กำหนดกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์
สอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงกำรทุนศึกษำด้ำนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สองฯ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
1. วิธีกำรสอบคัดเลือก
ประเภทกำรสอบ
กลุ่มภำษำ
หมำยเหตุ
1. สอบข้อเขียน
1.1 สอบวัดแววควำมเป็นครู
ทุกกลุ่มภำษำ
สอบทุกคน
1.2 สอบวัดระดับภำษำ
เกำหลี เยอรมัน
ดูรำยชื่อผู้ต้องเข้ำสอบ
1.3 สอบควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำ
รัสเซีย สเปน เมียนมำ
สอบทุกคนในกลุ่มภำษำที่
เวียดนำม เขมร และ
กำหนด
มำเลเซีย/อินโดนีเซีย
2. สอบสัมภำษณ์
ทุกกลุ่มภำษำ
สอบทุกคน
2. กำรลงทะเบียนเข้ำสอบ ทุกคนทุกภาษาลงทะเบียน ณ วันสอบ ก่อนเข้าสอบ 30 นาที
3. ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มำให้ครบ ประกอบด้วย ดินสอ 2B, ยำงลบดินสอ, ปำกกำหมึกดำ, ปำกกำ
หมึกนำเงิน, อุปกรณ์ลบคำผิด
4. สถำนที่สอบ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ถนนเพชรบุรี ซอย 20
สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1
สอบข้อเขียน ห้อง 200 อาคารอานวยการ ชั้น 2
(ทุกภาษาจัดสอบที่เดียวกัน ยกเว้นภำษำเยอรมัน สอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ที่สถำบันเกอเธ่ ถนนสำทร)
5. วันเวลำ
วันที่สอบ
กลุ่มภำษำ
เวลำ
กำรสอบ
4 กรกฎาคม 2558
สเปน
08.00 – 10.30
สอบสัมภาษณ์
11.00 – 13.00
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
เมียนมา
11.00 – 13.00
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
13.30 – 14.30
สอบสัมภาษณ์
เวียดนาม
11.00 – 13.00
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
14.30 – 17.00
สอบสัมภาษณ์
5 กรกฎาคม 2558
ญี่ปุ่น (กลุ่ม 1)
08.30 – 12.00
สอบสัมภาษณ์
13.30 – 14.30
สอบข้อเขียน (1.1)
ญี่ปุ่น (กลุ่ม 2)
10.00 – 11.00
สอบข้อเขียน (1.1)
13.30 – 17.00
สอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2558
เกาหลี (กลุ่ม 1)
08.30 – 12.00
สอบสัมภาษณ์
13.30 – 16.30
สอบข้อเขียน (1.1, 1.2)
เกาหลี (กลุ่ม 2)
09.00 – 12.00
สอบข้อเขียน (1.1, 1.2)
13.30 – 17.00
สอบสัมภาษณ์
7 กรกฎาคม 2558
ญี่ปุ่น (กลุ่ม 3)
08.30 – 12.00
สอบสัมภาษณ์
13.30 – 14.30
สอบข้อเขียน (1.1)

วันที่สอบ

กลุ่มภำษำ
ญี่ปุ่น (กลุ่ม 4)

8 กรกฎาคม 2558

รัสเซีย
เขมร
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย

9 กรกฎาคม 2558

ฝรั่งเศส

10 กรกฎาคม 2558

เยอรมัน

เวลำ
10.00 – 11.00
13.30 – 17.00
08.30 – 09.30
10.30 – 12.30
09.30 – 10.00
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
13.30 – 17.00
08.30 – 12.00
14.00 – 15.00
07.45 – 08.45
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดูหน้าต่อไป

กำรสอบ
สอบข้อเขียน (1.1)
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
สอบข้อเขียน (1.1, 1.3)
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน (1.1)
สอบข้อเขียน (1.1)
สอบข้อเขียน (1.2)
สอบสัมภาษณ์

รำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือกโครงกำรทุนศึกษำด้ำนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง
รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
ภาษาสเปน
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

เกริก เจษฎานุวัฒน์
ปรีดาพร แก้วนามไชย
ณัฐวุฒิ สุวรรณ์
วษิรฏา ไชยภู
เกวลี ป่าสนธ์
ภนิดา เอนอ่อน
เอกพงศ์ ไชยมุณี
สุบงกช ปัญจนนท์
พัชรินทร์ บุตรฉ่า
พิมพ์ชนก จุลละนันทน์
ศรายุทร ศิริจันทร์
พันพร พุกบ้านยาง
อัญธิมา นนทะภา
อรุณรัตน์ สร้อยนาค
กอแก้ว ทิปมะณี

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนา

การรับรองของอาจารย์ + สาเนาบัตร
อาจารย์

-

ภาษาเมียนมา
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

6.
7.
8.
9.

นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

นาย

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

จิราพร สมศรี
พิมพา เพ็งจันทร์
นันทพร วิญญาสุข
อรอุมา จันทร์คล้อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปฏิภาณ ผลสันต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลอยไพลิน จันแสง
ชัยวัฒน์ อินต๊ะ
ปัทมาพร ฝางแดง
ขวัญตา ดาบคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนา
การรับรองของอาจารย์ + สาเนาบัตร
อาจารย์
สาเนาบัตรอาจารย์
สาเนาบัตรอาจารย์
สาเนาบัตรอาจารย์
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + ใบรับรองแพทย์

ภาษาเวียดนาม
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

คนาพร โสฬส
อุทัยวรรณ สินศิริ
อรนภา เทพเกาะ
บัวสอน ผิวเงิน
ชัยวัฒน์ วสุวัตร์
กิตติพันธุ์ มีไกรราช
ณัฏฐ์ชญา เสรีสนิทวงศ์
กิตติมา แก้วศรี
ลาไพ ต้นวงศ์
ฉัตรชนก นะที
เพ็ญนภา เคนกุล
เกวลี มูลชาลี
กุลมณี พรมศรี
วิวารี แสงงาม
รัตนาวลี ศรีด้วง
ณัฐชานันท์ สิงห์สร
รักตนันท์ ชัยถนิต
นัฐภรณ์ ศรีพันนา

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาณี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาณี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำเนำบัตรอำจำรย์ + ใบรับรองแพทย์

ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อ-นำมสกุล
กลุ่มที่ 1
1. นางสาว
2. นางสาว
3. นางสาว
4. นางสาว
5. นางสาว
6. นางสาว
7.
นาย
8. นางสาว
9.
นาย

วรวรรณ ดวงเทศ
สิริน อันติมะคุณ
พันทิพา แย้มดอนไพร
รุจาภา รมยาคม
อักษราภัค ห้วยทราย
เบญจมาศ ธนาวุฒิ
ศักรินทร์ เสาสูง
วนิชชา ประมาณ
ณัฐพล บรรเทิงจิตต์

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบรับรองแพทย์+สาเนาบัตรอาจารย์
สาเนาบัตรอาจารย์
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนา
-

ชื่อ-นำมสกุล
10. นางสาว
11. นาย
12. นางสาว
13. นางสาว
14. นางสาว
15. นางสาว
16. นางสาว
17. นางสาว
18. นางสาว
19. นาย
20. นางสาว
21. นางสาว
กลุ่มที่ 2
22. นางสาว
23. นางสาว
24. นางสาว
25. นางสาว
26. นางสาว
27. นางสาว
28. นางสาว
29. นางสาว
30. นาง
31. นางสาว
32. นางสาว
33. นางสาว
34. นางสาว
35. นางสาว
36. นางสาว
37. นาย
38. นางสาว
39. นางสาว

สถำบันกำรศึกษำ

จิราพร ชิดไธสง
กิตติพงษ์ หล้าหนัก
ไข่มุก นิ่มตระกูล
วิลิปดา ศรีปัญญา
สุทิษา แพเกาะ
อมรประภา กระทอง
กนกพร เสติ
ณัฏฐนิช เทพสุรินทร์
สุภัสสรา อิศรนาเวศ
สุริยา วานนท์
อารีรัตน์ ไชยศรี
มนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รัตติยา ศรีจันทร์
สุพัตรา สุวรรณเพชร
ชนกพร สุบินดี
กุลณัฐฐา ศรีโชค
กนกศรี พิมลา
อัมรา ภูกาบ
ปภัสสร นาสุริยวงษ์
อุทัยวรรณ วงศ์คา
วันเพ็ญ ตุ่นแก้ว
อรอุมา ชูศรี
นิชาภัทร ทองรัตน์
ศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์
รุ่งนภา อินทร์ใจเอื้อ
ทอฝัน โพธิ์เอก
นัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
สุภัทรชัย ค่าสุริยา
บุญญา จินตเสรีวงศ์
ปรียาพร หาญทอง

40. นางสาว ภัสราภรณ์ มณีศรี
41. นางสาว รัตติกาล ทองแก้ว
42. นาย วรวิทย์ ผัดเป้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

43. นางสาว เจนจิรา เพชรล้วน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
สาเนาบัตรอาจารย์
Score Report N4 ฉบับจริง + สาเนา,
สาเนาบัตรอาจารย์
-

ชื่อ-นำมสกุล

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 3
44. นางสาว
45. นางสาว
46. นางสาว
47. นางสาว
48. นางสาว
49. นางสาว
50. นางสาว
51. นางสาว
52. นางสาว
53. นางสาว
54. นางสาว
55. นาย
56. นางสาว
57. นางสาว
58. นางสาว
59. นางสาว
60. นางสาว
61. นางสาว
62. นางสาว
63. นางสาว
64. นางสาว

มะลิวัลย์ เพ็งคล้าย
เพชญา ตันพัฒนาศิริกุล
เกศินี เทพทอง
อภินุช นาเลาห์
กนกกาญณ์ สุรันนา
อโรชา สุทธภักดี
มลฤดี สีบัวบุญ
กมลรส นาคา
นารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
อาทิตยา วิมลลักษณ์
ทัตชา อินทรสด
ณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์
ธนภรณ์ เอี่ยวมงคลศิลป์
หทัยรัตย์ อมรเดชากุล
ปรียามาศ คาปันหล้า
พรรณทิวา เนตรทิพย์
ธมลวรรณ พรหมรักษ์
สุชาดา รู้วงษ์
พรสุดา ภู่พงษา
นิภาวรรณ อุปลี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

สุจิตรา ทุมมากรณ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มที่ 4
65. นางสาว
66. นาย
67. นางสาว
68. นางสาว
69. นางสาว
70. นางสาว
71. นางสาว
72. นางสาว

ธิดารัตน์ นาเจริญ
นพวรรณ ตันติคงพันธ์
เพชรรัตน์ ปัดทุม
สุภาวรี วงศ์ทิพย์
ฉัตราภรณ์ บัวมาตย์
อจิมา พิมพ์แก้ว
สุฑาภรณ์ ทองวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุดาพร มุทาวัน
73. นางสาว นิชนันท์ ชุ่มแอ่น
74. นางสาว ทิวาพร โพธิ์ชื่น
75. นาย สมปราชญ์ คงสมปราชญ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ใบเปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง + สาเนา
การรับรองของอาจารย์ + สาเนาบัตร
อาจารย์
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนา
ใบปริญญาบัตร + สาเนา
Score Report N3 ฉบับจริง + สาเนา
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนา
Score Report N3 ฉบับจริง + สาเนา

76. นางสาว จรรญาลักษณ์ สาตื้อ
77. นางสาว สุภัทรา อุนะพานัก
78. นางสาว ทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
79. นางสาว ชนากานต์ อินทจักร์
80. นางสาว พรพิมล ช้างสาร
81. นาย จักรี ไชยชนะ
82. นางสาว เมชญา นามโคตร
83. นาย ภาคภูมิ คูสุวรรณ
84. นางสาว ปานทิพย์ เสียงล้า
85.
นางสาว สุชาดา เพ็ญแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

86. นางสาว ภูวษา ไตรเรืองกุล

มหาวิทยาลัยสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Score Report N3 ฉบับจริง + สาเนา,
สาเนาบัตรอาจารย์
Score Report N4 ฉบับจริง + สาเนา
สาเนาบัตรอาจารย์
สาเนาบัตรอาจารย์ +
Score Report N1 ฉบับจริง + สาเนา
ใบปริญญาบัตร ฉบับจริง + สาเนา
สาเนาบัตรอาจารย์ +
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)

ภาษารัสเซีย
ชื่อ-นำมสกุล
1. นางสาว
2

วรณัน สัตบุศย์

2.

ณัฐพล เจนรชต

1นาย

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

ภาษาเขมร
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

ศศิธร เพชรนิล
ตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์
รัตนา รัตราช
นันตพร ชะอิ้งรัมย์
ประมวล ทองแม้น
วิฑูรย์ บัณฑิตย์
ปวันรัตน์ จาเริญ

สถำบันกำรศึกษำ

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยสารคาม

สาเนาบัตรอาจารย์

-

ภาษามลายู
ชื่อ-นำมสกุล
1.

นางสาว รูฮานา ราแดง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาว
นางสาว
ว่าที่ ร.ต.
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาง

ซอบารียะห์ ปุนยัง
นูร์อัยนา อาแว
อุกฤษฏ์ สหันกฤษ
อีฟซัน บินยูโซ๊ะ
วริสา แวนามะ
อับดุลรอมัน กาหลง
อดิลัน กือซา
ต่วนฟาอีซะห์ กาซอ

10.

นาย

มูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ

11.
12.
13.

นางสาว อัสนา ฆอเด๊ะ
นางสาว อาตีก๊ะ ยูโซะ
นางสาว นูรีซาน เจะยอ

14.
15.
16.

นางสาว รุสดา สาและ
นางสาว ซูวายบะห์ อามะ
นาย แวอุเซ็ง ลาเตะ

17.
18.

นางสาว มาซีเตาะ เปาะซอแนะ
นาย ปัดรูเลาะ อาแว

19.
20.
21.

นางสาว ซูรีฮา หะยีหามะ
นางสาว อานีซะ สมาแว
นางสาว ซารีฮา บินนาแว

22.

นางสาว ซูไฮลา ดีแงดายี

23.

นางสาว นุรดาห์ มะดิง

24.

นางสาว อัสมัด แดวอสนุง

สถำบันกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม
ทรานสคริปต์ ฉบับจริง + สาเนา
-

-

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)

ชื่อ-นำมสกุล

สถำบันกำรศึกษำ

25.

นางสาว ซอรียะห์ มะสัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26.

นางสาว นิฟารีดา หะยีนิอาลี

27.

นางสาว ซูไบด๊ะ เจ๊ะมะ

28.

นางสาว ซารีฟ๊ะ นิยมเดชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว)
-

ภาษาฝรั่งเศส
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

นาย

วรางรัตน์ สุคันธรัตน์
กมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์
นัทธพงศ์ นาคเกษม
ศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
สถาพร เผือกมุ่ย
นลพรรณ เหลี่ยมไทย
ศิรินทิพย์ กันแก้ว
วิทวัส ปัญญาพรหม
รวิวรรณ จั่นจารูญ
อนันต์ รักแย้ม
กิตติก้อง จันทร์แจ้ง
ธิติพงศ์ ชมภู
ปิยทัศน์ อิ่มไพบูลย์
สิตานัน ทรัพย์สิน
อรรถพล วัฒนศรีส่ง
พรวรรณเพ็ญ หรหมสีดา
เกศวิไล ไชยทอน
ณัฐวุฒิ เขตรประกร
พลอยพิม อาพันธ์สี
ประสิทธิ์ชัย สาเภาทอง
ธนากร กายสง่า
มนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว

สถำบันกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์
สาเนาบัตรอาจารย์
เอกสารทางการศึกษาฉบับจริง
transcriptฉบับภาษาไทย
ใบรับรองแพทย์
สาเนาบัตรอาจารย์
-

ภาษาเยอรมัน
ชื่อ-นำมสกุล

สถำบันกำรศึกษำ

1.
2.

นาย
นาย

ชนิฐพล แมลงภู่ทอง
ธนพล สุวรรณหงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

กฤติภรณ์ โพธิ์กลาง
ติณนภา เสน่หา
จารุณี ไหวพริบ
อรสุมน มณีทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.
5.
6.

เอกสำรทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม
สาเนาบัตรอาจารย์
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถ้ามหาวิทยาลัย
สามารถออกให้ได้แล้ว) + สาเนาบัตรอาจารย์
-

ภาษาเกาหลี

กลุ่ม 1
1. นางสาว
2. นางสาว
3. นางสาว
4. นางสาว
5. นางสาว
6. นางสาว
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ-นำมสกุล

สถำบันกำรศึกษำ

ผลสอบวัด
ระดับภำษำ
เกำหลี

ปาจรีย์ สุภากริต
ปุณยนุช ชูเสน
สุจิตรา ชาสุด
สุชาดา มีหนองหว้า
สุณิสา มีหนองหว้า
โสภาพร วรรณโร

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ไม่มี
TOPIK 3
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
TOPIK 2
TOPIK 4
TOPIK 3
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

วิยะดา คุณารูป
จริณญา นามวงค์
บุณยนุช พงษ์ดี
กมลชนก ชนามุยา
จิราศิลป์ บุตรจันทร์
พชรพร พระศุกร์
มานิตา ดวงสุดา
ศรัญญา บุญมาไชย
เสาวลักษณ์ วงค์ฤทธิ์
ศิวาพร สิงห์นันท์
กมลชนก
ตังตะกาญจนา
18. นางสาว เกศรา กะลาม
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไม่มี

หมำยเหตุ
กำรสอบ เอกสำรทีต่ ้อง
TOPIK
ยื่นเพิ่มเติม
ผูท้ ี่มีผลการ
สอบวัดระดับ
ภาษาเกาหลี
(TOPIK) ใน
ระดับ
Intermediat
e 3 หรือสูง
กว่า
(ผลสอบออก
ให้
ไม่เกิน 3 ปี)
ไม่ต้องสอบวัด
ระดับใหม่
เข้าสอบเฉพาะ
การวัดแวว
ความ
เป็นครูเท่านั้น

-

TOPIK 2
ไม่มี

-

กลุ่ม 2
19. นางสาว
20. นางสาว
21. นางสาว
22. นางสาว
23. นาย
24. นางสาว
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ-นำมสกุล

สถำบันกำรศึกษำ

ผลสอบวัด
ระดับภำษำ
เกำหลี

วิมลมาศ ศิริวัฒน์
ภัณฑิรา สุรินทบูรณ์
พิมพ์ชนก พรหมศร
นารีรัตน์ ปิ่นแก้ว
สมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ
สิริมา แวบือซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

TOPIK 3
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
TOPIK 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กัญญา ทัพชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นริศรา ทีฆายุทธสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
วรรณฤดี ชินนะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลาวัณย์ แสงเย็นพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วสวัฒน์ พงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชญานันทน์ วิสัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รัชนก สิทธิบาล
ธนัญญา รัตนคนึงธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
นริศรา ขุมทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มัชฌิมา เตชะคฤหะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กนกวรรณ อ่อนเอม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
TOPIK 2
TOPIK 3
ไม่มี
TOPIK 3
ไม่มี

หมำยเหตุ
กำรสอบ เอกสำรทีต่ ้อง
TOPIK
ยื่นเพิ่มเติม
-

