว่างท าการสอบ  
ได้อย่างอย่างเจน ดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ชิ้นที่ 1 ใช้ท าข้อสอบ E-Testing              อปุกรณ์ชิ้นที่ 2 ใช้เปิดโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  
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แนวปฏบิัติส าหรบัการสอบสมัภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ 

1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ากลุ่มไลน์สาขา เพื่อประสานงานการสอบโดยสแกน QR Code ท่ีแนบท้ายประกาศรายช่ือ 
     ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขาวิชา 

2.  กรณีท่ีสาขาวิชาใด ก าหนดการสอบสัมภาษณ์โดยใชโ้ปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ให้ผู้เข้าสอบ 
     ด าเนินการดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในคอมพิวเตอร์ Note book  
     โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet พร้อมท้ังศึกษาวิธีการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสอบสัมภาษณ์ 

3.  กรณีท่ีสาขาวิชาใด ก าหนดการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ Application Line ให้ผู้มีสิทธิ์สอบรับแนวปฏิบัติ                     
     ในการเข้าสอบสัมภาษณ์จากกรรมการสอบของแต่ละสาขาวิชา 

4.  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อใช้แสดงตัวตนในการเข้าสอบ 

5.  รับแนวปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยในกลุ่มไลน์สาขา 
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ช่องทางการตดิต่อเพื่อประสานการสอบกับคณะกรรมการสอบประจ าสาขาวชิา 
 

ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 

การบริหารการศึกษา  
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

หลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน โปรแกรม Zoom 
และ Application line 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line  

บริหารธุรกิจ  สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line  

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต*  
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 
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ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 

การบริหารการศึกษา  
กลุ่มท่ี 1  ล าดับท่ี 1-86 

 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

การบริหารการศึกษา  
กลุ่มท่ี 2  ล าดับท่ี 87-172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

หลักสูตรและการสอน  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

คณิตศาสตรศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

ภาษาไทย  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 
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ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย ์  
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

การสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์                
(E-Testing), โปรแกรม Zoom 
สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom 

ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

สาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

รัฐประศาสนศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 
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ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา QR-CODE โปรแกรมที่จะใช้ในการคัดเลือก 

บริหารธุรกิจ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

บัญชีมหาบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ผ่าน Application line 

 


