
  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารับการสัมภาษณว์ันที ่13 มีนาคม 2564 

 

ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ าแนกตามห้องสอบ และช่วงเวลา 
สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2564 
              ............................ 

ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
ห้องสัมภาษณ์ที่ 1(ภาคเช้า)  https://meet.google.com/dax-sqqk-wyt 

code : dax-sqqk-wyt 
1. นายกษิดิศ        สิงห์สา 
2. นายก่อเกียรติ        ตุ่นกลาง 
3. นางสาวกัญญาภัค   เลิงชัย 
4. นางสาวกาญจนา    แสวงด ี
5. นางสาวกาญจนา    ภู่คล้าย 
6. นางสาวกาญธิรา     ภูม ี
7. นายกิตติพงศ์        พิริยะประภากุล 

09:00-10:00 น.  

8. นางสาวกุลนาถ         มรรยาวุฒิ 
9. นางสาวกุลยา            โต๊ะมางี 
10. นางสาวกุลสตรี        มุทศิล 
11. นางสาวเกฎษราภรณ์ บุณรังษี 
12. นางสาวขนิษฐา        บญุเสริม 
13. นางสาวขวัญกนก      เกษมสวัสดิ์ 
14. นางสาวขวัญใจ        ก้องพนาไพร
สณฑ์ 

10:00-11:00 น.  

15. นายคณินณัฐ           คณุปภา 
16. นางสาวจรินรัตน์       โพธิ์สุวรรณ 
17. นางสาวจริยา           ขวญัเรืองชีวา 
18. นายจักรกฤษณ์         กรกรรณ์ 
19. นางจันจิรา            โคตะนนท์ 
20. นายจารึก            เนตยกุล 

11:00-12:00 น.  

https://meet.google.com/dax-sqqk-wyt
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
ห้องสัมภาษณ์ที่ 1(ภาคบ่าย)                                                                    https://meet.google.com/dax-sqqk-wyt 

                                                                                                                                          code : dax-sqqk-wyt                  
21. นางจิ้งเจ๋ย           จ ู
22. นางสาวจิตธินันท์ รุ่งแสง 
23. นางสาวจิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ 
24. นางสาวจิราพร ชัยผา 
25. นางสาวจิราพร ตั้งใจจง 
26. นางสาวจีรนาถ เที่ยงตรง 
27. นางสาวจุฑามาศ เชื้อไทย 

13:00-14:00 น.  

28. นางสาวเจนจิรา แถมโพธิ์ 
29. นางสาวเจนจิรา ยมจินดา 
30. นางสาวฉวีวรรณ  ไตรดงพลอง 
31. นางสาวฉายนภา ศิริด ี
32. นางสาวชัชฎาภรณ ์ เกตุแก้ว 
33. นางสาวชารียา แก้วอนันต์ 

14:00-15:00 น.  

34. นางสาวชิติยา คล้อยกระโทก 
35. นางสาวชุติกานต์ ขันธมาลี 
36. นายเชาว์วรรณ สร้อยศรี 
37. นางสาวโชติกา  โชติ์ธนาวาณิช 
38. นางสาวซูหยุ้ย  หยาง 
39. นางสาวฐาณิญา ประเสริฐ 
40. นางสาวฐิติชญา ธงศรี 

15:00-16:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2(ภาคเช้า)                                           https://meet.google.com/bsw-kbsy-xph 
                                                                                           Code = bsw-kbsy-xph                            
41. นางสาวฐิติพร หาญณรงค์ 
42. นางสาวฐิติรส   สุขเจริญลาภ   
43. นางสาวฐิติรัตน์ เฉลิมศรี 
44. นายณภัทรพงศ์  ปรุงนิยม 
45. นางสาวณัชน์ชรินดา  นาเมือง 
46. นางสาวณัฎฐาเนตร  พรหมเจดีย์ 
47. นายณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวา 

09:00-10:00 น.  

48. นางสาวณัฏฐนิช นุชนาฏ 10:00-11:00 น.  

https://meet.google.com/dax-sqqk-wyt
https://meet.google.com/bsw-kbsy-xph
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
49. นางสาวณัฏฐ์สุมน ยศอนันต์วิชิดา 
50. นางณัฐญาภา สุจริต 
51. นางสาวณัฐณิชา อักษรวงศ์ 
52. นางสาวณัฐพร ต้นสกุล 
53. นางสาวณัฐภัทร อังศุนาค 
54. นายณัฐภูม ิ  นารี 
55. นางสาวณัฐวดีพร ก ายาน 
56. นายณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา 
57. นายณัฐวัฒน์  คุ้มญาติ 
58. นางสาวณิชากร มานะต่อ 
59. นางสาวดลธิดา กลั่นเงิน 
60. นางสาวดลยา ผลฉาย 

11:00-12:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2(ภาคบ่าย)                                          https://meet.google.com/bsw-kbsy-xph 
                                                                                           Code = bsw-kbsy-xph                                    
61. นางสาวดวงนภา เครืออยู่ 
62. นางสาวดวงมะณี บัวนุภาพ 
63. นางสาวดาวดี แก้วมงคุณ 
64. นายเดชบดินทร์ อารีบี 
65. นางสาวทิพย์สุดา  ฤกษ์มา 
66. นางสาวทิพวรรณ อร่ามรณชิต 
67. นางสาวธนพร อ้ันมี 

13:00-14:00 น.  

68. นายธนภัทร  กุลฉิม 
69. นายธนภัทร  คุณชม 
70. นายธนศรัณย์ มูกขุนทด 
71. นางสาวธนาภรณ์ ทาสีด า 
72. นางสาวธนิฏฐา สาลี 
73. นางสาวธมลวรรณ ปิวิถะ 
74. นายธรรมปพน พูนเพิ่มสุขสมบัติ 

14:00-15:00 น.  

75. นายธวัชชัย  อ าพรรรัตน์ 
76. นางสาวธัญธร กลัดบุบผา 
77. นางธัญยธรณ์ ดีไทร 
78. นางสาวธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์ 

15:00-16:00 น.  

https://meet.google.com/bsw-kbsy-xph
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
79. นางสาวธิดา  หินสอน 
80. นายธัสฑวัฒน์ อินทมาศ 
ห้องสัมภาษณ์ที่ 3(ภาคเช้า)                                            https://meet.google.com/gjo-pupf-eaf 
                                                                                             Code=gjo-pupf-eaf                       
81. นายธีระวัฒน์ ฝาแก้ว 
82. นายนพดล  ทองก าเหนิด 
83. นางสาวนภสร อิงคะวิพานนท์ 
84. นางสาวนภาพร กองขันธ์ 
85. นางสาวนภาเพ็ญ เด่นดี 
86. นางนรมณ  นพสุวรรณ์ 
87.นางสาวนฤดี  วัฒนไพศาลวงศ์ 

09:00-10:00 น.  

88. นางสาวนฤมล อัศวภูมิ 
89. นางสาวนลัทพร เงินเต็ม 
90. นางสาวนันท์นภัส ทางธรรม 
91. นางนันทนา   โอซาว่า 
92. นางสาวนันท์นิชา  เพชรปฐมชล 
93. นางสาวอรทัย อินแสวง 
94. นายณัชพงศ์  พิริยะประภากุล 

10:00-11:00 น.  

95. นายสิทธิชัย   นวลรักษา 
96. นายนิพนธ์  อ่อนจันทร์ 
97. นายนิพัฒน์  เรืองศรี 
98. นางสาวนิราวรรณ บรรดา 
99. นางสาวนิลมัย ดวงมาลา 
100. นายนิวัฒน์  จิตติยาพันธุ์ 

11:00-12:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 3(ภาคบ่าย)   https://meet.google.com/gjo-pupf-eaf                                                                                             
Code=gjo-pupf-eaf                       

101. นางนุชฎา  พรมนิ่ม 
102. นางสาวเนรัญฌา สุวรรณทา 
103. นายเบ็ญจมินทร์ มีฉวี 
104. นางสาวเบญจวรรณ บุญชัง 
105. นาวสาวเบญจวรรณ ชาวกันหา 
106. นางสาวปภาวรินทร์ พุ่มพวง 

13:00-14:00 น.  

https://meet.google.com/gjo-pupf-eaf
https://meet.google.com/gjo-pupf-eaf
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
107. นางสาวประกายรัตน์ วังทอง 
108. นายปรีชา  ไขจันทร์ 
109. นายปรีชา  ดิเจริญ 
110. นางสาวปรียานุช บ ารุงสุข 
111. นางสาวปรียาภรณ์ ค าประเสริฐ 
112. นางสาวปวันรัตน์ ภคนันท์กูลรัตน์ 
113. นางสาวปวีณา ศรีคร่ า  
114. นางสาวปานวาด แสงสุระ 
115. นางสาวปาริฉัตร ไม้ล าดวน 

14:00-15:00 น.  

116. นางสาวปาริฉัตร อภัย 
117. นายปิติ  วารี 
118. นายปิยณัฐ  วันหวัง 
119. นายปิยะพงษ์ เอ้ือการณ์ 
120. นางสาวปิยะพร มหาวงษ์ 

15:00-16:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 4(ภาคเช้า)                                           https://meet.google.com/cnq-mher-dge 
                                                                                            Code=cnq-mher-dge                                     
121. นางสาวปุณฌรัสมิ์  วรรธนรียชาต ิ
122. นางสาวเปมิกา สังฆฤทธิ์ 
123. นางสาวพจมาน พงษ์ราษี 
124. นายพชรพล หนูนุ้ย 
125. นายพรชัย  ผ่องแผ้ว 
126. นางสาวพรพิมล ฉัตรรัมย์ 

9:00-10:00 น.  

127. นางสาวพรสุดา พฤกษา 
128. นางสาวพฤกษา ไกรสิงห์ 
129. นางสาวพัชริตา นนทสินธ์ 
130. นางสาวพิชญา  มากเอ่ียม 
131. นางสาวพิชาพัชร์ บวรทวีวิวัฒน์ 
132. นางสาวพิมพา วิจิตรกูล 
133. นางสาวพิมพิศ วรษา 

10:00-11:00 น.  

134. นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ 
135. นายพิรภพ  วงศ์พลับ 
136. นายพีรเชษฐ์ ประวิตราวงศ์ 

11:00-12:00 น.  

https://meet.google.com/cnq-mher-dge
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
137. นายพีรณัฐ  คุณากรพันธุ์ 
138. นายพีรพล  อัญชลี 
139. นายพีรยุทธ์  พัฒนพานิช 
140. นางสาวเพ่ยหง เจี่ยง 
ห้องสัมภาษณ์ที่ 4(ภาคบ่าย)                                                                https://meet.google.com/cnq-mher-dge 

                                                                                                                                      Code=cnq-mher-dge                                                                                    
141. นายฟาเชง  เหลียง 
142. นางภคพร  สามสี 
143. นางสาวภัทรวัลลิ ์ กรานมูล 
144. นายภานุ  ศิรีบุญ 
145. นางสาวภีรดา ทรัพย์ประเสริฐ  
146. นางสาวมณฑาทิพย์ จตุรพรเจริญยิ่ง 
147. นางมณีรัตน์ อาบวารี 

13:00-14:00 น.  

148. นางสาวมนัสนันท์ สุภาภรณ์ 
149. นางสาวมานิตา ผ่องศรี 
150. นายมาโนช  ปัญญาคง 
151. นางสาวมาริสา  เนียมนิ่ม 
152. นางสาวมาลินี นันทนาวัฒน์ 
153. นางสาวยุภาภรณ์ สืบสาน 
154. นางสาวโยษิตา นามวงษา 

14:00-15:00 น.  

155. นางสาวรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์ 
156. นางรัตนากร  แสงภักดี 
157. นางสาวรุ้งทิพย์ จันทรสถิตย์ 
158. นายฤทธิพล ต้นวาตะ 
159. นางสาวลลิตา พงษ์โต 
160. นางสาวละออง สวัสดิ์เอื้อ 

15:00-16:00 น. 
 

 

ห้องสัมภาษณ์ที่ 5(ภาคเช้า)                                               https://meet.google.com/org-hjjx-pfo 
                                                                                            Code=org-hjjx-pfo                         
161. นางสาวลักษมณ ภู่อรุณ 
162. นายวชิรวิทย์ บ ารุงกิจ 
163. นายวชิรวิทย์ ฝากกาย 
164. นางสาววชิรา ศรีเมือง 

9:00-10:00 น.  

https://meet.google.com/cnq-mher-dge
https://meet.google.com/org-hjjx-pfo
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
165. นางสาววนิดา ค้าปลา 
166. นางสาววนิดา พ่ึงเกษม 
167. นายวรพจน์  เจริญผล 
168. นางสาววรภา บุญวิเศษ 
169. นางสาววรรณวิสา การงาน 
170. นางสาววริษฐา แก้วศรี 
171. นายวรุตม์  แสงเครือสุข 
172. นางสาววันทนา วงษาชัย 
173. นายวัลลภ  เจริญข า 

10:00-11:00 น.  

174. นางสาววินัชดา โฉมวิจิตร 
175. นางสาววิภาวรรณ หงษ์ยิ้ม 
176. นางสาววิภาวิณี สังข์ธาดา 
177. นายวิรัตน์  ภาค า 
178. นายวิศรุต  ย้อยเมือง 
179. นายวีระพงค์ ศรีเพ็ชร 
180. นางสาววีริยา ธานี 

11:00-12:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 5(ภาคบ่าย)                                                                  https://meet.google.com/org-hjjx-pfo 

                                                                                                                                          Code=org-hjjx-pfo                                
181. นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ์ 
182. นางสาวศรญัญา เติมตัวรัมย์ 
183. นางสาวศรีพลอย จอโพ 
184. นางสาวศศินันท์ สังข์ทองโรจน์ 
185. นางสาวศิญาดา ฉายสุวรรณ 
186. นางสาวศิริกัลยา จุ่นบุญ 
187. นางสาวศิริพร หมายมั่น 

13:00-14:00 น.  

188. นายศิริพล  จันทร์เจริญ 
189. นางศิริลักษณ์ แย้มทับ 
190. นายศิวัช  โป๊ะมา 
191. นายศุภณัติ  หอมเกษร 
192. นายสมเกียรติ เอ่ียมส าอางค์ 
193. นายสมชาย  ตินนาวร 
194. นางสาวสมพร บุตรดี 

14:00-15:00 น.  

https://meet.google.com/org-hjjx-pfo
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
195. นางสาวสมพร   กวีพรสิริพงศ์ 
196. นายสรวิศ  จินตรักษ์กิติ 
197. นางสาวสรัญญา โซ๊ะเฮง 
198. นายสรัล  วิจิตรพานิชกุล 
199. นายสราวุธ  มะมา 
200. นายสราวุธ  แสงนรินทร์ 

15:00-16:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 6(ภาคเช้า)                                          https://meet.google.com/pum-bmre-yju  
                                                                                           Code=pum-bmre-yju                                       
201. นางสาวสริดา จันทร์ภักดี 
202. นางสาวสาลินี นิรารมย์ 
203. นางสาวสาวิตรี สวัสด ี
204. นายสิรวิชญ์ สิทธิสาร 
205. นางสาวสิรินยา จันทรหนู 
206. นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์ 
207. นายสีหพล  อินทร์กับจันทร์ 

9:00-10:00 น.  

208. นางสาวสุกัญญา พงษ์พรต 
209. นางสาวสุกาญดา วรพุฒ 
210. นางสาวสุชีรา ปะสมสิน 
211. นางสาวสุฌาฎา พานวงศ์ 
212. นางสาวสุดาพร อุทาลุน 
213. นายสุทธิรักษ์ โพธิ์พุก 
214. นางสาวสุทธิวรรณ วีระเพียร 

10:00-11:00 น.  

215. นางสาวสุธิดา สมาธิ 
216. นางสาวสุธิตา จูกลิ่น 
217. นางสาวสุนันทา คงยศ 
218. นางสุนิษา  ศรีคช 
219. นางสาวสุพพัตรา ปานมั่งมี 
220. นางสาวสุพรรษา จิตจ านงค์ 

11:00-12:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 6(ภาคบ่าย)                                          https://meet.google.com/pum-bmre-yju  
                                                                                           Code=pum-bmre-yju                                               
221. นางสาวสุภาพร ดางาม 
222. นางสาวสุภาพร ติ้นหนู 

13:00-14:00 น.  

https://meet.google.com/pum-bmre-yju
https://meet.google.com/pum-bmre-yju
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
223. นางสาวสุภาพร  ค าสด 
224. นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ าประวิง 
225. นางสาวสุลาวัลย ์ ติงสะ 
226. นางสาวสุวรรณา วงษ์ศรีแก้ว 
227. นายเสกสรรค์ มูฮ าหมัด 
228. นางสาวหลิง เย่น 
229. นายแหย๋ม  ศรีบุญเรือง 
230. นายอดิเรก   นวลศรี 
231. นายอนณ   สวัสด ี
232. นายอนาวิล  แก้วช้าง 
233. นายอนิวัข  ผดุงฮะ 
234. นางสาวอนุศรา แสงทะมาตร 

14:00-15:00 น.  

235. นางสาวอภิชญา บุญชู 
236. นางสาวอภิชญา วัชรวงษ์ไพบูลย์ 
237. นางสาวอภิญญา พันธุพล 
238. นายอมรศักดิ์ สวัสดิพันธ์ 
239. นางสาวอรชพร นามลายทอง 
240. นางอรชร  เกษมศิริลักษณ์ 

15:00-16:00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 7(ภาคเช้า)                                             https://meet.google.com/usn-zjhz-fgr 
                                                                                              code=usn-zjhz-fgr       
241. นางอรวรรณ ปัตตานี 
242. นางสาวอรวรรณ หว่างรักวงค์ 
243. นางสาวอรอนงค์ ค าศรีสุข 
244. นางสาวอริสรา สุดจิตร์ 
245. นางสาวอริสา โซ๊ะเฮง 
246. นายอรุณชัย เพริดพริ้ง 

9:00-10:00 น.  

247. นางสาวอรุณี แพทย์รักษ์ 
248. นางสาวอังคณา โสมเมา 
249. นางสาวอัญชนา ตอผา 
250. นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง 
251. นายอานนท์ บุญชู 
252. นายอานนท์ เอ้ือเฟ้ือ 

10.00-11.00 น.  

https://meet.google.com/usn-zjhz-fgr
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ชื่อ-นามสกุล เวลา ห้องออนไลน์ 
253. นางสาวอารีรัตน์ ชาวโพธิ์คอย 
254. นางสาวอินทรทิพย์ กลิ่นผกา 
255. นางสาวอุสรา ชมภูหอม 
256. นายอ าพล  หมัดพวง 

11.00-12.00 น.  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 7(ภาคบ่าย) ส ารอง 13:00-14:00 น. https://meet.google.com/usn-zjhz-fgr 
code=usn-zjhz-fgr                                                       

 
แนวปฏิบัติในการสอบ 

1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-
UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform 
2. เตรียมตัวน าเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 4-7 นาที)  
   2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที) 
       ค าสั่ง/ค าถาม :  โปรดแนะน าตนเอง   แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง  
(1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู  อย่างไร” 
   2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ที่สะท้อนถึงการเป็น
ครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครู(5 นาที) 
    ค าสั่ง/ค าถาม:     “ให้ท่านแสดง E-Portfolio  (1) หลักฐาน/ผลงาน ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี
ในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการ
เป็นครู  หรือ (3) น าเสนอทั้งสองประการ คือทั้ง (1) และ (2) 
3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี 
Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ชื่ออ่ืนที่ไม่ตรงกับชื่อจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ 
อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์  
4. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทดลองเข้าห้องสอบก่อนเวลา โดยเข้า Google Meet  แล้ว ใส่ลิงค์ หรือ 
รหัส 12 ตัวท้าย(รวมเครื่องหมาย - )  (โดยจะต้องรอการอนุญาตจากกรรมการสัมภาษณ์-อย่าลืม ต้อง
ใช้ชื่อจริงเท่านั้น) 
5. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท 
2) ประสบการณ์การท าหน้าที่ครูผู้สอน  3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4) 
ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ปรากฏใน  e-Portfolio  หรือ ผลงานการปฏิบัติตนที่
สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ าใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ 

https://meet.google.com/usn-zjhz-fgr
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6. ส าหรับผู้ที่ติดราชการ หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถสอบได้ในวันเวลาที่ก าหนดได้  ให้
กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้
ทราบภายใน 17:00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2564  Linl : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW
6g3TJm5UJEPoPw/viewform 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 

 

                                                   
                                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์) 
                                                                             คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ติดต่อคณะ ด่วน 
คณะศึกษาศาสตร์  โทร .   081 750 3380,    082 441 5800 


