
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  โครงการภาคพิเศษ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบสอง) 

       
     ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ได้ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  โครงการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นั้น 

 

เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 

 

๑.  สอบสัมภาษณ์ ผ่านช่องทาง Online รายละเอียด ดังนี้ 
วันเสาร์ที่  ๒๔   เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๒.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันศุกร์ที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

 

หมายเหตุ   
๑. ให้นิสิต add id line  เจ้าหน้าที่โครงการ และแจ้งชื่อ – สกุล นิสิต และพิมพ์ว่านิสิตสอบ
สัมภาษณ์สาขาปฐมวัยภาคพิเศษ ภาคต้น ๒๕๖๔   line id เจ้าหน้าที่  monry0830464537 

 ๒. หากผู้สมัครไม่ด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์ 
 

    ประกาศ ณ วันที่    ๘   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
          
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ   บุตรกตัญญู) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 



-๒- 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และ โครงการภาคพิเศษ 
 

ค าชี้แจง  ทางโครงการให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกท่าน Add line id  มาท่ี monry0830464537
เจ้าหน้าที่ภาควิชาการศึกษา เพื่อเชิญท่านเข้ากลุ่มการสอบสัมภาษณ์และชี้แจ้งรายละเอียดการสอบ   
สัมภาษณ์ออนไลน์ ทางโปรแกรม zoom ตามวันเวลาที่ก าหนดในตาราง   
 

กลุ่มที่ ๑ 
สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
 

เวลาสอบ 
 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 
๐๓๓ นาย วรมิตร  สุภาพ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐   

 
รศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู 

  

๐๓๔ นางสาว ชนัฐถ์นันท์  แสวงชัย ๑๓.๒๐ -  ๑๓.๔๐ 
๐๓๕ นางสาว วิมล  มีสมบูรณ์ ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 
๐๓๖ นางสาว ภัสสร ศรีพวาทกุล ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
๐๓๗ นางสาว บุษบง  ตั้งเจริญไพบูลย์ ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 
๐๓๘ นาย พลัฏฐ์  อัมภรัตน์ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ 
๐๓๙ นางสาว รัมภา  บุปผา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ 
๐๔๐ นางสาว ณัฎฐกันย์  มณีศิริ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ 

 

กลุ่มที่ ๒ 
สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๔  เมษายน   ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.  

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
 

เวลาสอบ 
 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 
๐๔๑ นางสาว ยลญา อินทร์ปัญญา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐  

 
ผศ.ดร.ชลาธิป  สมาหิโต 

  

๐๔๒ นาย ศุขธนิท ซิม ๑๓.๒๐ -  ๑๓.๔๐ 
๐๔๓ นางสาว อริสรา  มหาวงษ์ ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 
๐๔๔ นางสาว เอมวิกา  นราเบญจพล ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
๐๔๕ นางสาว สุรีย์  ดีอาษา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 
๐๔๖ นางสาว วาสนา  พรยิ่ง ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ 
๐๔๗ นาย อนุศาสน์  ตาเสน ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ 
๐๔๘ นางสาว พีรดา  บุญมี ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ 

 



-๓- 

กลุ่มที่ ๓ 
สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.  

 

กลุ่มที่ ๔ 
สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๔๐ น.  

 
 

 

 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
 

เวลาสอบ 
 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 
๐๔๙ นางสาว ชนิกานต์  เจริญผล ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐  

  
ผศ.ดร.เพ็ญศรี  แสวงเจริญ 

  

๐๕๐ นางสาว นภัสศรัณ  วารี ๑๓.๒๐ -  ๑๓.๔๐ 
๐๕๑ นางสาว จิราวรรณ  จันทร์หนองหว้า ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 
๐๕๒ นางสาว วรินทร  แสงแดง ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
๐๕๓ นางสาว อังสุพรรณ  เพียรขุนทด ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 
๐๕๔ นางสาว ปวริศา  ทวีวิทย์ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ 
๐๕๕ นางสาว เทวิกา  ประดิษฐบาทุกา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ 
๐๕๖ นางสาว ศรัญญา  ยั่งยืน ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
 

เวลาสอบ 
 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 
๐๕๗ นางสาว สุพัตราภรณ์  ทองโต ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐  

  
 

รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 
 

๐๕๘ นางสาว วรัษสฎาพร  อินทรธวัช ๑๓.๒๐ -  ๑๓.๔๐ 
๐๕๙ นางสาว นันทภัค  ฉายชูวงษ์ ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 
๐๖๐ นางสาว อุไรรัตน์  หอทับทิม ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
๐๖๑ นางสาว ปริย์กันตา  บุญวิบูลวัฒน์ ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 
๐๖๒ นางสาว ภัทรนิษฐ์  ปัญญาเรือง ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ 
๐๖๓ นางสาว ลดายุ โชเภการ ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ 
๐๖๔ นางสาว อรชา  เพียรการ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ 
๐๖๕ นางสาว นูรไอนี  เจะมะ ๑๖.๒๐ – ๑๖.๔๐ 



-๔- 

กลุ่มที่ ๕ 
สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.  

 

 

 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
 

เวลาสอบ 
 

 
รายนามคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 
๐๖๖ นางสาว นงลักษณ์  ฉัตรไพศาลกุล ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐  

 
 ผศ.ดร.ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร 
  

๐๖๗ นางสาว ชลธิชา  ศรฤทธ์ิ ๑๓.๒๐ -  ๑๓.๔๐ 
๐๖๘ นาย อภิวัฒน์  นะค าศรี ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 
๐๖๙ นางสาว ศศิญา  ชมภูศรี ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
๐๗๐ นางสาว ณัฐชา สุขส าราญ ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 


