
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2565 ชุดท่ี 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

..............................................................................

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาค

ภาษาไทย) ระยะท่ี 2 ระหว่าง 8-31 มีนาคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์เข้า

รับการสัมภาษณ์หรือนําเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าท่ีครู ในวนัเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา

10.00-12.00 น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

ช่ือ-นามสกุล เวลา ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1. นางสาวองัศนิุตย์ อดุมพรสขุสนัต์

2. นางสาวศิริยาพร เกิดคง

3. นายกฤษดา ก่ิงแสง

4. นางสาวสิรินยา จนัทรหนู

5. นางสาวปวารณา ผาลิวงศ์

6. นายพอภมิู กล้าหาญ

7. นางสาวมธัรุส พิมจฬุา

8. นางสาวสนุิตา กร่ิมใจ

9. นายภทัรพล แกนยางหวาย

10. นายสมชาย ตินนาวร

10:00-12:00 น. ห้องสัมภาษณ์ท่ี 1 Video call link:

https://meet.google.com/gfm-sbyi-nbh

11. นางสาวกฤติยา ในเกาะ

12. นายอภินนัท พนัเรือง

13. นายเจีย้นกัว๋ หลาง

14. นางสาวศิญาดา ฉายสวุรรณ

15. นายณฐัพล สาโรวาส

16. นาย อลงกรณ์ มนต์วิเศษ

17. นางสาวสปุรียา กรดงาม

18. นางสาววิไลพร สมวงศ์

19. นางสาวจรุวรรณ มณีประวตัิ

20. นางสาวณิชา แจ่มฤกษ์แจ้ง

10:00-12:00 น. ห้องสัมภาษณ์ท่ี 2 Video call link:

https://meet.google.com/gfm-sbyi-nbh
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ช่ือ-นามสกุล เวลา ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

21. นายอดุมศกัด์ิศรีสธุรรม

22. นางสาวสนุิตา บรรทะโก

23. นางสาวจิตนภา ตนัไชย

24. นางสาวกาญจนา พรม

25. นางสาวจิราพร การภกัดี

26. นาย จาตรุนต์ ภมีู

27. นาย ปริญวฒัน์ จดัแจง

28. นางสาววีรวรรณ ทองดีเลิศ

29. นายจิรพฒัน์ เทพารักษ์

30. นายป่ินนเรศร์ นารถนรกิจ

10:00-12:00 น. ห้องสัมภาษณ์ท่ี 3 Video call link:

https://meet.google.com/gfm-sbyi-nbh

31. นางสาวศิริพร หวงักศุล

32. นางสาวเชษฐนชุ พาเกลาะ

33. นาง ธญัชนก พรหมคีรี

34. นาย ชิษณพุงศ์นะมิตรัมย์

35. นางสาวนชัชา แรงบญุทวีวงศ์

36. นางสาวรัชนีวรรณ น้อยตะพนัธ์

37. นางสาวศิรินทร์ญา ปราณี

38. นาย ธรณ์เทพ ใหมก่๋งลาย

39. นางสาวภทัรีพนัธุ์ กนกแก้ว

40. นางสาวนนัทภคั เบญ็จะวฒันา

10:00-12:00 น. ห้องสัมภาษณ์ท่ี 4 Video call link:

https://meet.google.com/gfm-sbyi-nbh

41. นางสาวจรรยกร จิระโร

42. นางสาวธมนวรรณ ออ่งรุ่งเรือง

43. นายพอภมิู กล้าหาญ

44. นางสาวกญัวรา พลอยแดง

45. นาย เทพรังสรรค์ กล่ินมลิวลัย์

46. นางสาวกรรณานตุ บํารุงพงษ์

10:00-12:00 น. ห้องสัมภาษณ์ท่ี 5 Video call link:

https://meet.google.com/gfm-sbyi-nbh

หมายเหตุ สําหรับผู้ท่ีไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ติดต่อที่ ติดต่อคณะ ด่วน

คณะศึกษาศาสตร์ โทร . 081 750 3380, 082 441 5800

แนวปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ท่ี

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-

UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform
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2. เตรียมตัวนําเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี(้ใช้เวลา 4-7 นาที)

2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที)

คําส่ัง/คําถาม : โปรดแนะนําตนเอง แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง

(1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู อย่างไร”

2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ท่ีสะท้อนถึงการเป็น

ครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะเป็นครู(5 นาที)

คําส่ัง/คําถาม: “ให้ท่านแสดง E-Portfolio (1) หลักฐาน/ผลงาน ท่ีสะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี

ในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานท่ีสะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการ

เป็นครู หรือ (3) นําเสนอท้ังสองประการ คือท้ัง (1) และ (2)

3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี

Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ช่ืออื่นท่ีไม่ตรงกับช่ือจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ

อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

4. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท

2) ประสบการณ์การทําหน้าที่ครูผู้สอน 3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4)

ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเท ท่ีปรากฏใน e-Portfolio หรือ ผลงานการปฏิบัติตนท่ี

สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ําใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ

5. สําหรับผู้ท่ีติดราชการ หรือมีความจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถสอบได้ในวันเวลาที่กําหนดได้ ให้

กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้

ทราบภายใน 17:00 น. วันท่ี 11 เมษายน 2565 Linl สําหรับการขอเลื่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW

6g3TJm5UJEPoPw/viewform

ประกาศ ณ วันท่ี 6 เมษายน 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ติดต่อคณะ ด่วน

คณะศึกษาศาสตร์ โทร . 081 750 3380, 082 441 5800

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform

