
 
                                                  ประกาศภาควิชาการศึกษา 
 

เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2550 
 

ลําดับ       ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายสรรเสริญ เลาหสถิตย  

2 น.ส.กาญจนกมล สุวิทยารัตน  

3 นางกรนุชนาฎ อรรถาเวช  

4 น.ส.ศรีมณา เกษสาคร  

5 น.ส.ชัชวีร แกวมณี  

6 น.ส.นงลักษณ คงรักษ  

7 น.ส.สุพิชญา โคทวี  

8 น.ส.นาตยา บุญเรือง  

9 น.ส.อภิรัตนดา ทองแกมแกว  

10 นายสัจธรรม พรทวีกุล  

11 น.ส.ฉัตรแกว ทองสุก  

12 น.ส.แพรภัทร เขียวชะอุม  

13 นายสถาถร  วัฒนธรรม  

14 น.ส.นพวรรณ ทองคํา  

15 นายกรกฤช มีมงคล  

16 น.ส.จินดา นาเจริญ  
 

       สอบวันที่   25   มกราคม  พ.ศ. 2550  เวลา   9.00 - 12.00  น.  ณ.หอง 3-209 
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เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2550 (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
17 นายพลวัต วุฒิประจักษ  

18 นางสมเจตน จิรายุกุล  

19 น.ส.วรรณพร ฉัตรทอง  

20 นายไชยยงค กรสูต  

21 น.ส.ปรารถนา ผดุงพจน  

22 นายมนตรี เดนดวง  

23 น.ส.วรนาฎ สุคนธรัตน  

24 นายสมเกียรติ สัจจารักษ  

25 นายชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล  

26 น.ส.อัมพร ไกรเพชร  

27 นายกิตติ สงวนธรรม  

28 น.ส.นลินี เกิดประสงค  

29 นายมงคล เทียมตระกูล  

30 นาวาอากาศเอกหญิงอิงอร เนตรานนท  

31 น.ส.เบญจมาภรณ ปานรัตน  

32 น.ส.ศกลวรรณ พาเรือง  
     

      สอบวันที ่  25   มกราคม  พ.ศ. 2550  เวลา   13.00 - 16.30  น.  ณ.หอง 3-209 
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เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2550  (ตอ) 

 
ลําดับ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางศจี คําภู  

2 นางศิราพร งามแสง  

3 นายศุภวิชญ อุทิตะสาร  

4 พระปลัดวีรภัทร  ปริมุตโต  

5 พระมหาคารม เกิดมี  

6 น.ส.อังคนา กสินันท  

7 นายชาญชัย กสานติกุล  

8 น.ส.รัชฎา ทับเทศ  

9 นางอุดมลักษณ กูลศรีโรจน  

10 น.ส.จิรดา บุญอารยะกุล  

11 นางปยฉัตร คนชม  

12 น.ส.วรรณวิมล วสะยางกูร  

13 น.ส.บุศราภรณ สุขคุม  

14 น.ส.สุธีรา ราษฎรินทร  

15 น.ส.สินีนาฎ ธรรมชาติ  

16 นายศุภชัย ฉิมสังข  

17 นายเจนศึก โพธิศาสตร  
 

สอบวันที่   26   มกราคม  พ.ศ. 2550  เวลา   9.00 - 12.00  น.  ณ.หอง 3-209 
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เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2550  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางพิมพณัฐชยา เทียนเจษฎา  

2 น.ส.กรรวี โพธิ์ทอง  

3 นายธีรังกูร บํารุง  

4 น.ส.ชโลทร แสงสองฟา  

5 นายเฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร  

6 น.ส.จันทรเพ็ญ รักษธรรม  

7 น.ส.วรางคณา พระลับรักษา  

8 นางกรวิกา ฉินนานนท  

9 น.ส.อารีรักษ โพธิวัฒน  

10 นางศรีสุข มาสกรานต  

11 น.ส.ศุภมาส เคี้ยนหิ้น  

12 น.ส.ธิติรัตน วิเชียรมงคลกุล  

13 จาสิบเอกจรูญ บัวศรี  

14 นายสุรเมธ มีศิริ  

15 นายยุทธชัย แสงจันทร  

16 นางเสาวภา เหลือนุนขาบ  
 

     สอบวนัที่   26   มกราคม  พ.ศ. 2550  เวลา   13.00 - 16.30  น.  ณ.หอง 3-209 
 

ประกาศ ณ วนัที่  17 มกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 

               (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส) 
                     หัวหนาภาควิชาการศึกษา 

 
 
 


