
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 
       

 

ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ ได้ประกาศ           
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โครงการภาคพิเศษ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) นั้น 

โครงการฯ จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบฯ ตามเอกสารรายช่ือที่แนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่มี
รายช่ือสอบ ปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ผู้มีสิทธิ์สอบด าเนินการส่ง Portfolio   รายละเอียด ดังน้ี  
  ๑.๑ หน้าปก  
   - ท าให้ดูโดดเด่น ดึงความสนใจ 
   - เห็นแล้วรู้ว่าจะสมัครคณะ/สาขาอะไร 
   - มีรายละเอียดครบถ้วน (ช่ือ - นามสกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่ยื่น) 
  ๑.๒ ประวัติส่วนตัว (Resume) หรือแนะน าตัว 
   - มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน 
   - ความสามารถพิเศษ 
   - ทักษะที่เอื้อต่อการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร 
  ๑.๓ ประวัติการศึกษา/การท างาน 
   - สถาบันการศึกษาทีส่ าเรจ็มาในแตล่ะระดับช้ัน (แยกเป็นมธัยม/ปริญญาตร)ี 
   - ผลการศึกษา/เกรดเฉลี่ย (แนบเอกสาร) 
   - ประสบการณ์ท างาน (แนบเอกสารถ้ามี) 
   - สถานที่/สังกัด ทีป่ระกอบอาชีพปัจจุบัน 
   - ภาระงานที่รับผิดชอบปัจจุบัน (แนบเอกสารถ้ามี) 
  ๑.๔ เหตุผลท่ีเลือกเรียนในคณะ/สาขา 
   - เขียนเป็นเรียงความแบบยอ่  
   - ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ 
  ๑.๕ รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร 
   - ผลงานที่โดดเด่น/ที่ได้รบัรางวัล 
 
                   



-๒- 
  ๑.๖ วิเคราะห์ตนเอง 
   - จุดเด่น 
   - จุดที่ควรพัฒนา 
   - ปัจจัยทีจ่ะสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา 
  ๑.๗ แผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะเวลา ๒ ปี (ตั้งแต่เริ่มเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา) 
   - เขียน Time line แผนการศึกษาในระยะเวลา ๒ ปี โดยระบุช่วงระยะเวลาเป็น
เดือน 
   - ศึกษารายละเอียดการศึกษาได้จากระเบียบการรบัสมัคร 

โดยส่งมาที่ E-mail : anchan.to@ku.th ในรูปแบบ File PDF เท่าน้ัน 

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  
หากพ้นก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกดังกล่าว 

*สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ท่ี E-mail : sutinee_29_@hotmail.com*  
 
๒.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันอังคารที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 
 
หมายเหตุ  หากผูส้มัครไม่ด าเนินการตามข้ันตอนในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธิ ์

 
ประกาศ ณ วันที่    ๑๔    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

(ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

๑ ๐๒๑ นางสาว จันจริา  เพชรสุข 

๒ ๐๒๒ นางสาว อภิญญา  ทองจะโปะ 

๓ ๐๒๓ นางสาว ธัญยาภรณ์  ราชนุ้ย 

๔ ๐๒๔ นางสาว นัฐกร  ค าผุย 

๕ ๐๒๖ นางสาว รุทธ์จิภรณ์ เฉยไธสง 

๖ ๐๒๕ นางสาว แพร พูลสวัสดิ ์

๘ ๐๒๗ นางสาว จันทิมา  เนียมประเสริฐ 

๙ ๐๒๘ นางสาว ศนิสา  สุทธิเสน 

๑๐ ๐๒๙ นางสาว นวลพรรณ  วิชิตกิ่ง 

๑๑ ๐๓๐ นางสาว เยาวลักษณ์  การปั้น 

๑๑ ๐๓๑ นางสาว พิมพร  พุทไธสง 

๑๒ ๐๓๒ นางสาว จิดาภา  ฤทธ์ิสาคร 

๑๓ ๐๓๓ สิบเอก คณพัฒน์  ใจหลัก 

๑๔ ๐๓๔ นางสาว นิภาพร  บวัเทศ 

๑๕ ๐๓๕ นาย วรพัทธ์  ฟูเช้ือ 

๑๖ ๐๓๖ นาย เจริญ  รวีภิญโญ 

๑๗ ๐๓๗ นางสาว นิธินันท์  บุญญะพรนิวัฒน ์

๑๘ ๐๓๘ นางสาว กาญจนา  ตะวัน 

๑๙ ๐๓๙ นางสาว ธีรดา สุทันต ์

๒๐ ๐๔๐ นาย พลวัฒน ์ มูลเค้า 

๒๑ ๐๔๑ นางสาว นิรัชรา  ค าพร 

๒๒ ๐๔๒ นางสาว ภานุมาศ  ทองมีค่า 

๒๓ ๐๔๓ นางสาว สุพัตรา  แสวงวงค์ 

๒๔ ๐๔๔ นางสาว ชวัลลักษณ์  ศรีอุดม 

๒๕ ๐๔๕ นางสาว ศรัญญา  กาทุ่ง 

๒๖ ๐๔๖ นางสาว รติพร  ทองม ี
 



-๔- 
 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

๒๗ ๐๔๗ นางสาว มยุร ี จันทประสาร 

๒๘ ๐๔๘ นางสาว พัทราพรรณ  แสนค าปา 

๒๙ ๐๔๙ นาย ทศทัศน ์ บุญตา 

๓๐ ๐๕๐ นาง วัชราภรณ์  เกียงเอีย 

๓๑ ๐๕๑ นาย ธาม  บันลือธัญลักษณ์ 

๓๒ ๐๕๒ นางสาว ภณิดา  ชัยเกษม 

๓๓ ๐๕๓ นางสาว วรรณี  ไพรภูธร 
 

 
 
 
 


