
~ ๑ ~ 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง  รายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน ในสถานการณไมปกติอันเน่ืองมาจาก 

ภาวการณแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  

———————————— 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล             

เขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน ในสถานการณไมปกติอันเน่ืองมาจาก

ภาวการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตามประกาศลงวันที่  ๒๔  มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ โดยกระบวนการดําเนินการสอบขอเขียน ผานระบบออนไลนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เมื่อวันเสาร ที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีกําหนดสอบสัมภาษณ ในวันเสาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ น้ัน  ดังน้ันเพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงประกาศรายช่ือ

ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ผานระบบออนไลน และรายละเอียดวัน เวลา ขอปฏิบัติในการสอบ ดังน้ี 
 

 ๑. วัน เวลา ท่ีสอบสัมภาษณดวยระบบออนไลน 
 

 

หองสอบท่ี ลําดับท่ี วันท่ี 

๑ ๑ – ๔๕ (แผน ก) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒ ๑ - ๓๘ (แผน ข) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๓ ๓๙ - ๗๖ (แผน ข) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 ๒. เอกสารท่ีตองแนบกอนวันสอบสัมภาษณ 

  ๒.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พรอมติดรูปถาย   จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๓  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๔  สําเนาวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (ทรานสคริปฉบับสมบูรณ และหนังสือรับรอง

คุณวุฒิหรือใบปริญญา) จํานวน ๑ ฉบับ 
 

  ๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถามี) เชน ใบเปลีย่นช่ือ - สกุล (กรณีที่ช่ือ - สกุลในเอกสารหลักฐาน  

ไมตรงกัน)  จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๖ หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 

 
๒/ ๒.๗  แฟมหลักฐาน… 



~ ๒ ~ 

  ๒.๗ แฟมหลักฐานแสดงประสบการณและผลงาน (ใหสแกนเปนไฟลเดียวกัน) 

   ๒.๗.๑  ประสบการณในการทํางาน (สําเนาหนังสือรับรองการทํางานจากผูบริหาร

สถานศึกษา) 

   ๒.๗.๒  ประสบการณในการทํางานดานการบริหารในสถานศึกษา (สําเนาคําสั่งที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานดานการบริหารในสถานศึกษา) 

   ๒.๗.๓  ประสบการณในการเปนกรรมการ/คณะทํางาน (สําเนาคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย          

ใหเปนกรรมการ/คณะทํางาน) 

    ๒.๗.๔  ประสบการณในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (สําเนาเกียรติบัตร หนังสือ

เชิญใหเขารวมนําเสนอผลงาน) 

   ๒.๗.๕  ผลงานสวนบุคคลที่ไดรับรางวัล (ภาพถายผลงานที่ไดรับรางวัล)  

   หมายเหตุ  (สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

  ๒.๘ ใหผูมีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณทุกทานแนบไฟลเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ

ทางลิงค https://forms.gle/JJ2qL46pDjhmS79e6 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๔   

 

 ๓. ขอปฏิบัติในการเขาสอบสัมภาษณดวยระบบออนไลน 

  ๓.๑  สิ่งท่ีผูเขาสอบตองจัดเตรียมเพ่ือใชในการสอบ 

   ๓.๑.๑ คอมพิวเตอรโนตบุค หรือคอมพิวเตอรต้ังโตะที่มีกลอง Web cam ที่มีประสิทธิภาพ

ในการแสดงภาพ (เขาหองสอบดวย Zoom meeting สื่อสารดวย Line application) 

   ๓.๑.๒ สัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณมีพลังงานเพียงพอและใชงาน

ไดอยางตอเน่ืองตลอดการสอบ 

   ๓.๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพื่อใชแสดงตนในการเขาสอบ 

  ๓.๒  ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน 

   ๓.๒.๑ ในวันเสารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ใหผูเขาสอบเขาหองสอบ

ตามลิงคในกลุม Line Application ที่ประกาศไว แยกตามหองสอบ ๑  ๒  และ ๓   

 ๓.๒.๒ ผูเขาสอบทุกคนจะตองเปลี่ยนช่ือ (Rename) เลขที่ลําดับตามใบรายช่ือ          

ตามดวย ช่ือ - สกุล ที่ตรงกับรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ดังตัวอยางตอไปน้ี ก๑. จีรวัฒน สุขสม,             

ข๒๕. สุทธิเกียรติ มีลาภ เปนตน 

 ๓.๒.๓ รอกรรมการสัมภาษณเรียกเขาสมัภาษณเปนรายคนในหองรวม 

 ๓.๒.๔ เริ่มเขาสัมภาษณ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ๓.๒.๕ เมื่อสัมภาษณเสร็จใหออกจากโปแกรม Zoom meeting เปนการเสร็จสิ้น         

การสัมภาษณ 
  

  ๒/ จึงประกาศ… 



~ ๓ ~ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บุญกําเนิด) 

                                รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท ี1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 6410503001 นายอิสราพงศ  โคสวิดา

2 6410503007 นายอนุวัฒน  หนูตะพง

3 6410503008 นางปยนัย  กวยะปาณิก

4 6410503011 นางสาวจิราภรณ นาสิงบุตร

5 6410503012 นางสาวสิรินุช สายคูณ

6 6410503013 นางสาวอัยฏ  คงดี

7 6410503016 นางสาวเจนนิตา คงสนอง

8 6410503021 นายชาญณรงค  หนูบํารุง

9 6410503025 นางสาวปาจรีย  ทองสีนุช

10 6410503039 นางสาวปาลิตา รัตนบุรี

11 6410503041 นางสาวณัฏฐภัทร เตี้ยซี้

12 6410503042 นางสาวสุมิตตา งวนสน

13 6410503043 นางสาวมัชฌิมา ยงเยื้องคง

14 6410503047 นางสาวธารารัตน เพชรสงศรี

15 6410503048 นายเอกลักษณ แซดาน

16 6410503049 นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ

17 6410503050 วาท่ีรอยตรีหญิงพรรษา บริบูรณ

18 6410503055 นายสุพศิน เงินสง

19 6410503059 นายธีรยุทธ เมืองแมน

20 6410503062 นาย จักรกฤษณ  กงหวั่น

21 6410503063 นางสาวกนกวรรณ  ไชยพงค

22 6410503064 นางสาวปญภักดิ์  นุนชูผล

23 6410503067 นางสาวณัฐกฤตา  สุทิน

24 6410503072 นางสาวเสาวลักษณ จีนเมือง

25 6410503074 นางสาววนัชพร   สออนกาย

26 6410503077 วาท่ี รต.ศุภราช แกวมีศรี

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ก)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

Lenovo
New Stamp



หนา้ท ี2

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ก)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

27 6410503078 วาท่ี รต.หญิงสุรีรัตน  พิมพสิงห

28 6410503079 นางสาวอะควีนณา สังขเทพ

29 6410503083 นางสาวฉัตรสุดา สุรรณพฤกษ

30 6410503085 นางสาวปรียานันท  ปานเมือง

31 6410503093 นางสาวศศิพิมพ  ชุมทอง

32 6410503095 นางสาวพนิดา  รัตนรัตน

33 6410503098 นางสาวอาทิตยา  โพธิ์อุดม

34 6410503107 นางสาวคณิสรา  เนยสูงเนิน

35 6410503111 นางสาวพิชามญชุ ศรีไตรรัตน

36 6410503124 นางสาวจันทราภรณ สุขสวัสดิ์

37 6410503132 นายนฤมินทร  คานคร

38 6410503133 นางสาวอธิดา คงภูชงค

39 6410503134 นายพรหมพิริยะ อยูสุข

40 6410503135 นางสาวรมิตา  บุญสิน

41 6410503138 นางสาวมันทนา โตะแบ

42 6410503143 นางสาวกิตติยากร  เสนาการ

43 6410503144 นางสาวนิษฐา มาโดน

44 6410503145 นางสาวปยมาศ นิลทอง

45 6410503204 นายภัทรภูมิ บุญเพียง

Lenovo
New Stamp



หนา้ท ี1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 6410511001 นางอรอุมา สุขแกว

2 6410511002 นายสัมพันธ สุขแกว

3 6410511005 นายสุธน  พ่ึงกิจ

4 6410511009 นางสาวสุภาภรณ  จิตรเจริญธรรม

5 6410511010 วาท่ี รต.หญิงจิตรลดา ชวยสงคราม

6 6410511015 นายเชาวลิต  สินสถิตพร

7 6410511016 นายกรปกรณ  ชูกะสิ

8 6410511017 นายอารัญ เบ็ญอาหมาด

9 6410511018 นางสาวมาริสา  ไพโรจน

10 6410511019 นางสาวพรรณิภา ทับทิมทอง

11 6410511020 นายวิชวุฒิ เพ็ชรรัตน

12 6410511022 นางสาวจิตชยา  เดชะ

13 6410511027 นางสาวสุภาวรรณ  นาคดุก

14 6410511030 นางสาววิลาสินี  แทนทวี

15 6410511036 นางสาวปฐมาวดี  พัฒนสิงห

16 6410511049 นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน

17 6410511050 วาท่ี รต.วรพล โลหะ

18 6410511052 นายอนิรุธ พรหมเจริญ

19 6410511053 นางสาวเปมิกา  สงกลิ่นจันทร

20 6410511055 นางสาววิชุตา ทองทิพย

21 6410511056 นางสาวณภัทรชานัณค วิทยาพล

22 6410511057 นายทวีศักดิ์ จันทะโสม

23 6410511062 นายประเสริฐ  สําพันธ

24 6410511064 นายหฤษฎ  หงษทอง

25 6410511065 นางสาวชุติมา  ทองนวล

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ข)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

Lenovo
New Stamp



หนา้ท ี2

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ข)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

26 6410511068 นางสาวฐิธิมา  วิสุทธิกุล

27 6410511072 นางสาวพรชนก หยดยอย

28 6410511073 นางสาวพลอยชมพู  บํารุงจันทร

29 6410511075 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย

30 6410511080 นางสาวเจนจิรา  กัลพฤกษ

31 6410511084 นางสาวอรทัย ทองพงษ

32 6410511085 นางสาวกมลวดี พรมเช็ก

33 6410511091 นางสาวกัญชลิกา  ปลองออน

34 6410511095 นางสาวมีนา  บัวสงค

35 6410511096 นางสาวอดาวัลย สโมทาน

36 6410511097 นายภานุกร คงไสยะ

37 6410511098 นางสาวภาวิณี  แกวกําเนิด

38 6410511103 นายกชนนท ขวัญพุฒ

39 6410511104 นางสาวฐาทิยา สงกลิ่น

40 6410511112 นางจิรัฏฐ พรหมแกว

41 6410511114 นางพีงจิต  แพวิเศษ

42 6410511122 นางสาววรรณรท เอ่ียมสะอาด

43 6410511127 นางสาวกัตติกา ภูมิชาติ

44 6410511130 นายธีระวัฒน  ทองทิพย

45 6410511133 นางสาวจีรนันท พุมพวง

46 6410511135 นางสาววัชราภรณ  หงษทอง

47 6410511136 นางสาวระวิวรรณ  เฮงนุย

48 6410511144 นางสาวนพวรรณ  สุขเนียม

49 6410511152 นางสาวธนรรณพร แสงสวาง

50 6410511153 นางสาวสุวนันท  พงษขาวนอย
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หนา้ท ี3

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ข)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

51 6410511159 นายสิทธิวัฒน เมืองมี

52 6410511160 นางสาวณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์

53 6410511180 นางเมธาวัณน สันติวิริยไพบูลย

54 6410511182 นายระพีพัฒน เพชระ

55 6410511189 นางสาวตรีเพชร ทิพยแกว

56 6410511190 นางสาวอรอุมา เกิดเกลื่อน

57 6410511192 นางสาวพรพิมล  วิมัติ

58 6410511203 นางสาวทิพวรรณ  ชางคิด

59 6410511207 นายเกียรติศักดิ์  ชูแกว

60 6410511208 นายศุภโชค บุญมา

61 6410511217 นายพันธวัธน  เพชรศิวานนท

62 6410511219 นางมนธิรา ชวยเกิด

63 6410511220 นางสาวประภาภรณ  องอาจ

64 6410511221 นายอนุสรณ หวางดอนไพร

65 6410511228 นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร

66 6410511232 นางสาวศมานันท  ชุมทัพ

67 6410511237 นายนิรุตต เจริญพร

68 6410511240 นางสาวพิมพมาศ  เพ็ชรุพันธ

69 6410511245 นายนฤพล  รองมาลี

70 6410511247 นายอรรถชัย  สมมะลวน

71 6410511248 นางสาวศศิประภา ถาวราภรณ

72 6410511249 นางสาวยลดา ขุนศรี

73 6410511257 นางสาวนันทิกานต วงศคําจันทร

74 6410511259 นางสุภาวรรณ หวานแกว

75 6410511261 นางสุพิชฌาย อริยะมนตรี
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หนา้ท ี4

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 (แผน ข)

วันเสาร ท่ี  26  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

76 6410511264 นางสาวสุประวีณ บุญถาวร
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