
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 
       

 

ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ ได้ประกาศ           
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โครงการภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) นั้น 

โครงการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ และ
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 

๑.  สอบสัมภาษณ์ ผ่านช่องทาง Online รายละเอียด ดังน้ี 
วันเสาร์ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

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

 
หมายเหตุ  หากผู้สมัครไม่ด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธ์ิ 

 
ประกาศ ณ วันที่    ๕    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

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

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ภาคพิเศษ 
 

ค าชี้แจง : ทางโครงการฯ จะใช้ช่องทาง Line: video call ในการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง Line ID 

พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก มายัง E-mail : anchan.to@ku.th ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์

และเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามเวลาที่ก าหนดตามตารางด้านล่าง 

ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เวลา 
๑. ๐๒๑ นางสาว จันจิรา  เพชรสุข ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. 
๒. ๐๒๒ นางสาว อภิญญา  ทองจะโปะ ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๓. ๐๒๓ นางสาว ธัญยาภรณ์  ราชนุ้ย ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. 
๔. ๐๒๔ นางสาว นัฐกร  ค าผุย ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. 
๕. ๐๒๖ นางสาว รุทธ์จิภรณ์ เฉยไธสง ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 
๖. ๐๒๕ นางสาว แพร พูลสวัสดิ์ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. 
๗. ๐๒๗ นางสาว จันทิมา  เนียมประเสริฐ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๘. ๐๒๘ นางสาว ศนิสา  สุทธิเสน ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. 
๙. ๐๒๙ นางสาว นวลพรรณ  วิชิตกิ่ง ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. 

๑๐. ๐๓๐ นางสาว เยาวลักษณ์  การปั้น ๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. 
๑๑. ๐๓๑ นางสาว พิมพร  พุทไธสง ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. 
๑๒. ๐๓๒ นางสาว จิดาภา  ฤทธ์ิสาคร ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓. ๐๓๓ สิบเอก คณพัฒน์  ใจหลัก ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. 
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กลุ่มที่ ๒ 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เวลา 
๑๔. ๐๓๕ นาย วรพัทธ์  ฟูเชื้อ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. 
๑๕. ๐๓๖ นาย เจริญ  รวีภิญโญ ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๑๖. ๐๓๗ นาง นิธินันท์  บุญญะพรนิวัฒน์ ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. 
๑๗. ๐๓๘ นางสาว กาญจนา  ตะวัน ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. 
๑๘. ๐๓๙ นางสาว ธีรดา สุทันต์ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 
๑๙. ๐๔๒ นางสาว ภานุมาศ  ทองมีค่า ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. 
๒๐. ๐๔๔ นางสาว ชวัลลักษณ์  ศรีอุดม ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๒๑. ๐๔๗ นางสาว มยุรี  จันทประสาร ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. 
๒๒. ๐๔๘ นางสาว พัทราพรรณ  แสนค าปา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. 
๒๓. ๐๔๙ นาย ทศทัศน์  บุญตา ๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. 
๒๔. ๐๕๑ นาย ธาม  บันลือธัญลักษณ์ ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. 
๒๕. ๐๕๒ นางสาว ภณิดา  ชัยเกษม ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
๒๖. ๐๕๓ นางสาว วรรณี  ไพรภูธร ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. 

 
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์  

- โปรดเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรช้าราชการ 

หมายเหต ุ หากผู้สมัครไม่จัดส่ง Line ID และไม่ได้รับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธ์ิ 

 


