
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 
       

ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) นั้น 

โครงการฯ จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายช่ือที่แนบท้ายประกาศ และ
ให้ผู้ที่มีรายช่ือสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้ 

๑.  สอบสัมภาษณ์ ผ่านช่องทาง Zoom meeting รายละเอียด ดังน้ี 
สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

๒.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันจันทร์ที่  ๒๕  พฤษาคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

 
หมายเหตุ  หากผูส้มัครไม่ด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธิ ์

 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๔    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          
 

 

(ผศ.ดร.อรพรรณ   บุตรกตัญญู) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 



-๒- 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
 

ค าชี้แจง  ทางโครงการฯ จะชอเชิญผู้สมัครเข้ากลุ่ม Line และแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ใน
โปรแกรม Zoom โดยจัดส่ง login และ password ให้ล่วงหน้า ขอให้ผู้สมัคร login เข้าระบบในห้องสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ตามวันเวลาที่ก าหนดในตาราง  (หมายเหตุ* กรณี Zoom เกิดความขัดข้อง จะใช้ Line: video 
call) 

ล าดับ
ท่ี 

เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ - สกุล 

วันท่ี ๒๗ เม.ย.
๒๕๖๓ 

คนละ ๒๐ นาที 

รายนามคณะกรรมการสอบ 
ห้องสอบสัมภาษณ์ 

ออนไลน์ท่ี ๑  

๑ ๐๓๐ นางสาว ชนิกา พันธ์ุอ าไพ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ๑. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 
๒. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  แสวงเจริญ 
๓.  ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู 

๒ ๐๓๑ นางสาว ทิพย์ภาพร  ขุนไกร* ๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. 

๓ ๐๓๒ นางสาว จุฑาทิพย์  วณิชกิจ ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๔ ๐๓๓ นางสาว อภัสรา  ประชาโรจน์ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. 

๕ ๐๓๔ นางสาว สุรัสวดี  เลิกบางพลัด ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. 

๖ ๐๓๕ นางสาว ชลจิรา   สัมพุทธานนท์ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๗ ๐๓๖ นางสาว สุปรียา  ผาสุกสถิตพงศ์ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. 

๘ ๐๓๗ นาย ธรรมสรณ์  วิรุฬห์จรรยา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. 

๙ ๐๓๘ นางสาว ธารารัตน์ โพธ์ิประสาท ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ล าดับ
ท่ี 

เลขที่

ผู้สมัคร 
ชื่อ - สกุล 

วันท่ี ๒๗ เม.ย.
๒๕๖๓ 

คนละ ๒๐ นาที 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ 

ห้องสอบออนไลน์ท่ี ๒ 

๑๐ ๐๓๙ นางสาว อารีวรรณ ไชยกาญจน์* ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ๑. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต 
๒. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ฃโลทร 

๑๑ ๐๔๐ นางสาว ณัชชา  สนธิ ๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. 

๑๒ ๐๔๑ นางสาว มัณฑนา  รางแดง ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๑๓ ๐๔๒ นางสาว วณิชยา  นุ่มน้อม ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. 

๑๔ ๐๔๓ นางสาว ภาพิมล  วัฒนวิเชียร ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. 

๑๕ ๐๔๔ นางสาว ปณิสตา  พุ่มดอกไม้ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๑๖ ๐๔๕ นาง อมิตา  มานะเกษม ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. 

๑๗ ๐๔๖ นางสาว กัญญารัตน์  กิจปะเสริฐ ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. 

 


