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ค ำชีแ้จง 

สอบคดัเลอืกเขำ้ศกึษำหลกัสตูรประกำศนยีบตัรบณัฑิต สำขำวิชำชพีครู ประจ ำปกีำรศกึษำ 2564 

 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ า ปี

การศึกษา 2564 ในวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กำรสอบขอ้เขียน 

1.1 หอ้งสอบออนไลน ์

      ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้าสอบแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดย

ห้องสอบออนไลน์แบ่งเป็น 5 ห้อง ดังนั้นให้ผู้สอบแต่ละห้องเข้าห้องสอบตามลิงก์ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันท่ี 16 

ตุลาคม 2564 โดยระบบจะเปิดให้เข้าห้องตั้งแต่เวลา เวลา 8.45 น. 

ห้อง
สอบท่ี 

เลขท่ีผู้เข้าสอบ ลิงก์ห้องสอบออนไลน์ 
(ระบบ Zoom  Cloud Meeting) 

กรรมการคุมสอบ 

1 641061001-641061050 Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93475184152 
Meeting ID: 934 7518 4152 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย       
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ      
3) นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์  

2 641061051-641061100 Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97610594675 
Meeting ID: 976 1059 4675 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์  
2) อาจารย์ ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด   
3) นางจันทิมา ค าพล    

3 641061101-641061150 Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97657651512 
Meeting ID: 976 5765 1512 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา  
2) อาจารย์ ดร.สุมาลี สุนทรา  
3) นางสาวภรณ์นภัส ธีระโรจนพงษ์  

4 641061151-641061200 Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97636751207 
Meeting ID: 976 3675 1207 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ 
2) อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย  

5 641061201-641061254 Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/94502929209 
Meeting ID: 945 0292 9209 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส อินทลาภาพร   
2) อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย    
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร  
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1.2 ก ำหนดกำรกำรสอบขอ้เขียน ดังนี ้

     เวลา 09.00 น. เข้าห้องสอบ และยืนยันตนในการเข้าสอบ  

     เวลา 09.30-11.00 น. สอบข้อเขียน (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเวลา 09.45 น.) 

     เวลา 11.00-11.30 น. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบออนไลน์ 

      1.3 ขอ้ก ำหนดในกำรสอบขอ้เขยีน 

  1.3.1 เปิดกล้องในระหว่างสอบตลอดเวลา ดังนั้นหากท่านใช้อุปกรณ์ในการสอบท่ีไม่สามารถ

เปิดกล้องและท าข้อสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ท่านต้องเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ท่ี

สามารถเปิดกล้องได้ 1 เคร่ืองและอีกเคร่ืองส าหรับท าข้อสอบ 

  1.3.2 ท่านจะสามารถออกจากห้อ งสอบได้หลั งจ ากเวลา 11.00 น . ห รือหลังจาก

คณะกรรมการคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 

            1.3.3 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบและใช้ในการยืนยันตัวตน

ในการสอบข้อเขียน  

                      1.3.4 ให้ใช้ฉากหรือภาพพ้ืนหลังจริงในระหว่างการสอบข้อเขียนเท่านั้น 

   1.3.5 ให้แก้ไขช่ือท่ีแสดงบนหน้าจอ ดังนี้ เลขประจ าตัวสอบ 3 ตัวท้าย ช่ือ และนามสกุล 

เช่น 001 ช่ือ นามสกุล 

2. กำรสอบสมัภำษณ ์

2.1 หอ้งสอบสมัภำษณอ์อนไลน ์

      ผู้เข้าสอบทุกคนต้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ในกลุ่มไลน์ด้านล่างนี้ โดยห้องสอบ

ออนไลน์แบ่งเป็น 15 ห้อง ตามเลขประจ าตัวสอบ ดังนั้นให้ผู้สอบเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตามลิงก์

ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ห้อง
ท่ี 

เลขท่ีผู้เข้าสอบ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
(Line Application) 

กรรมการสอบสัมภาษณ์ 

1 641061001-641061017 https://line.me/R/ti/g/SPsEq60U3w 

 

รศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 

2 641061018-641061034 https://line.me/R/ti/g/faFoLC27gf 

 

ผศ.ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน 

3 641061035-641061052 https://line.me/R/ti/g/zF-0Me7feq 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ 

https://line.me/R/ti/g/SPsEq60U3w
https://line.me/R/ti/g/faFoLC27gf
https://line.me/R/ti/g/zF-0Me7feq
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4 641061053-641061070 https://line.me/R/ti/g/GRCupzWJ90 

 

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง 

5 641061071-641061088 https://line.me/R/ti/g/6SDXEjF24g 

 

อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต 

6 641061089-641061106 https://line.me/R/ti/g/z120V2dnIl 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย 

https://line.me/R/ti/g/GRCupzWJ90
https://line.me/R/ti/g/6SDXEjF24g
https://line.me/R/ti/g/z120V2dnIl
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7 641061107-641061122 https://line.me/R/ti/g/g0ssT1PStI 

 

อาจารย์ ดร.ปราณี สีนาค 

8 641061123-641061139 https://line.me/R/ti/g/hz42hw9AN3 

 

อาจารย์ นววิช นวชีวินมัย 

9 641061140-641061154 https://line.me/R/ti/g/vRDz2GhlL 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา 

https://line.me/R/ti/g/g0ssT1PStI
https://line.me/R/ti/g/hz42hw9AN3
https://line.me/R/ti/g/vRDz2GhlL
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10 641061155-641061171 https://line.me/R/ti/g/VJpzPRjEaG 

 

อาจารย์ ดร.นลินทิพย์ คชพงษ์ 

11 641061172-641061188 https://line.me/R/ti/g/DQPS9K7iVB 

 

รศ.เจษฎา บุญมาโฮม 

12 641061189-641061203 https://line.me/R/ti/g/DPGsvHLptR  

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 

https://line.me/R/ti/g/VJpzPRjEaG
https://line.me/R/ti/g/DQPS9K7iVB
https://line.me/R/ti/g/DPGsvHLptR
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13 641061204-641061220 https://line.me/R/ti/g/knMNkN00Q0 

 

อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 

14 641061221-641061237 https://line.me/R/ti/g/E57AmZOQ5M 

 

ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย 

15 641061238-641061254 https://line.me/R/ti/g/wJtuypmucL 

 
 

ผศ.ดร.จ ารัส อินทลาภาพร 

 

 

 

 

https://line.me/R/ti/g/knMNkN00Q0
https://line.me/R/ti/g/E57AmZOQ5M
https://line.me/R/ti/g/wJtuypmucL
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1.2 ก ำหนดกำรกำรสอบสมัภำษณ์ ดังนี้ 

           เวลา 13.00 น. เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ช้ีแจงการสอบและยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ  

           เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป กรรมการสอบสัมภาณ์เรียกสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบทีละล าดับ โดย

การสัมภาษณ์ผ่าน VDO CALL ด้วยโปรแกรมไลน์หรือZOOM 

      1.3 ขอ้ก ำหนดในกำรสอบสมัภำษณ ์

  1.3.1 เปิดกล้องในระหว่างสอบตลอดเวลา  

  1.3.2 ท่านจะสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากท่านสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 

            1.3.3 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบและใช้ในการ

ยืนยันตัวตน 

                       1.3.4 ให้ใช้ฉากหรือภาพพื้นหลังจริงในระหว่างการสอบเท่านั้น 

 

 


