
ล ำดับท่ี เวลำสอบ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล แผนกำรศึกษำ
1 08.40-08.50 น. 6411004009 นายประนอม ละอองแก้ว ข
2 08.50-09.00 น. 6411004001 นายปวิช สัตยารักษ์ ข
3 09.00-09.10 น. 6411004002 นางสาวอทิตยา วิโรจนะ ข
4 09.10-09.20 น. 6411004003 นางสาวณัฏฐณิชา ทิพย์สังข์ ข
5 09.20-09.30 น. 6411004004 นางสาวจุรีพร กินรี ข
6 09.30-09.40 น. 6411004007 นางสาวนูรีซา มาหิเละ ข
7 09.40-09.50 น. 6411004008 นายศราวุฒิ คงขวัญ ข
8 09.50-10.00 น. 6411004011 นางสาวอาทิตยา คงเมือง ข
9 10.00-10.10 น 6411004012 นายปานศักด์ิ ศิลป์ภูศักด์ิ ข
10 10.10-10.20 น. 6411004013 นายพงศธร บัวทอง ข
11  10.20-10.30 น. 6411004016 นางสาวทวิตา ศรีสุนทร ข
12 10.30-10.40 น. 6411004017 นางสาวสุภัสสร ล้ิม ข
13 10.40-10.50 น. 6411004018 นายอิงครัต จันทร์วงศ์ ข
14  10.50-11.00 น. 6411004019 นายปฐมพงษ์ อ่อนน้อม ข
15 11.00-11.10 น. 6411004020 นางสาวมลธิชา ว่องท่ัง ข
16 11.10-11.20 น. 6411004021 นายวศิณ ศรีวิทยารัตน์ ข
17 11.20-11.30 น. 6411004022 นายชิติสรรค์ ศรีษะสมุทร ข
18 11.30-11.40 น. 6411004023 นางสาวอริสรา หัสนีย์ ข
19 11.40-11.50 น. 6411004024 นางสาวชลลดา อ่อนรอด ข
20 12.00-12.10 น. 6411004026 นางสาวสิรนุช เสียมไหม ข

Room 1 (ประเภทท่ัวไปแผน ข) 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (ประเภทท่ัวไป) คณะวิทยำกำรจัดกำร

วันอำทิตย์ท่ี 25 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30-15.00 น.
โดยกำรสอบแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting ID : 916 9592 3925 ตำมล ำดับดังน้ี

ข้อปฏิบัติ ขอให้ท่ำนเข้ำระบบเพ่ือลงทะเบียนก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 30 นำที



ล ำดับท่ี เวลำสอบ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล แผนกำรศึกษำ
1 08.40-08.50 น. 6411004027 นางสาววงศิริยา วีระวงศ์ ข
2 08.50-09.00 น. 6411004028 นายพิชยดนย์ ชายมะ ข
3 09.00-09.10 น. 6411004029 นางสาวอินทุอร วิลัยพงษ์ ข
4 09.10-09.20 น. 6411004030 นายธนชาติ รักนุ้ย ข
5 09.20-09.30 น. 6411004031 นางสาวกมลชนก กล่ินหอม ข
6 09.30-09.40 น. 6411004032 นางสาวธาริณี สมาน ข
7 09.40-09.50 น. 6411004033 นายธนาวุธ สงดวง ข
8 09.50-10.00 น. 6411004035 นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ ข
9 10.00-10.10 น 6411004038 นายจาตุรนต์ ทวีศรี ข
10 10.10-10.20 น. 6411004040 นางสาวแคทลียา รักนุ้ย ข
11  10.20-10.30 น. 6411004042 นายสิริชัย เกล้ียงแก้ว ข
12 10.30-10.40 น. 6411004044 นางสาวชนิดา ทองทรง ข
13 10.40-10.50 น. 6411004047 นางสาวณัฐปภัสร์ กุลางกูร ข
14  10.50-11.00 น. 6411004006 นายวาทิต ไชยแก้ว ข
15 11.00-11.10 น. 6411004010 นายธนพงศ์ ฉันทวิเชียร ข
16 11.10-11.20 น. 6411004014 นางสาวทศวรรณ ธรรมเพชร ข
17 11.20-11.30 น. 6411004015 นางธิญดา ด้วงโยธา ข
18 11.30-11.40 น. 6411004037 ธีรวัฒน์ จ านงอนุวัตร ข
19 11.40-11.50 น. 6411004045 วิทยา ธรรมเพชร ข

  Room 2 (ประเภทท่ัวไป และประเภทบริหำร แผน ข)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (ประเภทท่ัวไป และประเภทผู้บริหำร) คณะวิทยำกำรจัดกำร

วันอำทิตย์ท่ี 25 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30-15.00 น.
โดยกำรสอบแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting ID : 916 9592 3925 ตำมล ำดับดังน้ี

ข้อปฏิบัติ ขอให้ท่ำนเข้ำระบบเพ่ือลงทะเบียนก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 30 นำที



ล ำดับท่ี เวลำสอบ เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล แผนกำรศึกษำ
1 08.40-09.00 น. 6411004005 นายกิตติ ใจสมุทร ก แบบ ก2
2 09.00-09.20 น. 6411004025 นางสาวฟิรฮานา หะแวกาจิ ก แบบ ก2
3 09.20-09.40 น. 6411004034 นายศาศวัต ศศิพิสุทธ์ิ ก แบบ ก2
4 09.40-10.00 น. 6411004036 นางสาวสิรีธร สิงห์น าโชค ก แบบ ก2
5 10.00-10.20 น 6411004039 นางสาวธัญญลักษณ์ เอียดแก้ว ก แบบ ก2
6 10.20-10.40 น. 6411004041 นางสุภารัตน์ กุลโชติ ก แบบ ก2
7 10.40-11.00 น. 6411004043 นางสาวอัญฐิตา ยอดประสิทธ์ิ ก แบบ ก2
8  11.00-11.20 น. 6411004046 นางสาวพรสรวง จันทร์ทิพย์ ก แบบ ก2

Room 3 (ประเภทท่ัวไป และประเภทบริหำร แผน ก แบบ ก2)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ข้อปฏิบัติ ขอให้ท่ำนเข้ำระบบเพ่ือลงทะเบียนก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 30 นำที

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (ประเภทท่ัวไป และประเภทบริหำร) คณะวิทยำกำรจัดกำร
วันอำทิตย์ท่ี 25 เมษำยน 2564 เวลำ 08.30-12.00 น.

โดยกำรสอบแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting ID : 916 9592 3925 ตำมล ำดับดังน้ี



คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom ส าหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อ 

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom  ไดท้ี ่ https://zoom.us/download 

 

2. ตดิตัง้โปรแกรม ZoomInstaller.exe  รอจนตดิตัง้โปรแกรมส าเรจ็ 
3. ปรากฎหน้าต่าง Zoom Cloud Meeting    

➢ กด Join a Meeting 

 

 
 

4. กรอกขอ้มลูดงันี้  

- กรอก Meeting ID  หรอื Personal Name  

- Meeting ID : Meeting ID: 996 9686 3434 
ส าหรบัวนัทดสอบระบบ Zoom 23 เม.ย. 64 เวลา 13.00-14.00 น. 
 



 
Meeting ID : 916 9592 3925 

ส าหรบัวนัสอบสมัภาษณ์ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. 

- กรอก Screen Name คอื  เลขประจ าตวัสอบ 4 ตวัหลงั และตามดว้ยชื่อของผูส้มคัร 
ตวัอย่างเช่น  : 2001_ภูดศิ 

➢  กด Join  
 

5. เปิดกลอ้งเพื่อน าเสนองาน   กด Join with Video   

 

 

 

6. แนะน าใหท้ดสอบ  “Test speaker and microphone”  ก่อนเขา้ใชง้านทุกครัง้ 
➢ มเีสยีงล าโพงดงั > กด Yes 

 
 
 

7. กด Join with Computer Audio  เพื่อเปิดใชง้าน
ไมโครโฟนและล าโพง 

เปิดกลอ้ง 

ไม่เปิดกลอ้ง 

พดูไมโครโฟน  ตอ้งมีเสียงกลบัมา มีเสียง

ที่พดูไปกลบั > กด Yes 



 
8. หน้าต่างเริม่การน าเสนอ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

9. แชรไ์ฟลแ์นะน าตวั ทีจ่ะน าเสนอ ใหก้ดปุ่ ม Share Screen แลว้จงึเลอืกไฟล ์ทีจ่ะแนะน าตวัเพิม่เตมิ 
แลว้กดปุ่ ม Share  

หมายเลข ID 
โหมดแสดงภาพ 

ภาง 

แสดงเตม็จอ 

ภาง 

เปิด/ปิด กลอ้ง 

ภาง 

เปิด/ปิด ไมโครโฟน 

ภาง 

ผูเ้ขา้รว่มการ

สมัภาษณ ์

แชร ์ไฟลข์อ้มลูแนะน าตวั 

แชทพดูคยุ/ส่งไฟล ์

ภาง ออกจากการน าเสนอ 



 
 

10. หลงัจากจบการน าเสนอใหก้ดปุ่ ม Stop Share กจ็ะเป็นสิน้สดุการน าเสนอของนักศกึษารายนัน้ๆ 

 
 

11. หากผูส้มคัรมปัีญหาการเขา้ใชง้านระบบในวนัสอบสมัภาษณ์สามารถตดิต่อไดท้ีเ่บอร ์074-287848 ค่ะ 


