
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ0 และเตรียมความพร;อมการสอบสัมภาษณ0 เพื่อเข;าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร0 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา  แผนสำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน (ความรMวมมือกับ กสศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ลำดับที ่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด สังกัด ขั้นตอนการสอบสัมภาษณD 

และเขFาระบบ 

1 127900001 นายไมตรี  ขวยเจริญ (ด.ต.) รร.ตชด.บ;านคลองวาย* สุราษฏรEธานี กก.ตชด.41 วันศุกรDที่ 17 มิถุนายน 2565 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

-ผู;สมัครเข;าห;องประชุมออนไลนE 

ระบบ Zoom  Meeting เพื่อ

ทดสอบระบบและนัดหมายการสอบ

สัมภาษณEตาม QR code ที่ระบ ุ

 
 

วันเสารDที่ 18 มิถุนายน 2565 

-เวลา 8.20 – 8.50 น. ผู;มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณE ลำดับที่ 1-35 เข;าห;อง

รายงานตัวออนไลนEผjานระบบ 

Zoom  Meeting 

-เวลา 9.00-12.00 น. ผู;มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณE ลำดับที่ 1-18 เข;าห;อง

สอบสัมภาษณEออนไลนE ตามลำดับ

2 127900002 นายสวัสดิ ์ ชัยณรงคE(จ.ส.ต.)  รร.ตชด.บ;านตะแบกงาม ชุมพร กก.ตชด.41 

3 127900003 นายประกาย  ปkอมภูเขียว (ส.ต.ท.) รร.ตชด.บ;านห;วยเหมือง* ชุมพร กก.ตชด.41 

4 127900004 นางสาวอรญา  แก;วบjองาม (ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.บ;านห;วยเหมือง* ชุมพร กก.ตชด.41 

5 127900005 นางชลธิชา  เลาไธสง (ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.สันตินิมิตร ชุมพร กก.ตชด.41 

6 127900006 นายณรงคEชัย  ศรีภูธร (จ.ส.ต.) รร.ตชด.บ;านพันวาล ชุมพร กก.ตชด.41 

7 127900007 นางสาวกัญญาน ี นันสุนียE (จ.ส.ต.หญิง) รร.ตชด.สันตินิมิตร ชุมพร กก.ตชด.41 

8 127900008 นายบรรจบ  สอนราช (ด.ต.) รร.ตชด.บ;านพันวาล ชุมพร กก.ตชด.41 

9 127900009 นางสาวมณฑนา วิริยพานิชยE (ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.บ;านยางโพรง* สุราษฎรEธานี กก.ตชด.41 

10 127900010 นายสันต ิ ทองเต็ม (ด.ต.) รร.ตชด.บ;านยางโพรง* สุราษฎรEธานี กก.ตชด.41 

11 127900011 นายวีระศักดิ์  ทับทุjม (ส.ต.อ.) รร.ตชด.บ;านห;วยเหมือง* ชุมพร กก.ตชด.41 

12 127900012 นายนิคม  สุวรรณกิจ  (ด.ต.) รร.ตชด.บ;านตะแบกงามฯ ชุมพร กก.ตชด.41 

12 127900013 นายสิทธิศักดิ ์ แสงศรี  (จ.ส.ต.) รร.ตชด.บ;านตะแบกงามฯ ชุมพร กก.ตชด.41 

14 127900014 นายจรินทรE  คงพรหม (ส.ต.อ.) รร.ตชด.บ;านตะแบกงามฯ ชุมพร กก.ตชด.41 

15 127900015 นางสาวอรอุมา  เพิ่มพูน (ด.ต.หญิง) รร.ตชด.สิริราษฎรE* ชุมพร กก.ตชด.41 

16 127900016 นางสาวรัตนEติยา  ติ้นเส;ง (ส.ต.อ.หญิง) รร.ตชด.บ;านกอเตย* สุราษฎรEธานี กก.ตชด.41 

17 127900017 นางสาวภัทรวดี  แชjมชื่น (ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.บ;านยางโพรง* สุราษฎรEธานี กก.ตชด.41 

18 127900018 นายปราการ      จันทรEดี    (ด.ต.) 

 

 

ศกร.ตชด.บ;านหลังอ;ายหมี นครศรีธรรมราช กก.ตชด.42 



ลำดับที ่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด สังกัด ขั้นตอนการสอบสัมภาษณD 

และเขFาระบบ 

19 127900019 นายสุริยะ         ทองเพ็ชรE (ด.ต.)3 ศกร.ตชด.บ)านหลังอ)ายหมี นครศรีธรรมราช กก.ตชด.42 ครั้งละ 1 ทjาน ใช;เวลาทjานละ 10 

นาที 

-เวลา 13.00-16.30 น. ผู;มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณE ลำดับที่ 19-35 เข;าห;อง

สอบสัมภาษณEออนไลนE ตามลำดับ

ครั้งละ 1 ทjาน ใช;เวลาทjานละ 10 

นาที 

-ผู;มีสิทธิ์สอบสัมภาษณEทุกคน เขียน

ชื่อของตนเองโดยใช;เลขประจำตัว 3 

ตัวหลัง ตามด;วยเครื่องหมาย – และ

ชื่อของผู;มีสิทธิ์สอบสัมภาษณE  

เชjนเลขประจำตวั 123400001  

นายวิชัย ขยัน  เขียนชื่อในระบบ

ออนไลนE Zoom วjา  

001-นายวิชัย ขยัน 

20 127900020 นายจรัญ         จรงคEหนู   (ด.ต.) ศกร.ตชด.บ)านหลังอ)ายหมี นครศรีธรรมราช กก.ตชด.42 

21 127900021 นายปานเทพ        ขวัญส ี    (ส.ต.ท.) ศกร.ตชด.บ)านแผ;นดินเสมอ กระบ่ี กก.ตชด.42 

22 127900022 นางสาวอภิษดา   คังคัตสะ(ส.ต.อ.หญิง) รร.ตชด.บ)านบาโรย* สงขลา กก.ตชด.43 

23 127900023 นางสาวพาทินธิดา   สุขขวด(ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.บ)านบาโรย* สงขลา กก.ตชด.43 

24 127900024 นายซาพาวี เจvะเงาะ ( ด.ต.)                 รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ยะลา กก.ตชด.44 

25 127900025 นายโดม  ชjวยเทวฤทธิ์(ด.ต.) รร.ตชด.บ)านตืองอฯ นราธิวาส กก.ตชด.44 

26 127900026 นางสาวรัตนา  แก;วสวัสดิ์ (จ.ส.ต.หญิง)             รร.ตชด.การท;าอากาศยานฯ นราธิวาส กก.ตชด.44 

27 127900027 นางสาวปารีดvะ  ลาแม็ง  (จ.ส.ต.หญิง)     รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ยะลา กก.ตชด.44 

28 127900028 นางสาวจูลีรัตนE  โลjหEคำ (ส.ต.อ.หญิง)                รร.ตชด.บ)านลีนานนทJ นราธิวาส กก.ตชด.44 

29 127900029 นางสาวอีรียานี ยะโกะ(ส.ต.อ.หญิง) รร.ตชด.การท;าอากาศยานฯ นราธิวาส กก.ตชด.44 

30 127900030 นางสาวรูวัยดา  เย็ง  (ส.ต.ท.หญิง)                 รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ยะลา กก.ตชด.44 

31 127900031 นางสาวสาลีสะหE  เจะโวะ(ส.ต.อ.หญิง) รร.ตชด.บ)านภักดี ยะลา กก.ตชด.44 

32 127900032 นางสาวปxทมา  ดาเฮ (จ.ส.ต.หญิง) รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ยะลา กก.ตชด.44 

33 127900033 นางสาวนินูรีดา  นิยอ  (จ.ส.ต.หญิง) รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ยะลา กก.ตชด.44 

34 127900034 นางสาวฮานีบะหE  สานิ(จ.ส.ต.หญิง) รร.ตชด.บ)านตืองอฯ นราธิวาส กก.ตชด.44 

35 127900035 นางสาวกัญญEวรา  ละอองวัลยE (ส.ต.ท.หญิง) รร.ตชด.พีระยานุเคราะหJฯ 4 ปOตตานี กก.ตชด.44 
       

   

หมายเหตุ :  * หมายถึง โรงเรียน ตชด. นำร;องท่ีเข)าร;วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน ตชด. ปU 2564 

           

       

            


