
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ลงวันที่ ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์          
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในวันและเวลาราชการนั้น 
 

  บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครฯ  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ  เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่  ประเภท จ้างเหมา
บริการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ดังบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี ้
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                          
   

                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไชยรัตน์  ปราณี) 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็น เจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

และสนับสนุนงาน  
๐๐๑ นางสาวพัชรภรณ์ วิเศษสังข์ 

002 ว่าที่ รต.หญิง สกุลรัตน์  ไหมทอง 
จริยธรรมการวิจัย 003 นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์งาม 

ในมนุษย์ 004 นายชิษณุพงศ์  แจ่มปัญญา 
 005 นางสาวณัฐนิชา  นาวินธรรม 

๐๐๖ นางสาวอัญญารินทร์  โพธิ์อ่อง 
๐๐๗ นายนิติพงศ์  นามนนท์ 
๐๐๘ นางสาวลัลธริมา  รังผึ้ง 
๐๐๙ นางสาวศุฑามาศ  อยู่สนิท 
๐๑๐ นางสาวอรทัย  ไชยชนะ 
๐๑๑ ว่าที่ รต.ณัฐวุฒ ิ ทองด ี
๐๑๒ นางสาวปัณฑารีย์  เขียวทวิส 
๐๑๓ นางสาวธนิดา  ศรีบรรเทา 
๐๑๔ นายณัฐพันธุ์  ช่างเภา 
๐๑๕ นางสาวฉัตรสุดา  ธูปจันทร์ 
๐๑๖ นางสาวพิชยา  สีระวัตร 
๐๑๗ นางสาวเจนจิรา  เกตุชรา 
๐๑๘ นางสาวจัสมิน  เหมือนแก้วจินดา 
๐๑๙ นางสาววริศรา  โอบอ้อม 
๐๒๐ นางสาววรานันทน์  เสถียร 
๐๒๑ นางสาวลักขณา  คงเงิน 
๐๒๒ นางสาวภรณ์ชนก  วิทยารัตน์ 
๐๒๓ นางสาวเบญญาภา  เพชรพงษ์ 
๐๒๔ นางสาวพิมพ์ประภา  เล่กล 
๐๒๕ นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทับทิม 
๐๒๖ นางสาวจิราพร  เชื้อนุ่น 
๐๒๗ นางสาวณัฐกานต์  ไชยวุฒิ 
๐๒๘ นางสาวเทพิน  ปั้นนาค 
๐๒๙ นายสายชล  ต่ายธาน ี
๐๓๐ นางสาวจันทกานต์  ใจตา 



 ๐๓๑ นายณภัทร  อภินันท์ธรรม 
๐๓๒ นายกษิเดช  ทองประเสริฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
๐๓๓ นางสาวพิชญ์สินี  สายถิ่น 
๐๓๔ นางสาวชณัฐดา  พงษ์วัน 
๐๓๕ นางสาวธีรดา  อานุภาพภราดร 
๐๓๖ นางสาวไพลิน  มาท้วม 
๐๓๗ นางสาวอาทิตยา  แสงข า 
๐๓๘ นางสาวปวิตรา  พรมวังขวา 
๐๓๙ นางสาวรัตนพร  ทองไทย 
๐๔๐ นายสุทัศน์  วงค์กองแก้ว 
๐๔๑ นางสาวบุญทริกา  โพธิ์อรุณ 
๐๔๒ นางสาวพรทิพย์  พรมสอน 
๐๔๓ นายนนทิวรรธน์  ยอดหงษ์ 
๐๔๔ นางสาวจิรัชฌา  สุภานันท ์
๐๔๕ นางสาวจันทร์ณิษา  ฤทธิไกร 
๐๔๖ นางสาวกัญญารัตน์  ป้อมภา 
๐๔๗ นางสาวสาธิตา  สุ่มประดิษฐ 
๐๔๘ นายธนภัทร  พร าพหุรัตน์ 
๐๔๙ นายณัฐพล  ทองแพ 
๐๕๐ นางสาวริญญลักษณ์  เสรีอัญญาวงศ์ 
๐๕๑ นางสาวสิริขวัญ  นาคค าแหง 
๐๕๒ นางสาวอริศรา  พะลัง 
๐๕๓ นางสาวกาญจนาพร  มูลมณี 
๐๕๔ นางสาวอาทิตยา  แซ่ฮู 
๐๕๕ นางสาวพสธร  จันทร์เปล่งแจ้ง 
๐๕๖ นางสาวศิรประภา  เอ่ียมพริ้ง 
๐๕๗ นางสาวปัญญาพร  ไชยมงคล 
๐๕๘ นางสาวกัญญาณัฐ  แตงไทย 
๐๕๙ นายธนารักษ์  วิลล์เมอร์ 
๐๖๐ นางสาวอัจฉรียา  จันทร์หอมประดิษฐ์ 
๐๖๑ นางสาวรังสิมา  แจ้งจิตร์ 
๐๖๒ นางเบญจมาภรณ์  ชูยอด 

 
 
 
 
 



  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
สัมภาษณ์  ดังนี้ 
 

วันที่  เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที ่

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
เลื่อนจาก 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ก าหนดให้ใช้ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ตามด้านล่างนี้ 
 
 
 

การประชุมออนไลน์โดย
โปรแกรม Google Meet 
 
 
 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.nsru.ac.th 

หรือ www.rdi.nsru.ac.th   

 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร

อัมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 
 

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
 
 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา -๑๙ กอปรกับค าสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามปกติได้ จึงก าหนดการสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
๑. การแบ่งช่วงการรายงานตัวและการสัมภาษณ์ 

๑.๑) แบ่งช่วงการรายงานตัวและการสัมภาษณ์ออกเป็น ๖ ช่วง ๆ ละประมาณ ๑๐ คน  
๑.๒) รายงานตัวและสัมภาษณ์ 

 - ช่วงที่ ๑  เลขที่ ๐๐๑ – ๐๑๐  
  รายงานตัว  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๑๕ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 
 - ช่วงที่ ๒  เลขที่ ๐๑๑ – ๐๒๐ 
  รายงานตัว ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๑๕ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 



 - ช่วงที่ ๓  เลขที่ ๐๒๑ – ๐๓๐ 
  รายงานตัว ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๑๕ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 
 - ช่วงที่ ๔  เลขที่ ๐๓๑ – ๐๔๐ 
  รายงานตัว ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๑๕ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 
 - ช่วงที่ ๕  เลขที่ ๐๔๑ – ๐๕๐ 
  รายงานตัว ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๑๕ น. ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 
 - ช่วงที่ ๖  เลขที่ ๐๕๑ – ๐๖๒   
  รายงานตัว ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๑ 
  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๕.๑๕ น.  ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ 
 

๒. ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่าน Google Meet ห้อง ๑  
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ลิงก ์https://meet.google.com/ dsk-eunn-iwb 
๒.๑) เปิดการใช้งาน Google Meet ในสมาร์ทโฟน  
๒.๒) กดเลือก “เข้าร่วมด้วยรหัส” 
๒.๓) ป้อนรหัสที่ผู้จัดประชุมส่งให้ คือ dsk-eunn-iwb และกด “เข้าร่วม” (ขวาบน) 
๒.๔) กดปุ่มปิดไมค์ และ กดปุ่ม “ขอเข้าร่วม” 
๒.๕) รอการอนุญาต หากยังไม่ได้รับอนุญาต หรือ ยกเลิก ให้กลับไปยังข้อ ๒.๒) 
๒.๖) แจ้งชื่อและรับการยืนยันเพื่อเข้าสัมภาษณ์ 
๒.๗) รอเรียกชื่อเพ่ือเข้าห้องสัมภาษณ์ ผ่าน Google Meet ห้อง ๒ รหัส  
๒.๘) เมื่อได้รับการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ให้ออกจากห้องโดยกดปุ่มวางหูหรือออกจากการโทร 
๒.๙) เข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
 

๓. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผ่าน Google Meet ห้อง ๒  
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ลิงก์ https://meet.google.com/ pqx-rjde-pbd 
๓.๑) เปิดการใช้งาน Google Meet ในสมาร์ทโฟน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๓.๒) กดเลือก “เข้าร่วมด้วยรหัส” 
๓.๓) ป้อนรหัสที่ผู้จัดประชุมส่งให้ คือ pqx-rjde-pbd และกด “เข้าร่วม” (ขวาบน) 
๓.๔) กดปุ่มปิดไมค์ และ กดปุ่ม “ขอเข้าร่วม” 
๓.๕) รอการอนุญาต หากยังไม่ได้รับอนุญาต หรือ ยกเลิก ให้กลับไปยังข้อ ๓.๒) 
๓.๖) แจ้งชื่อ และ รับการสัมภาษณ์ 
๓.๗) เมื่อรับการสัมภาษณ์เรียบร้อย ให้ออกจากห้องโดยกดปุ่มวางหูหรือออกจากการโทร 
๓.๘) รอประกาศผลฯ 


