
 
 

ประกาศหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๑๖) 

--------------------------- 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ถึง ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  น้ัน 
 บัดนี้ ทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

ลำดับที่* ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๑ นางนงนภัส จุ้ยขาว 
๒ นางพรรณวล ี ปรางโท้ 
๓ นางรุ่งนภา  แย้มอุทัย 
๔ นางสาวกนกอร  วิเชียรชยั 
๕ นางสาวกุศาวดี   บุญนำ 
๖ นางสาวขวัญใจ  สุขเลิศ 
๗ นางสาวขวัญตา   ขวัญเมือง 
๘ นางสาวขวัญภิรมย์  จาติเกตุ 
๙ นางสาวจันทร์งาม  ชมชื่น 

๑๐ นางสาวจิตตนาถ  ปาลวัฒน ์
๑๑ นางสาวช่อมาลัย   คงศิร ิ
๑๒ นางสาวเชษฐ์ธิดา  ตั้นต้อง 
๑๓ นางสาวณัฐชานันท์   รัตนกรัณฑ ์
๑๔ นางสาวทิพย์วรรณ  พรหมเงิน 
๑๕ นางสาวธนุตรา   วีระสัย 
๑๖ นางสาวธิดารัตน์  คำชมภู 
๑๗ นางสาวนริศรา   วงษ์น้อย 
๑๘ นางสาวนฤมล   ทุมม ี
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-๒- 

ลำดับที่* ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๑๙ นางสาวนันทัชพร  ทวีชาติ 
๒๐ นางสาวนิตยา   โพธ์ิกัน 
๒๑ นางสาวบุษกร  แสงคำจันทร ์
๒๒ นางสาวปนัดดา  เต็มภักดี 
๒๓ นางสาวปรียากาย์  สิงห์ทอง 
๒๔ นางสาวปัทมวรรณ  สัมพันธ ์
๒๕ นางสาวพนัชกร  ดีวิชา 
๒๖ นางสาวพรพิมล  แก่นเอี่ยม 
๒๗ นางสาวพรเพ็ญ   ใจศิร ิ
๒๘ นางสาวพรรณนิภา  แก้วคูนอก 
๒๙ นางสาวพิมพ์ลออ  คงกิจไพศาล 
๓๐ นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู ่
๓๑ นางสาวพีภินันท์  สิริปรีดานนท ์
๓๒ นางสาวเพ็ญนภา  จอกเล็ก 
๓๓ นางสาวภัชญณัญ  ภัทรพนาสกุล 
๓๔ นางสาวภัทรวดี  ดิษยวรรธนะ 
๓๕ นางสาวภัทรวรินทร์  หาญนา 
๓๖ นางสาวภัทราวดี  สวนทอง 
๓๗ นายจีระ  พุฒหอมโพธิ ์
๓๘ นางสาวภัสสรมณฑน์ ศิริดาราภัทรากุล 
๓๙ นางสาวมลิษา ทองฉิม 
๔๐ นางสาวมาริสา มุกดาดวง 
๔๑ นางสาวมุทิตา อังคุระษ ี
๔๒ นางสาวยุพดี เพ็ชรสมัย 
๔๓ นางสาวรัชฎาภรณ์ กลั่นศร ี
๔๔ นางสาวรุ่งนภา คำเทศ 
๔๕ นางสาวลัดดา ป่าใหญ ่
๔๖ นางสาวศศิวิมล ฉางวัง 
๔๗ นางสาวศิริวรรณ พิมาลัย 
๔๘ นางสาวสุกัญญา โพธ์ิศรี 
๔๙ นางสาวสุจิน ยอดมหาวรรณ 
๕๐ นางสาวสุนิสา พานทอง 
๕๑ นางสาวสุพัตรา เจริญนา 
๕๒ นางสาวสุภาพร กสิกร 
๕๓ นางสาวสุวนันท์ คล้ายสังข ์
๕๔ นางสาวโสภาวรรณ ชำกรม 
๕๕ นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ ์
๕๖ นางสาวอรวรรณ เปียประเสริฐ 
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-๓- 

ลำดับที่* ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๕๗ นางสาวอรอินทร์   จันทร์จิระ 
๕๘ นางสาวอันชุรีย์   อำพาศ 
๕๙ นางสาวอารียา   มาลาวงษ์ 
๖๐ นางสุพัตรา   สละตัน 
๖๑ นางอรทัย  เชื้อชาติ 
๖๒ นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา 
๖๓ นายขัตติยาพล   ไชยชนะ 
๖๔ นายจีระ   พุฒหอมโพธิ ์
๖๕ นายชาญชัย   คงชนะ 
๖๖ นายชูชัย   นะนิตย ์
๖๗ นายไชยธร   ชาวเหนือ 
๖๘ นายณัฐฐนันท ์ นิ่มสุดใจ 
๖๙ นายณัฐวุฒิ   อุตหลุด 
๗๐ นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ 
๗๑ นายธนะชัย  เกิดพรธรรม 
๗๒ นายธีรเดช   คำสงค ์
๗๓ นายธีรยุทธ   พิมทวด 
๗๔ นายปัญณภพ  ทองภิลา 
๗๕ นายปิยพัทธ์  สุปุณณะ 
๗๖ นายพชรพล   ผลเพียร 
๗๗ นายพรพิชิต  อุยสาห ์
๗๘ นายพีรวิชญ์   สละตัน 
๗๙ นายภัทรพล   เดือนสุกแสง 
๘๐ นายโภควินท์ แซ่ท้าว 
๘๑ นายมนตรี   พุฒิสนธิ ์
๘๒ นายโยธิน   ทาดวงแก้ว 
๘๓ นายวิโรจน ์  แย้มอุทัย 
๘๔ นายสมชัย  มังคละ 
๘๕ นายสุวิทย์   อัญธปัญญา 
๘๖ นายอลงกรณ์  จันทบาล 
๘๗ พระใบฎีกาสัญชัย  ปญฺญฺาทีโป (แจ้งประจักษ์) 
๘๘ พระปลัดธีรพันธ ์ ธีรปญฺโญ (พิชยัยุทธ) 
๘๙ พระพงศกร  ฐานจาร ี
๙๐ พระมนตรี  กตธมฺโม (วงศ์แสง) 
๙๑ พระมหาพงศธร  เขมธโร (ตรีสุวรรณ์) 
๙๒ พระมหาพชรพล  พชรเมโธ (พื้นบาท) 
๙๓ พระมหาพิพัฒน์  วฑฺฒนสิริ ( เขียวอร่าม) 
๙๔ พระมหาไพรัชช ์  อคฺคปญฺโญ  (แสงแก้ว) 
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-๔- 

ลำดับที่* ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
๙๕ พระมหายิ่ง  แซ่ล่า 
๙๖ พระมหาวิชัย  วิชโย (ชื่นภิรมย์) 
๙๗ พระมหาศิริศักดิ ์ สาสนเมธี (ธีรวฒุิธรรมกุล) 
๙๘ พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตฺโต 
๙๙ พระมหาอาริศร  สาสนชโย 

๑๐๐ พระสมศักดิ ์ ฐิติสมฺปนฺโน 
๑๐๑ พระสรศักดิ ์ สมนฺตปาสาทิโก (ทองยวง) 
๑๐๒ พระอชิรญาณ ์ อริยวิญฺญู (ดวงกระโทก) 
๑๐๓ พระอธิการมนตร ี ฐิติโก (ใจกล้า) 
๑๐๔ ว่าที่ ร.ต.นาวิน  ตรีวุฒ ิ
๑๐๕ ว่าที่ร้อยตร ีชัชวาลย์  คำงาม 
๑๐๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัฐฌา   รอดเจริญ 
๑๐๗ ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร   เลิศประวัต ิ
๑๐๘ นายธนพล  สูงกลาง 
๑๐๙ นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ ์
๑๑๐ นางชุลีกร   เพชรทองบุญ 
๑๑๑ นายอลงกรณ์  จันทบาล 
๑๑๒ พระจักรพล ปิติชูชีพ / จนฺทโส 
๑๑๓ นายเดชา  แก้วนาพันธ์ 
๑๑๔ นายกิตติพงษ์ พลเสน 
๑๑๕ นางสาวสุภารัตน์  เกษรดอกไม ้
๑๑๖ นางสาวสิริกาญจน์   คงคา 

   
      *ใช้เลขลำดับรายชื่อ  เป็น เลขประจำตัวผู้สอบ 
 

๒. ห้องสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑ 
 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
๑. รศ.ดร.สมศักดิ ์ บุญปู ่ ประธานกรรมการ 
๒. พระครูโอภาสนนทกิตต์ิ, ผศ.ดร. กรรมการ 
๓. ดร.ลำพอง  กลมกูล กรรมการ 
๔. พระครูสถิตบุญวัฒน,์ ดร. กรรมการ 
๕. ดร.ทองดี  ศรีตระการ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววิลาวัลย์  บุญเพ็ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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-๕- 

 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์
๑.  พระใบฎีกาสัญชัย  ปญฺญฺาทีโป (แจ้งประจักษ์) 
๒.  พระปลัดธีรพันธ์  ธีรปญฺโญ (พิชยัยุทธ) 
๓.  พระพงศกร  ฐานจาร ี
๔.  นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา 
๕.  นายขัตติยาพล   ไชยชนะ 
๖.  นายจีระ   พุฒหอมโพธิ ์
๗.  นายชาญชัย คงชนะ 
๘.  นายชูชัย นะนิตย ์
๙.  ว่าที่ ร.ต.นาวิน  ตรีวุฒ ิ
๑๐.  นางนงนภัส  จุ้ยขาว 
๑๑.  นางพรรณวลี  ปรางโท้ 
๑๒.  นางรุ่งนภา แย้มอุทัย 
๑๓.  นางสาวกนกอร  วิเชียรชยั 
๑๔.  นางสาวกุศาวดี บุญนำ 
๑๕.  นางสาวขวัญใจ  สุขเลิศ 
๑๖.  นางสาวขวัญตา   ขวัญเมือง 
๑๗.  นางสาวขวัญภิรมย์  จาติเกตุ 
๑๘.  นางสาวจันทร์งาม  ชมชื่น 
๑๙.  นางสาวจิตตนาถ  ปาลวัฒน ์
๒๐.  นางสาวช่อมาลัย   คงศิร ิ
๒๑.  นางสาวเชษฐ์ธิดา  ตั้นต้อง 
๒๒.  นายธนพล  สูงกลาง 
๒๓.  นายเดชา  แก้วนาพันธ์ 

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ ที่ ๒ 

 
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

๑ พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๒ รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย กรรมการ 
๓ พระครูสาทรปริยัติคุณ, ดร. กรรมการ 
๔ ผศ.ดร.ระวิง  เรืองสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
๕ นายประวิทย์  ชัยสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์

๑. พระมนตรี  กตธมฺโม (วงศ์แสง) 
๒. พระมหาพงศธร  เขมธโร (ตรีสุวรรณ์) 
๓. พระมหาพชรพล  พชรเมโธ (พื้นบาท) 
๔. นายไชยธร   ชาวเหนือ 
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-๖- 

๕. นายณัฐฐนันท ์ นิ่มสุดใจ 
๖. นายณัฐวุฒิ   อุตหลุด 
๗. นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ 
๘. นายธนะชัย  เกิดพรธรรม 
๙. ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์  คำงาม 
๑๐. นางสาวณัฐชานันท์   รัตนกรัณฑ ์
๑๑. นางสาวทิพย์วรรณ  พรหมเงิน 
๑๒. นางสาวธนุตรา   วีระสัย 
๑๓. นางสาวธิดารัตน์  คำชมภู 
๑๔. นางสาวนริศรา   วงษ์น้อย 
๑๕. นางสาวนฤมล   ทุมม ี
๑๖. นางสาวนันทัชพร  ทวีชาติ 
๑๗. นางสาวนิตยา   โพธ์ิกัน 
๑๘. นางสาวบุษกร  แสงคำจันทร ์
๑๙. นางสาวปนัดดา  เต็มภักดี 
๒๐. นางสาวปรียากาย์  สิงห์ทอง 
๒๑. นางสาวปัทมวรรณ  สัมพันธ ์
๒๒. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ ์
๒๓. พระจักรพล ปิติชูชีพ /จนฺทโส 
๒๔. นางสาวสุภารัตน ์ เกษรดอกไม ้

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๓ 

 
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

๑. ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท ์ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาเผด็จ  จิรกุโล, ดร. กรรมการ 
๓. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ ์ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.บุญเชิด  ชำนิศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาววารี  โศกเตี้ย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์

๑. พระมหาพิพัฒน์  วฑฺฒนสิริ ( เขียวอร่าม) 
๒. พระมหาไพรัชช์   อคฺคปญฺโญ  (แสงแก้ว) 
๓. พระมหายิ่ง  แซ่ล่า 
๔. นายธีรเดช   คำสงค ์
๕. นายธีรยุทธ   พิมทวด 
๖. นายปัญณภพ  ทองภิลา 
๗. นายปิยพัทธ์  สุปุณณะ 
๘. นายพชรพล   ผลเพียร 
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-๗- 

๙. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร   เลิศประวัต ิ
๑๐. นางสาวพนัชกร  ดีวิชา 
๑๑. นางสาวพรพิมล  แก่นเอี่ยม 
๑๒. นางสาวพรเพ็ญ   ใจศิร ิ
๑๓. นางสาวพรรณนิภา  แก้วคูนอก 
๑๔. นางสาวพิมพ์ลออ  คงกิจไพศาล 
๑๕. นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู ่
๑๖. นางสาวพีภินันท์  สิริปรีดานนท ์
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา  จอกเล็ก 
๑๘. นางสาวภัชญณัญ  ภัทรพนาสกุล 
๑๙. นางสาวภัทรวดี  ดิษยวรรธนะ 
๒๐. นางสาวภัทรวรินทร์  หาญนา 
๒๑. นางสาวภัทราวดี  สวนทอง 
๒๒. นางอรทัย  เชื้อชาติ 
๒๓. นายอลงกรณ์  จันทบาล 
๒๔. นายกิตติพงษ์ พลเสน 
 

ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๔ 
 
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

๑.  รศ.ดร.อินถา  ศิริวรรณ ประธานกรรมการ 
๒.  รศ.ดร.สิน  งามประโคน กรรมการ 
๓.  พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร. กรรมการ 
๔.  ดร.ยุทธวีร์  แก้วทองใหญ ่ กรรมการ 
๕.  นายสุทิศ  สวสัด ี กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวอรุณรัตน์  วิไลรัตนกลุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์

๑.  พระมหาวิชัย  วิชโย (ชื่นภิรมย์) 
๒.  พระมหาศิริศักดิ์  สาสนเมธี (ธีรวฒุิธรรมกุล) 
๓.  พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตฺโต 
๔.  นายพรพิชิต  อุยสาห ์
๕.  นายพีรวิชญ์   สละตัน 
๖.  นายภัทรพล   เดือนสุกแสง 
๗.  นายโภควินท์ แซ่ท้าว 
๘.  นายมนตรี   พุฒิสนธิ ์
๙.  นายจีระ  พุฒหอมโพธิ ์
๑๐.  นางสาวภัสสรมณฑน์   ศิริดาราภัทรากุล 
๑๑.  นางสาวมลิษา  ทองฉิม 
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-๘- 

๑๒.  นางสาวมาริสา  มุกดาดวง 
๑๓.  นางสาวมุทิตา   อังคุระษ ี
๑๔.  นางสาวยุพดี   เพ็ชรสมัย 
๑๕.  นางสาวรัชฎาภรณ์   กลั่นศร ี
๑๖.  นางสาวรุ่งนภา  คำเทศ 
๑๗.  นางสาวลัดดา ป่าใหญ ่
๑๘.  นางสาวศศิวิมล  ฉางวัง 
๑๙.  นางสาวศิริวรรณ  พิมาลัย 
๒๐.  นางสาวสุกัญญา   โพธ์ิศรี 
๒๑.  นางอรทัย  เชื้อชาติ 
๒๒.  นางชุลีกร เพชรทองบุญ 
๒๓.  นางสาว สิริกาญจน์  คงคา 

 
ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๕ 

 
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

๑.  พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๒.  พระมหาสมบตัิ  ธนปญฺโญ, ผศ.ดร. กรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข กรรมการ 
๔.  พระสุรชัย  สุรชโย,ดร. กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวมณี  อาลากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์

๑.  พระมหาอาริศร  สาสนชโย 
๒.  พระสมศักดิ์  ฐิติสมฺปนฺโน 
๓.  พระสรศักดิ์  สมนฺตปาสาทิโก (ทองยวง) 
๔.  พระอชิรญาณ์  อริยวิญฺญู (ดวงกระโทก) 
๕.  พระอธิการมนตรี  ฐิติโก (ใจกล้า) 
๖.  นายโยธิน   ทาดวงแก้ว 
๗.  นายวิโรจน์   แย้มอุทัย 
๘.  นายสมชัย  มังคละ 
๙.  นายสุวิทย์   อัญธปัญญา 
๑๐.  นายอลงกรณ์  จันทบาล 
๑๑.  นางสาวสุจิน  ยอดมหาวรรณ 
๑๒.  นางสาวสุนิสา  พานทอง 
๑๓.  นางสาวสุพัตรา  เจริญนา 
๑๔.  นางสาวสุภาพร   กสิกร 
๑๕.  นางสาวสุวนันท์  คล้ายสังข ์
๑๖.  นางสาวโสภาวรรณ  ชำกรม 
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-๙- 

๑๗.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจวรณ ์
๑๘.  นางสาวอรวรรณ   เปียประเสริฐ 
๑๙.  นางสาวอรอินทร์   จันทร์จิระ 
๒๐.  นางสาวอันชุรีย์   อำพาศ 
๒๑.  นางสาวอารียา   มาลาวงษ์ 
๒๒.  นางสุพัตรา   สละตัน 
๒๓.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัฐฌา รอดเจริญ 

 
 ใหผูมีรายชื่อดังกลาว เข้าสอบขอเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทางระบบออนไลน์ โดยเข้าตามลิงค์ต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดให้ ตามเอกสารแนบของ
ประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท)์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
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-๑๐- 

เอกสารแนบประกาศการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพุทธบรหิารการศึกษา 

ภาควชิาบรหิารการศึกษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วนัท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 

๑. ลงทะเบียนเข้าสอบ (ทุกคน) 
    สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ ์
    เริ่ม  ๐๘.๐๐  น. 
    ที่อยู่ https://forms.gle/zbTDea7eMZUv4gt9A   
๒. ห้องประชมุเตรียมสอบ (ทุกคน) 
   Host : kasem.edu@mcu.ac.th 
   ระบบ google meet รหัสเข้าห้อง: sgb-srqx-inr 
   เริม่ ๐๘.๓๐ น. 

 
https://meet.google.com/sgb-srqx-inr 

๓. ห้องสอบข้อเขียน  (ทุกคน) 
    เริ่ม  ๐๙.๐๐  น.  ที่อยูห่อ้งสอบ    
    https://forms.gle/GMB1Se3C9k77YYBW9  

 
๔. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๑ 
    เริ่ม ๐๙.๓๐ น. 
    รหัสเข้าห้อง: sug-vqfy-zyc 

 
https://meet.google.com/sug-vqfy-zyc 

๕. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๒ 
    เริ่ม ๙๐.๓๐ น. 
    รหัสเข้าห้อง: jce-zfzt-jcs 

 
https://meet.google.com/jce-zfzt-jcs 

๖. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๓  
    เริ่ม  ๙๐.๓๐  น. 
    รหัสเข้าห้อง: rgf-vmzr-bgq 

 
https://meet.google.com/rgf-vmzr-bgq 

๗. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๔ 
    เริ่ม  ๐๙.๓๐  น. 
    รหัสเข้าห้อง: jnd-fvwg-zty 

 
https://meet.google.com/jnd-fvwg-zty 

๘. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๕ 
    เริ่ม  ๐๙.๓๐  น. 
    รหัสเข้าห้อง: pxx-odqu-fkv 

 
https://meet.google.com/pxx-odqu-fkv 

 

ติดต่อสอบถาม  โทร. 089 068 4937, 089 056 1581, 095 542 6695, 094 356 4616 
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-๑๑- 

 
 

 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
# แผ่นพับ 
https://drive.google.com/file/d/1Cbc0QRVcJZ_zW6SKpyFr7xdFlXkqxPyI/view?usp=sharing 
 
# คู่มือการบริหารหลักสูตร 
https://online.pubhtml5.com/qcmm/thyk/index.html 
 
# เอกสารอ่านเตรียมสอบ 
https://drive.google.com/file/d/1-2f8gpdinl-Oa4ZsMbgaSfnn3EYUF-z5/view?usp=sharing 
 
# ชุดใบสมัคร (ส่งภายหลังจากสอบผ่าน หรือตอนรายงานตัว) 
https://drive.google.com/file/d/1fxJU5b7kDdDy_GsnfTq7saOUU9hwksIv/view?usp=sharing  
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