
 
รายช่ือผูส้่งเอกสารเพื่อสมคัรคดัเลือกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑติศึกษา  ภาคตน้ ปกีารศกึษา 2563 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์
ระหว่าง วันที่ 20 -28 เมษายน 2563 

 
ค าชี้แจง  ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารฯ  และด าเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

ประเภทท่ี 1  : เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
ประเภทท่ี 2  : ผู้สมัครส่งหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ฉบับจริง)  เพิ่มเติมกับกรรมการคุมสอบใน

วันสอบข้อเขียน 
ประเภทท่ี 3  : หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานไม่สมบูรณ์ (ขาดวันที่เริ่มปฏิบัติงาน)  ให้ผู้ สมัคร

ด าเนินการส่งฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง+ส าเนา) กับกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน 
ประเภทท่ี 4  : หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานไม่สมบูรณ์ (หมดอายุ)  ให้ผู้สมัครด าเนินการส่งหนังสือ

รับรองประสบการณ์ท างานที่ออกไม่เกิน 6 เดือน  (ฉบับจริง-ส าเนา) กับกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน 
ประเภทท่ี 5  : ผู้สมัครส่งหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (ฉบับจริง+ส าเนา) เพิ่มเติมกับกรรมการคุม

สอบในวันสอบข้อเขียน 
ประเภทท่ี 6  : ผู้สมัครไม่ได้ระบุประสบการณ์ท างานในใบสมัครทั้ง 2 ชุด  โดยให้ผู้สมัครสแกน QR Code  

เพื่อแจ้งประสบการณ์ท างานเพิ่มเติม   
 

 
 

QR Code ระบุประสบการณ์ท างาน 

 

 

 

 



ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
เง่ือนไข 

(ประเภท) 

1 001 นางสาว พนิดา ศรีอ่ าดี *1 

2 002 นางสาว ภีญาณัฏฐ์  ปาโท *1 

3 003 นางสาว พรวด ี มุสิกะ *1 

4 004 นางสาว ประภาวดี  วงศ์หน่อ *1 

5 005 นางสาว อมรรัตน์  เพชรมาศศร ี *1 

6 006 นาย สามารถ  สายวิชัย *1 

7 007 นางสาว ภาวิไล  บุญญสิทธิกลุ *1 

8 008 นาย ปัญญาวุธ  ชัยชะนะ *2 

9 009 นางสาว ช่อผกา   แก้วนิล *2 

10 010 นางสาว กรกนก  ดัดแวว *2 

11 011 นางสาว ปภาดา  เฉลิมวัฒน ์ *2 

12 012 นางสาว กษมาศ  ฟองเพชร *2 

13 013 นางสาว กรรัตน์  ฟองเพชร *2 

14 014 นางสาว ชุธารินี  ศรีปัญญา *2 

15 015 นางสาว ธารินี จิตส าราญ *2 

16 016 นาย อรรถพล  สีสุวรรณ *2 

17 017 นางสาว ชุติมา  วิสุทธิกุล *2 

18 018 นางสาว ฉัตรชลิกา  หัสเขต *2 

19 019 นาย จารุภูม ิ กุลทอง *3 

20 020 นาย เศรษฐภูม ิ แฝงลาภ *3 

21 021 นาย วรพล  เวียงแก้ว *3,*6 

22 022 นาย ธนัช  ทองวิสูง *3,*6 

23 023 นาย ชนสรณ์  มาสุข *3,*6 

24 024 นางสาว อรวี อินทร์นาค *4,*6 

25 025 นาย พงศธร  ค าใสหลอด *5 

26 026 นางสาว วิชุดา บุญเทียม *5 

27 027 นางสาว รพีพร  กลิ่นอัมฤทธ์ิ *5 



ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
เง่ือนไข 

(ประเภท) 

28 028 นาย วิสูตร  เดชเมือง *5 

29 029 นางสาว สุนันทา  ทักษิณธรรม *5 

30 030 นางสาว ขวัญหทัย  ฟูใจ *5 

31 031 จ่าอากาศเอก อนุศักดิ์ ด้วงโต *5 

32 032 นางสาว พัชรธารา  สุขศิลป์วิทยา *5 

33 033 นางสาว มัสยา  โพธ์ิพันธ์ *5 

34 034 นาย จีรพงศ์ อ่อนน้อม *5 

35 035 นางสาว เทวตา  สหัสสธารา *5 

36 036 นาย ชัชพล  เฉ่ือยฉ่ า *5 

37 037 นาย อรรถวุฒ ิ เกียรติสุข *5 

38 038 นางสาว ภูษณิศา  อ่อนอึ่ง *5 

39 039 นาย ธนารัตน์  วุฒิชาติ *5 

40 040 นาง ปวีณา กะเพราะย่ิง *5 

41 041 นางสาว อนุสรา  เย็นวัฒนา *5 

42 042 นาย กฤษณะ  งาสาร *5 

43 043 นาย ธรรมรัตน์  ภควรรณ *5 

44 044 นางสาว กฤษณา  ศรีบุญเพ็ง *5 

45 045 นางสาว พรรณทพิา  แก้วกาหลง *5 

46 046 นางสาว สุภาลัย สายค าภา *5 

47 047 นางสาว ธีริศรา อินทรเ์นตร *5 

48 048 นางสาว ศิริทิพย ์ ภุมเรศ *5 

49 049 นางสาว จิรนันท ์สาระเดช *5 

50 050 นางสาว ปรางทิพย ์สงิห์ทอง *5 

51 051 นางสาว ธนภรณ์  ไพบูลย ์ *5 

52 052 นางสาว พัชรินทร ์ วงสาร ี *5 

53 053 นางสาว ปรวรรณ  คารวะวิชัย *5 

54 054 นางสาว อรษา  ยิ้มจันทร ์ *5 



ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
เง่ือนไข 

(ประเภท) 

55 055 นาย สุรศักดิ ์ สุวรรณรัตน์ *5 

56 056 นาย รัชพล  เอื้อประเสริฐ *5 

57 057 นางสาว  รันยา  คงอนันต์ทรัพย ์ *5 

58 058 นางสาว วรรษมน  วัฏฏานนท์ *5 

59 059 นาย วายุ  แวงแก้ว *5 

60 060 นาย ธนารักษ์  อุ่นไธสง *5 

61 061 นางสาว จิรัชญา  พึ่งเกิด *5 

62 062 นางสาว สุพัตรา  แสนสินธ์ *5 

63 063 นางสาว วิชุฎา ไชยส าแดง *5 

64 064 นางสาว กมลชนก  ขะมาตย ์ *5 

65 065 นางสาว ภัทรภร  สมานสวน *5 

66 066 นางสาว ภารด ี จ าปาม ี *5 

67 067 นาย บุรินทร ์ แก้วประพันธ์ *5 

68 068 นางสาว สุนิสา  ทับทิม *5 

69 069 นางสาว มณฑวรรณ  ภู่ทอง *5 

70 070 นางสาว นวภรณ์  คุณเวียน *5 

71 071 นางสาว จิรากรณ์  แก้วขาว *5 

72 072 นาย พงศธร  การกสิขวิธี *5 

73 073 นางสาว ธนภรณ์ มีมั่งค่ัง *5 

74 074 นางสาว ชัญญานุช  ฟูแก้ว *5 

75 075 นางสาว นริศราภรณ์  ภิญโญภาพ *5 

76 076 นาย นวพล  กาทอง *5 

77 077 นาย วิเชียร  เผ้าอาจ *5,*6 

78 078 นางสาว สุชาวด ี จักษุศร ี *5,*6 

79 079 นาย ศุภกิตต์ิ  ไชยณรงค์ *5,*6 

80 080 นาย จิรกฤต  ยศประสิทธ์ิ *5,*6 

81 081 ว่าที่ ร.ต.หญงิ เบญจพร  จ่าภา *5,*6 



ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
เง่ือนไข 

(ประเภท) 

82 082 นาย จิรยุทธ์  ทวีพงษ์ *5,*6 

83 083 นาย ปฏิญญา อินทร์ยะ *5,*6 

84 084 นาย ต่วนมาหะมะ  ต่วนดือราแม *5,*6 
  

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ ได้ที่   

- Facebook Page :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- E-mail :  supeeranut.bo@ku.th 
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