
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก) 
       

     ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ได้ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นั้น 

 

โครงการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ 
และให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.  สอบสัมภาษณ์ ผ่านช่องทาง Online รายละเอียด ดังนี้ 
วันเสาร์ที ่ ๑๖ มกราคม และวันอาทิตย์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๔   
เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๒.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันอังคารที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

 

หมายเหตุ   
๑. ให้นิสิต add id line  เจา้หน้าที่โครงการ และแจ้งชื่อ – สกุล นิสิต และพิมพ์ว่านิสิตสอบ
สัมภาษณ์สาขาปฐมวัยภาคพิเศษ ภาคต้น 2564   line id เจ้าหน้าที่ monry0830464537 

 ๒. หากผู้สมัครไม่ด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์ 
 

    ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
          
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร อรพรรณ   บุตรกตัญญ)ู 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 

 



-๒- 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แบบอนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก) 

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 าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
วันเสาร์ที่ ๑๖ ม.ค. ๖๔ 

คนละ ๒๐ นาที 

๑ ๐๐๑ นางสาว ชลดา  ไวยสุภี ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐  น. 

๒ ๐๐๒ นางสาว พิชญนันท์  วงษ์เนียม ๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น. 

๓ ๐๐๓ นางสาว วริศรา  มุกดาสนิท ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. 

๔ ๐๐๔ นางสาว อรชา  เพียรการ ๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. 

๕ ๐๐๕ นางสาว นิชาภา  แก้วประดิษฐ์ ๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. 

๖ ๐๐๖ นางสาว จริยา  กุลนิน ๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๗ ๐๐๗ นางสาว พิริญา  สุภโกศล ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

๘ ๐๐๘ นางสาว เสาวลักษณ์  แก่นกระโทก ๑๐.๕๐ – ๑๑.๑๐ น. 

๙ ๐๐๙ นางสาว ลัดดา  ประสพค า ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๑๐ ๐๑๐ นางสาว อุมาพร  ขาวผ่องใส ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๐ น. 

๑๑ ๐๑๑ นาย สุทธิคุณ  กุชโร ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. 

๑๒ ๐๑๒ นางสาว พรวิมล  ปาผล ๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. 

๑๓ ๐๑๓ นางสาว ยลญา  อินทร์ปัญญา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๑๔ ๐๑๔ นางสาว จาริณี  วงษ์นาค ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. 

๑๕ ๐๑๕ นางสาว สุภัชชา  แดงคง ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. 

๑๖ ๐๑๖ นางสาว วรางคณา  เต็มเปี่ยม ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ 

คนละ ๒๐ นาที 

๑ ๐๑๗ นางสาว ธนันญา  ธีระธนานนท์ ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐  น. 

๒ ๐๑๘ นางสาว มาริษา  มาสังข ์ ๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น. 

๓ ๐๑๙ นางสาว วลัยลักษณ์  เสนากูล ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. 

๔ ๐๒๐ นางสาว อุไรรัตน์  หอทับทิม ๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. 

๕ ๐๒๑ นาง สุวัลลีย ์ พลสุโพธิ์ ๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. 

๖ ๐๒๒ นางสาว ศิราอรวัลย์  เปรม์ฤทัย ๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๗ ๐๒๓ นางสาว จิราวรรณ  จนัทร์หนองหว้า ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

๘ ๐๒๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เนตรฎา  เนื่องน้อย ๑๐.๕๐ – ๑๑.๑๐ น. 

๙ ๐๒๕ นางสาว อรดี  สีสด ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๑๐ ๐๒๖ นางสาว ปลายฟ้า โลนุชิต ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๐ น. 

๑๑ ๐๒๗ นางสาว กมลกาญจน์  มินสาคร ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. 

๑๒ ๐๒๘ นาง สุพิชาพัส  ชลานนท์ ๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. 

๑๓ ๐๒๙ นางสาว ชุลีกร  ยลวิลาส ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. 

๑๔ ๐๓๐ นางสาว ชิดชนก  ทองเนื้อสุก ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. 

๑๕ ๐๓๑ นาย กรวิชญ์  น้อยม่ัน ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. 

๑๖ ๐๓๒ นางสาว ณัชชา สนธ ิ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 


