
 
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

เขาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาคพิเศษ 
------------------------------------- 

  
 ใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เขารายงานตัว ณ หอง 2-204 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร  ตามวันและเวลาดังตอไปนี้ 
 

วันเสารท่ี 22 เมษายน 2549 
กลุมท่ี 1 หอง 2-202 
 เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

001 นางสาวกรรณกิาร   เก็งวนิิจ 
002 นางสาววณีา   จันทรเดช 
003 นายพุทธภูมิ   อยูถมสังข 
004 นางสาววรัญญา   ตัณฑรังษ ี
005 นางสาวหยาดน้ําคาง   แซตัน 
006 นางสาวปฐพร   ชูประจง 
007 นางสาวพรปราณี   ยมจันทร 
008 นายสุขุม   ทองแสง 
009 นางสาวณัฐยา   พระโพนดก 
010 นางสาวนภิาพร   คารมย 
011 นางสาวตวงรกั   สุทธิธรรมวสี 

 
 
 

 

 



เวลา 13.00-16.30 น. 
 

เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  
012 นายธนนรินทร   รุงเฉลิมลาภ 
013 นางสาวภวรัญชน   เพ็งแตง 
014 นายอัทธิศักดิ์   ประกิจ 
015 นางสาววฌิชยา   จันทรมณ ี
016 นายณฐั   สมณคุปต 
017 นายบุญเลิศ   อรุณพิบูลย 
018 นางสาวสิริวิภา   วิมุกตายน 
019 นางสาววราภรณ   หินแกว 
020 นางรุงนภา   ธัญญสิทธิ์ 
021 นางสาวปยวรรณ   มั่นตาย 
022 นางสาวสุพรรษา   ม่ันตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุมท่ี 2 หอง 2-203 (ป.เอก) 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

043 นางสาวกรณวกิา   หาญรุงธรรม 
044 นางสาวนริสสา   ปาลกะวงศ 
045 นางสาวกรพินธุ  แพงตาย 
046 นางสาวสุวิสาข   เหลาเกิด 
047 นางสาวยนิดี   ทิพยจันทร 
048 นายสายณัห ชางกระทัด 
049 นางสาวจันทรจิรา แกวโกย 
050 นางสาวนภิา ศิริจร 
051 นางสาวนงนุช หวังเจริญ 
052 นางกิตติมา ศิลาถาวรวงษ 
053 นางสนใจ    หนูลอมทรัพย 

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

054 นายอํานาจ หนูจาย 
055 นายธเนตรพงษ เสิกภูเขยีว 
056 นายอดิศษิฏ พุทธจันทร 
057 นางมาลีรัตน ใจภกัด ี
058 นางสาวอภยิา ฉายจันทรทิพย 
059 นางสาวนิลรําไพ ภัทรนนท 
060 นางสาวณัฐนรี สําเร็จผล 
061 นางสาวนวรัตน พึ่งเกษม 
062 นางสาวสุภาภรณ เผาหนอง 
063 นางสาวสิริพิมล ผลมี 
064 นางสาวกรนาลิน สาริยา 

 
 

 
 



กลุมท่ี 3 หองปฏิบัติการ 2 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

085 นางสาววนัวิสาข บุญญาเมธาวี 
086 นางสาวกาญจนา อัดโดดดอน 
087 นางสาวจันทิมา ฤาชา 
088 นางอัญชลีภรณ สอนราช 
089 นางสาวมณฑริา ปยะพนัธ 
090 นายพิจารณ ดิษฐประชา 
091 นายธีระ วัฒนชยัศิลป 
092 นางสาวนิตยะ บํารุงเชื้อ 
093 นางสาวปฐมาภรณ ชุมแสง 
094 นายนริศ ศรีทองออน 
095 นางสาววาสิตามน มวงทอง 

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

096 นายชัชวาลย มากสินธ 
097 นายสุริยา จันทรสอง 
098 นางสาววนัด ี กรุมรัมย 
099 นายไชยยศ สันตสังวร 
100 นายพนัศักดิ ์ นกยุงทอง 
101 นางสาวชนากานต ฤทธิวีรชัย 
102 นางสาวเบญจมาศ เล่ือมนรินทร 
103 นายฑีฆาย ุ กีรติวานิชย 
104 นายวรัญ เชื่อมทอง 
105 นางสาวณัฐฐาพร ชุณหรุงโรจน 
106 นายสุวิช ตั้งครัชต 

 
 
 
 



วันอาทิตยท่ี 23 เมษายน 2549 
กลุมท่ี 1 หอง 2-202 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

023 นางสาวทัตยา   มาดีประเสริฐ 
024 นางสาวศรัณญา   สิงหทอง 
025 นางสาวชอผกา   สกุลศรีจินดา 
026 นายวรงศสิน   วิทยไพจิตร 
027 นางสาวพนดิา   ศรีแยม 
028 นางสาววิชุตา   เพ็งกลัด 
029 จาสิบเอกสมบัติ   สังเสวี 
030 นางสาวณิชาพร   สุรินทรวงศ 
031 นางสาวณัฐราวี   สวาทพงษ 
032 นางสาวปรารถนา   อริยะเมธิน 
033 นางสาวสาวิตรี   คงพลปาน 

   
เวลา 13.00-16.30 น. 

เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  
034 นางสาวสุธิดา   ไชยศร ี
035 นางสาวบุปผชาติ   เยาวภาค 
036 นายพูลรัตน   พึ่งอารมย 
037 นายเกรยีงไกร   เรือนแกว 
038 นางสาวเบญจรัตน   อวมเครือ 
039 นางสาววริศรา   บุญสมเกียรต ิ
040 นายสมัย   ยาวโนภาส 
041 นางสาวอุษณยี   ขวัญมา 
042 นางสาวขวัญสยาม   ชูสุวรรณ 

 
  
 
 

 

  



กลุมท่ี 2 หอง 2-203 (ป.เอก) 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

065 นางสาวศิริอรทัย ประกอบเสียง 
066 นางสาวกิตติพร คําปน 
067 นายณฐัพงศ ปาละนันทน 
068 นางสาวฆนาลยั พิมล 
069 นางสาวสุพรรณ ี วงศคงคํา 
070 นางสาวสุภาวดี อัคนิจ 
071 นางสาวทิพวรรณ จะธนรัมย 
072 นายอดิศร ดอนพนัส 
073 นางสาวอาทิตติยา แสงจันทร 
074 นายจุมพล ญานจรูญ 
075 นายศิวัสว สงวนนวน 

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

076 นางสาววรางคณา พนังคสิริ 
077 นางสาวพีชาลิกา ขัติยะ 
078 นางสาวพิมพ ทรายขาว 
079 นาวาโทหญิงกรแกว ตันติเวชกุล 
080 นางสาวจุฑามาส พรหมจันทร 
081 นายศุภชัย ภิรมยร่ืน 
082 นายภาณุมาตร สุทธิสังข 
083 นายกิตตเิชษฐ แสงจันทร 
084 นางสาวชวนพศิ คุชิตา 

 

 
 
 
 
 



กลุมท่ี 3 หองปฏิบัติการ 2 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

107 นายสราวุธ ไชยสุนันท 
108 นางสาวพัชรี ขจรศักดิ์สิริกลุ 
109 นางสาวศศิธร   ทิพยชํานาญ 
110 นางสาววนัสิสา วิศาลนิตย 
111 นางสาวอาภรณ พงศกลํ่า 
112 นางสาวขนิษฐา  สุดสวาท 
113 นายชัยรัตน ทาริยา 
114 นางสาวนุชจรี พิลาพิมพ 
115 นางสาวกรรณนิกา พุฒเกิดพันธุ 
116 นางสาวพรรณวด ี สิทธิชัย 
117 นางสาวดวงพร ร่ืนกมล 

 
เวลา 13.00-16.30 น. 

 
เลขที่ผูสมัคร ช่ือ-สกุล  

118 นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณ 
119 นางสาวพิไลวรรณ กล่ินแกว 
120 นางวันจันทร คีรีวงก 
121 นางสาวปณรสี สุวรรณสิทธิ์ 
122 รอยตรีหญิงกมลกานต ปรปกษขาม 
123 นายวิชัย สันลักษณ 
124 นางสาวขนิษฐา เปนเครือ 
125 นางอารยา แคลวภยัพาล 
126 นางสาวทิพยรัตน พัฒนาภมร 
127 นางสาวศิริพร พัชรบํารุง 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  12 เมษายน  2549 

 
           (รศ.ดร.สาโรช  โศภีรักข) 
 ประธานโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ 


