
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสาม) 
       

 

ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบสาม) นั้น 

โครงการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ 
และให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.  สอบข้อเขียน 
วิชาเฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
วันอาทิตยท์ี่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร,  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง 
๑–๔๐๒, ๑-๔๐๓, ๑-๔๐๔, ๑-๔๐๗, ๑-๔๐๘ และ ๑-๔๐๙  

๒.  สอบสัมภาษณ์ 
วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   
รอบท่ี ๑  :  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ผู้สมัครเลขท่ี ๑ – ๓๐ 
รอบท่ี ๒  :  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ผู้สมัครเลขท่ี ๓๑ – ๗๕ 
ณ  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑ 
วันพุธที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   
รอบท่ี ๑  :  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ผู้สมัครเลขท่ี ๗๖ – ๑๐๖ 
รอบท่ี ๒  :  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ผู้สมัครเลขท่ี ๑๐๗ – ๑๔๐ 
ณ  คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑ 

๓.  เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันจันทร์ที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์  http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

 

หมายเหตุ  หากผู้สมัครไมด่ าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 
 
 
 



-๒- 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
         

  
(รศ.ดร.พร้อมพิไล   บัวสุวรรณ) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสาม) 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
 

ห้องสอบข้อเขียนที่ ๑ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร  (ผู้สมัครเลขที่ ๑-๕๐) 
 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาว พนิดา ศรีอ่ าดี 

๒ ๐๐๒ นางสาว ภีญาณัฏฐ์  ปาโท 

๓ ๐๐๓ นางสาว พรวดี  มุสิกะ 

๔ ๐๐๔ นางสาว ประภาวดี  วงศ์หน่อ 

๕ ๐๐๕ นางสาว อมรรัตน์  เพชรมาศศรี 

๖ ๐๐๖ นาย สามารถ  สายวิชัย 

๗ ๐๐๗ นางสาว ภาวิไล  บุญญสิทธิกุล 

๘ ๐๐๘ นาย ปัญญาวุธ  ชัยชะนะ 

๙ ๐๐๙ นางสาว ช่อผกา   แก้วนิล 

๑๐ ๐๑๐ นางสาว กรกนก  ดัดแวว 

๑๑ ๐๑๑ นางสาว ปภาดา  เฉลิมวัฒน์ 

๑๒ ๐๑๒ นางสาว กษมาศ  ฟองเพชร 

๑๓ ๐๑๓ นางสาว กรรัตน์  ฟองเพชร 

๑๔ ๐๑๔ นางสาว ชุธาริน ี ศรีปัญญา 

๑๕ ๐๑๕ นางสาว ธารินี จิตส าราญ 

๑๖ ๐๑๖ นาย อรรถพล  สีสุวรรณ 

๑๗ ๐๑๗ นางสาว ชุติมา  วิสุทธิกุล 

๑๘ ๐๑๘ นางสาว ฉัตรชลิกา  หัสเขต 

๑๙ ๐๑๙ นาย จารุภูม ิ กุลทอง 

๒๐ ๐๒๐ นาย เศรษฐภูมิ  แฝงลาภ 

๒๑ ๐๒๑ นาย วรพล  เวียงแก้ว 

๒๒ ๐๒๒ นาย ธนัช  ทองวิสูง 

๒๓ ๐๒๓ นาย ชนสรณ์  มาสุข 

๒๔ ๐๒๔ นางสาว อรวี อินทร์นาค 

๒๕ ๐๒๕ นาย พงศธร  ค าใสหลอด 

๒๖ ๐๒๖ นางสาว วิชุดา บุญเทียม 

 



-๔- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๒๗ ๐๒๗ นางสาว รพีพร  กลิ่นอัมฤทธิ์ 

๒๘ ๐๒๘ นาย วิสูตร  เดชเมือง 

๒๙ ๐๒๙ นางสาว สุนันทา  ทักษิณธรรม 

๓๐ ๐๓๐ นางสาว ขวัญหทัย  ฟูใจ 

๓๑ ๐๓๑ จ่าอากาศเอก อนุศักดิ์ ด้วงโต 

๓๒ ๐๓๒ นางสาว พัชรธารา  สุขศิลป์วิทยา 

๓๓ ๐๓๓ นางสาว มัสยา  โพธิ์พันธ์ 

๓๔ ๐๓๔ นาย จีรพงศ์ อ่อนน้อม 

๓๕ ๐๓๕ นางสาว เทวตา  สหัสสธารา 

๓๖ ๐๓๖ นาย ชัชพล  เฉื่อยฉ่ า 

๓๗ ๐๓๗ นาย อรรถวุฒิ  เกียรติสุข 

๓๘ ๐๓๘ นางสาว ภูษณิศา  อ่อนอึ่ง 

๓๙ ๐๓๙ นาย ธนารัตน์  วุฒิชาติ 

๔๐ ๐๔๐ นาง ปวีณา กะเพราะยิ่ง 

๔๑ ๐๔๑ นางสาว อนุสรา  เย็นวัฒนา 

๔๒ ๐๔๒ นาย กฤษณะ  งาสาร 

๔๓ ๐๔๓ นาย ธรรมรัตน์  ภควรรณ 

๔๔ ๐๔๔ นางสาว กฤษณา  ศรีบุญเพ็ง 

๔๕ ๐๔๕ นางสาว พรรณทิพา  แก้วกาหลง 

๔๖ ๐๔๖ นางสาว สุภาลัย สายค าภา 

๔๗ ๐๔๗ นางสาว ธีริศรา อินทร์เนตร 

๔๘ ๐๔๘ นางสาว ศิริทิพย์  ภุมเรศ 

๔๙ ๐๔๙ นางสาว จิรนันท์ สาระเดช 

๕๐ ๐๕๐ นางสาว ปรางทิพย์ สิงห์ทอง 

    
ห้องสอบข้อเขียนที่ ๒ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๒  (ผู้สมัครเลขที่ ๕๑-๖๒) 

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๕๑ นางสาว ธนภรณ์  ไพบูลย์ 

๒ ๐๕๒ นางสาว พัชรินทร์  วงสารี 

๓ ๐๕๓ นางสาว ปรวรรณ  คารวะวิชัย 

๔ ๐๕๔ นางสาว อรษา  ยิ้มจันทร์ 

๕ ๐๕๕ นาย สุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์ 



-๕- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๖ ๐๕๖ นาย รัชพล  เอ้ือประเสริฐ 

๗ ๐๕๗ นางสาว  รันยา  คงอนันต์ทรัพย์ 

๘ ๐๕๘ นางสาว วรรษมน  วัฏฏานนท ์

๙ ๐๕๙ นาย วายุ  แวงแก้ว 

๑๐ ๐๖๐ นาย ธนารักษ์  อุ่นไธสง 

๑๑ ๐๖๑ นางสาว จิรัชญา  พ่ึงเกิด 

๑๒ ๐๖๒ นางสาว สุพัตรา  แสนสินธ์ 

    
ห้องสอบข้อเขียนที่ ๓ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๓  (ผู้สมัครเลขที่ ๖๓-๗๔) 

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๖๓ นางสาว วิชุฎา ไชยส าแดง 

๒ ๐๖๔ นางสาว กมลชนก  ขะมาตย์ 

๓ ๐๖๕ นางสาว ภัทรภร  สมานสวน 

๔ ๐๖๖ นางสาว ภารดี  จ าปามี 

๕ ๐๖๗ นาย บุรินทร์  แก้วประพันธ์ 

๖ ๐๖๘ นางสาว สุนิสา  ทับทิม 

๗ ๐๖๙ นางสาว มณฑวรรณ  ภู่ทอง 

๘ ๐๗๐ นางสาว นวภรณ์  คุณเวียน 

๙ ๐๗๑ นางสาว จิรากรณ์  แก้วขาว 

๑๐ ๐๗๒ นาย พงศธร  การกสิขวิธี 

๑๑ ๐๗๓ นางสาว ธนภรณ์ มีม่ังคั่ง 

๑๒ ๐๗๔ นางสาว ชัญญานุช  ฟูแก้ว 

    
ห้องสอบข้อเขียนที่ ๔ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๔  (ผู้สมัครเลขที่ ๗๕-๘๖) 

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๗๕ นางสาว นริศราภรณ์  ภิญโญภาพ 

๒ ๐๗๖ นาย นวพล  กาทอง 

๓ ๐๗๗ นาย วิเชียร  เผ้าอาจ 

๔ ๐๗๘ นางสาว สุชาวด ี จักษุศรี 

๕ ๐๗๙ นาย ศุภกิตติ์  ไชยณรงค์ 

๖ ๐๘๐ นาย จิรกฤต  ยศประสิทธิ์ 



-๖- 

ล าดับที่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – สกุล 

๗ ๐๘๑ ว่าที ่ร.ต.หญิง เบญจพร  จ่าภา 

๘ ๐๘๒ นาย จิรยุทธ์  ทวีพงษ์ 

๙ ๐๘๓ นาย ปฏิญญา อินทร์ยะ 

๑๐ ๐๘๔ นาย ต่วนมาหะมะ  ต่วนดือราแม 

๑๑ ๐๘๕ นางสาว สาวิตรี เกรงพุดซา 

๑๒ ๐๘๖ ว่าที ่ร.ต.  ณัฐพล  พรมพุฒ 
 

ห้องสอบข้อเขียนที่ ๕ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๗  (ผู้สมัครเลขที่ ๘๗-๑๐๔) 
 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๘๗ นางสาว อุไรรัตน์  ปีกสันเทียะ 

๒ ๐๘๘ นางสาว หทัยกานต์  ดีประเสริฐ 

๓ ๐๘๙ นาย ภูชิช  นครพัฒน์ 

๔ ๐๙๐ นางสาว ศศิพิมล  เจริญผล 

๕ ๐๙๑ นางสาว จุฑามาศ  เผื่อแผ่ 

๖ ๐๙๒ นางสาว ชัญญารักษ์  นาคปั้น 

๗ ๐๙๓ นางสาว จิตติมา  รุ้งกฤตผล 

๘ ๐๙๔ นางสาว จริยา  ไหม่ชุม 

๙ ๐๙๕ นาย ภัทร์  ไตรรัตน์ 

๑๐ ๐๙๖ นางสาว ณิชนันทน์  สุวรรณาภัย 

๑๑ ๐๙๗ นางสาว มนภณิตา  บ่องาม 

๑๒ ๐๙๘ นาย ธนสินธุ ์ เอนกศิลป์ 

๑๓ ๐๙๙ นาย อธิปัตย์  ธารประเสริฐ 

๑๔ ๑๐๐ นางสาว นภัส  สุขทรัพย์ศรี 

๑๕ ๑๐๑ นางสาว ปิยะวรรณ  เตียวปิยกุล 

๑๖ ๑๐๒ นางสาว ปิยธิดา  พาโคกทม 

๑๗ ๑๐๓ นางสาว ปพิชญา  สนิท 

๑๘ ๑๐๔ นางสาว ณัฐวริน  พูลสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

ห้องสอบข้อเขียนที่ ๖ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๘  (ผู้สมัครเลขที ่๑๐๕-๑๒๒) 
 

ล าดับที่ เลขท่ีผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๑๐๕ นางสาว จริยา  จันทร์ละมูล 

๒ ๑๐๖ นาย พิศาล  เจนใจ 

๓ ๑๐๗ นาง พรรณนารี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

๔ ๑๐๘ นางสาว ปดิวรัดา  เกิดสุข 

๕ ๑๐๙ นาย วีระพันธ์ กาวิชัย 

๖ ๑๑๐ นาย เคน  อ่อนเกตุพล 

๗ ๑๑๑ นางสาว เพ็ญนภา  หุยวัน 

๘ ๑๑๒ นางสาว มธุสร  คงสบาย 

๙ ๑๑๓ นางสาว พุทธิภา  รงค์ประเสริฐกุล 

๑๐ ๑๑๔ นางสาว พีริยา นิวาสานนท์ 

๑๑ ๑๑๕ นางสาว ชฏาธาร  ดอกไม้ 

๑๒ ๑๑๖ นางสาว อนงค์นาถ  ศิริอ่อน 

๑๓ ๑๑๗ นาย วาทิน  สินช ู

๑๔ ๑๑๘ นางสาว ขวัญฤดี  ไพบูลย์ 

๑๕ ๑๑๙ นางสาว ยุพา  มั่นเขตกิจ 

๑๖ ๑๒๐ นางสาว จารุวรรณ ทองขุนด า 

๑๗ ๑๒๑ นางสาว ญาณีภรณ์  ศรีชมภู 

๑๘ ๑๒๒ นางสาว ยลญา อินทร์ปัญญา 

    
ห้องสอบข้อเขียนที่ ๗ :  อาคาร  ๑  ชั้น  ๔  ห้อง ๑-๔๐๙  (ผู้สมัครเลขที ่๑๒๓-๑๔๐) 

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๑๒๓ นางสาว อัจฉราพรรณ  ยิ้มห้อย 

๒ ๑๒๔ นางสาว ธิดารัตน์  เย็นฉ่ า 

๓ ๑๒๕ นางสาว จิราภรณ์  สร้อยดอก 

๔ ๑๒๖ นาย สิริวัฒน ์ โทนทอง 

๕ ๑๒๗ นางสาว กมลพรรณ  วรรณขาม 

๖ ๑๒๘ นาย วริศ  คนดอน 

๗ ๑๒๙ นาย นที  กรณีย์ 

๘ ๑๓๐ นางสาว รัตนาภรณ์  กันชาติ 

๙ ๑๓๑ นางสาว นภัสสรณ์  เกตทอง 



-๘- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑๐ ๑๓๒ นาย สงกรานต์  งอมสระคู 

๑๑ ๑๓๓ นางสาว ฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ 

๑๒ ๑๓๔ นาย ชวัลวิทย ์ จินดา 

๑๓ ๑๓๕ นางสาว ปราชญ์ชนา  จันทร์เทศ 

๑๔ ๑๓๖ นาง นิธิวด ี แพรวัฒนะสุข 

๑๕ ๑๓๗ นางสาว อุบลพันธุ์ อาบุญงาม 

๑๖ ๑๓๘ นางสาว สุนีย์กร  พลพหล 

๑๗ ๑๓๙ นางสาว มุกดา  คุ้นประเสริฐ 

๑๘ ๑๔๐ นาย วัชรศักดิ์  คุ้มศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสาม) 
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

 

รอบที่ ๑ :  วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑  (ผู้สมัครเลขที่ ๑-๓๐) 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาว พนิดา ศรีอ่ าดี 

๒ ๐๐๒ นางสาว ภีญาณัฏฐ์  ปาโท 

๓ ๐๐๓ นางสาว พรวดี  มุสิกะ 

๔ ๐๐๔ นางสาว ประภาวดี  วงศ์หน่อ 

๕ ๐๐๕ นางสาว อมรรัตน์  เพชรมาศศรี 

๖ ๐๐๖ นาย สามารถ  สายวิชัย 

๗ ๐๐๗ นางสาว ภาวิไล  บุญญสิทธิกุล 

๘ ๐๐๘ นาย ปัญญาวุธ  ชัยชะนะ 

๙ ๐๐๙ นางสาว ช่อผกา   แก้วนิล 

๑๐ ๐๑๐ นางสาว กรกนก  ดัดแวว 

๑๑ ๐๑๑ นางสาว ปภาดา  เฉลิมวัฒน์ 

๑๒ ๐๑๒ นางสาว กษมาศ  ฟองเพชร 

๑๓ ๐๑๓ นางสาว กรรัตน์  ฟองเพชร 

๑๔ ๐๑๔ นางสาว ชุธาริน ี ศรีปัญญา 

๑๕ ๐๑๕ นางสาว ธารินี จิตส าราญ 

๑๖ ๐๑๖ นาย อรรถพล  สีสุวรรณ 

๑๗ ๐๑๗ นางสาว ชุติมา  วิสุทธิกุล 

๑๘ ๐๑๘ นางสาว ฉัตรชลิกา  หัสเขต 

๑๙ ๐๑๙ นาย จารุภูม ิ กุลทอง 

๒๐ ๐๒๐ นาย เศรษฐภูมิ  แฝงลาภ 

๒๑ ๐๒๑ นาย วรพล  เวียงแก้ว 

๒๒ ๐๒๒ นาย ธนัช  ทองวิสูง 

๒๓ ๐๒๓ นาย ชนสรณ์  มาสุข 

๒๔ ๐๒๔ นางสาว อรวี อินทร์นาค 

๒๕ ๐๒๕ นาย พงศธร  ค าใสหลอด 

๒๖ ๐๒๖ นางสาว วิชุดา บุญเทียม 

๒๗ ๐๒๗ นางสาว รพีพร  กลิ่นอัมฤทธิ์ 



-๑๐- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๒๘ ๐๒๘ นาย วิสูตร  เดชเมือง 

๒๙ ๐๒๙ นางสาว สุนันทา  ทักษิณธรรม 

๓๐ ๐๓๐ นางสาว ขวัญหทัย  ฟูใจ 
 

รอบที่ ๒ :  วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐ น.  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑  (ผู้สมัครเลขที่ ๓๑-๗๕) 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๓๑ จ่าอากาศเอก อนุศักดิ์ ด้วงโต 

๒ ๐๓๒ นางสาว พัชรธารา  สุขศิลป์วิทยา 

๓ ๐๓๓ นางสาว มัสยา  โพธิ์พันธ์ 

๔ ๐๓๔ นาย จีรพงศ์ อ่อนน้อม 

๕ ๐๓๕ นางสาว เทวตา  สหัสสธารา 

๖ ๐๓๖ นาย ชัชพล  เฉื่อยฉ่ า 

๗ ๐๓๗ นาย อรรถวุฒิ  เกียรติสุข 

๘ ๐๓๘ นางสาว ภูษณิศา  อ่อนอึ่ง 

๙ ๐๓๙ นาย ธนารัตน์  วุฒิชาติ 

๑๐ ๐๔๐ นาง ปวีณา กะเพราะยิ่ง 

๑๑ ๐๔๑ นางสาว อนุสรา  เย็นวัฒนา 

๑๒ ๐๔๒ นาย กฤษณะ  งาสาร 

๑๓ ๐๔๓ นาย ธรรมรัตน์  ภควรรณ 

๑๔ ๐๔๔ นางสาว กฤษณา  ศรีบุญเพ็ง 

๑๕ ๐๔๕ นางสาว พรรณทิพา  แก้วกาหลง 

๑๖ ๐๔๖ นางสาว สุภาลัย สายค าภา 

๑๗ ๐๔๗ นางสาว ธีริศรา อินทร์เนตร 

๑๘ ๐๔๘ นางสาว ศิริทิพย์  ภุมเรศ 

๑๙ ๐๔๙ นางสาว จิรนันท์ สาระเดช 

๒๐ ๐๕๐ นางสาว ปรางทิพย์ สิงห์ทอง 

๒๑ ๐๕๑ นางสาว ธนภรณ์  ไพบูลย์ 

๒๒ ๐๕๒ นางสาว พัชรินทร์  วงสารี 

๒๓ ๐๕๓ นางสาว ปรวรรณ  คารวะวิชัย 

๒๔ ๐๕๔ นางสาว อรษา  ยิ้มจันทร์ 

๒๕ ๐๕๕ นาย สุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์ 



-๑๑- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๒๖ ๐๕๖ นาย รัชพล  เอ้ือประเสริฐ 

๒๗ ๐๕๗ นางสาว  รันยา  คงอนันต์ทรัพย์ 

๒๘ ๐๕๘ นางสาว วรรษมน  วัฏฏานนท ์

๒๙ ๐๕๙ นาย วายุ  แวงแก้ว 

๓๐ ๐๖๐ นาย ธนารักษ์  อุ่นไธสง 

๓๑ ๐๖๑ นางสาว จิรัชญา  พ่ึงเกิด 

๓๒ ๐๖๒ นางสาว สุพัตรา  แสนสินธ์ 

๓๓ ๐๖๓ นางสาว วิชุฎา ไชยส าแดง 

๓๔ ๐๖๔ นางสาว กมลชนก  ขะมาตย์ 

๓๕ ๐๖๕ นางสาว ภัทรภร  สมานสวน 

๓๖ ๐๖๖ นางสาว ภารดี  จ าปามี 

๓๗ ๐๖๗ นาย บุรินทร์  แก้วประพันธ์ 

๓๘ ๐๖๘ นางสาว สุนิสา  ทับทิม 

๓๙ ๐๖๙ นางสาว มณฑวรรณ  ภู่ทอง 

๔๐ ๐๗๐ นางสาว นวภรณ์  คุณเวียน 

๔๑ ๐๗๑ นางสาว จิรากรณ์  แก้วขาว 

๔๒ ๐๗๒ นาย พงศธร  การกสิขวิธี 

๔๓ ๐๗๓ นางสาว ธนภรณ์ มีม่ังคั่ง 

๔๔ ๐๗๔ นางสาว ชัญญานุช  ฟูแก้ว 

๔๕ ๐๗๕ นางสาว นริศราภรณ์  ภิญโญภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
รอบที่ ๑ :  วันพุธที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  

ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑  (ผู้สมัครเลขที่ ๗๖-๑๐๕) 

๑ ๐๗๖ นาย นวพล  กาทอง 

๒ ๐๗๗ นาย วิเชียร  เผ้าอาจ 

๓ ๐๗๘ นางสาว สุชาวด ี จักษุศรี 

๔ ๐๗๙ นาย ศุภกิตติ์  ไชยณรงค์ 

๕ ๐๘๐ นาย จิรกฤต  ยศประสิทธิ์ 

๖ ๐๘๑ ว่าที ่ร.ต.หญิง เบญจพร  จ่าภา 

๗ ๐๘๒ นาย จิรยุทธ์  ทวีพงษ์ 

๘ ๐๘๓ นาย ปฏิญญา อินทร์ยะ 

๙ ๐๘๔ นาย ต่วนมาหะมะ  ต่วนดือราแม 

๑๐ ๐๘๕ นางสาว สาวิตรี เกรงพุดซา 

๑๑ ๐๘๖ ว่าที ่ร.ต.  ณัฐพล  พรมพุฒ 

๑๒ ๐๘๗ นางสาว อุไรรัตน์  ปีกสันเทียะ 

๑๓ ๐๘๘ นางสาว หทัยกานต์  ดีประเสริฐ 

๑๔ ๐๘๙ นาย ภูชิช  นครพัฒน์ 

๑๕ ๐๙๐ นางสาว ศศิพิมล  เจริญผล 

๑๖ ๐๙๑ นางสาว จุฑามาศ  เผื่อแผ่ 

๑๗ ๐๙๒ นางสาว ชัญญารักษ์  นาคปั้น 

๑๘ ๐๙๓ นางสาว จิตติมา  รุ้งกฤตผล 

๑๙ ๐๙๔ นางสาว จริยา  ไหมชุ่ม 

๒๐ ๐๙๕ นาย ภัทร์  ไตรรัตน์ 

๒๑ ๐๙๖ นางสาว ณิชนันทน์  สุวรรณาภัย 

๒๒ ๐๙๗ นางสาว มนภณิตา  บ่องาม 

๒๓ ๐๙๘ นาย ธนสินธุ ์ เอนกศิลป์ 

๒๔ ๐๙๙ นาย อธิปัตย์  ธารประเสริฐ 

๒๕ ๑๐๐ นางสาว นภัส  สุขทรัพย์ศรี 

๒๖ ๑๐๑ นางสาว ปิยะวรรณ  เตียวปิยกุล 

๒๗ ๑๐๒ นางสาว ปิยธิดา  พาโคกทม 

๒๘ ๑๐๓ นางสาว ปพิชญา  สนิท 

๒๙ ๑๐๔ นางสาว ณัฐวริน  พูลสวัสดิ์ 

๓๐ ๑๐๕ นางสาว จริยา  จันทร์ละมูล 
 



-๑๓- 
รอบที่ ๒ :  :  วันพุธที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐ น.  

ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  ห้องประชุม ๑  (ผู้สมัครเลขที่ ๑๐๖-๑๔๐) 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๑ ๑๐๖ นาย พิศาล  เจนใจ 

๒ ๑๐๗ นาง พรรณนารี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

๓ ๑๐๘ นางสาว ปดิวรัดา  เกิดสุข 

๔ ๑๐๙ นาย วีระพันธ์ กาวิชัย 

๕ ๑๑๐ นาย เคน  อ่อนเกตุพล 

๖ ๑๑๑ นางสาว เพ็ญนภา  หุยวัน 

๗ ๑๑๒ นางสาว มธุสร  คงสบาย 

๘ ๑๑๓ นางสาว พุทธิภา  รงค์ประเสริฐกุล 

๙ ๑๑๔ นางสาว พีริยา นิวาสานนท์ 

๑๐ ๑๑๕ นางสาว ชฏาธาร  ดอกไม้ 

๑๑ ๑๑๖ นางสาว อนงค์นาถ  ศิริอ่อน 

๑๒ ๑๑๗ นาย วาทิน  สินช ู

๑๓ ๑๑๘ นางสาว ขวัญฤดี  ไพบูลย์ 

๑๔ ๑๑๙ นางสาว ยุพา  มั่นเขตกิจ 

๑๕ ๑๒๐ นางสาว จารุวรรณ ทองขุนด า 

๑๖ ๑๒๑ นางสาว ญาณีภรณ์  ศรีชมภู 

๑๗ ๑๒๒ นางสาว ยลญา อินทร์ปัญญา 

๑๘ ๑๒๓ นางสาว อัจฉราพรรณ  ยิ้มห้อย 

๑๙ ๑๒๔ นางสาว ธิดารัตน์  เย็นฉ่ า 

๒๐ ๑๒๕ นางสาว จิราภรณ์  สร้อยดอก 

๒๑ ๑๒๖ นาย สิริวัฒน ์ โทนทอง 

๒๒ ๑๒๗ นางสาว กมลพรรณ  วรรณขาม 

๒๓ ๑๒๘ นาย วริศ  คนดอน 

๒๔ ๑๒๙ นาย นที  กรณีย์ 

๒๕ ๑๓๐ นางสาว รัตนาภรณ์  กันชาติ 

๒๖ ๑๓๑ นางสาว นภัสสรณ์  เกตทอง 

๒๗ ๑๓๒ นาย สงกรานต์  งอมสระคู 

๒๘ ๑๓๓ นางสาว ฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ 

๒๙ ๑๓๔ นาย ชวัลวิทย ์ จินดา 

๓๐ ๑๓๕ นางสาว ปราชญ์ชนา  จันทร์เทศ 



-๑๔- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

๓๑ ๑๓๖ นาง นิธิวด ี แพรวัฒนะสุข 

๓๒ ๑๓๗ นางสาว อุบลพันธุ์ อาบุญงาม 

๓๓ ๑๓๘ นางสาว สุนีย์กร  พลพหล 

๓๔ ๑๓๙ นางสาว มุกดา  คุ้นประเสริฐ 

๓๕ ๑๔๐ นาย วัชรศักดิ์  คุ้มศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


