
 
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  34/2559) 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
------------------ 

  
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3           
ทุน Premium ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชา
ดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  
 ประกาศ ณ วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
     รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



-2

สอบวันที ่25 มิถุนายน 2559

วิชา สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  เวลา 13.00-16.00 น.

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล สอบภาษาอังกฤษ
ไม่สอบ

(IELTS (Academic Module))
2 854002 น.ส.เมรินทร์ ชอบสว่าง สอบ
3 854005 น.ส.แววตา หลวงบุญ สอบ
4 854006 น.ส.ฟ้าอรุณ วังคีรี สอบ
5 854007 น.ส.ปภัสรา แถลงกัณฑ์ สอบ
6 854008 นายนิติกร ชนะทุม สอบ
7 854010 น.ส.จารุวรรณ เตโช สอบ
8 854011 นายธนันต์ชัย จ าปาแดง สอบ
9 854012 นางสาวธชินี ไสยรส สอบ
10 854014 นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ สอบ
11 854015 นายทนุศักด์ิ บินศรี สอบ
12 854016 นายพงษ์พันธ์ จอดนอก สอบ
13 854017 นางสาวเบญญาภา วาดสูงเนิน สอบ
14 854018 น.ส.จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ สอบ
15 854019 นางสาวปูชิตา ธรรมวงศ์ สอบ
16 854021 น.ส.ยุพาพิน สิงห์สุวรรณ สอบ
17 854023 น.ส.จิระภา ลามุงคุณ สอบ
18 854024 นางสาววรรษชล พนมรัมย์ สอบ
19 854026 นางสาวสุทธาทิพย์ บุญหนุน สอบ

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่34/ 2559

วิชา เฉพาะสาขาทีส่มัคร เวลา 09.00 – 12.00 น. (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์)

สนามสอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบวันที ่26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. วิชา เฉพาะวิชาเอก (ตามสาขาวิชาทีผู้่สมัครเลือกสอบเข้าศึกษา)
ห้องสอบที ่1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส 0534221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 
ภาคปกติ

1 854001 น.ส.จิตรเลขา สุขรวย



เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล สอบภาษาอังกฤษ
1 855001 นายณัชพล นิติพจน์ สอบ
2 855002 น.ส.พรศิรินทร์ สีปัดถา สอบ
3 855003 น.ส.จีระกานต์ สุขปัญญา สอบ
4 855004 นายศักราช ม่วงบังยุง สอบ
5 855008 น.ส.ขวัญเรือน ชมภูพืน้ สอบ

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล สอบภาษาอังกฤษ
1 856001 น.ส.ปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ สอบ
2 856002 น.ส.ธนัชชา น้อยหัวหาด สอบ
3 856003 นายพิชัย ปัญญาสาร สอบ
4 856004 น.ส.ชมพูนุช วรภัทราทร สอบ
5 856005 น.ส.จิตตินันท์ กลางมณี สอบ
6 856006 น.ส.ลดาวัลย์ นิวาสวงษ์ สอบ
7 856007 นางสาวธนพร เรืองสวัสด์ิ สอบ
8 856008 นายวรัญญู สมณะ สอบ
9 856009 นางสาวเมลาสิณี เล้าสุวรรณ สอบ

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล สอบภาษาอังกฤษ
ไม่สอบ

(IELTS (Academic Module))
2 857002 นางสาวพิมพ์นภัส ปักสังคเณย์ สอบ
3 857003 นายเจษฎา ถาปันแก้ว สอบ
4 857004 น.ส.ฉัตรพร ไตรทอง สอบ
5 857005 น.ส.นรมน กิติวุฒิชูศิลป์ สอบ
6 857006 นางสาวปวิตรา อภัยวงค์ สอบ
7 857008 นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว สอบ
8 857009 น.ส.วิภาวดี รัตนพงษ์ไชย สอบ
9 857011 นายศิวัช ชุมสุข สอบ
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รหัส 0535221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการสอนฟสิิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

รหัส 0536221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

รหัส 0537221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาค
ปกติ

1 857001 น.ส.ฐิตาภรณ์ อินทร์งาม



10 857013 น.ส.เตชิตา ปิน่สันเทียะ สอบ
11 857014 น.ส.วรัญญา ปัตบุศย์ สอบ
12 857016 น.ส.สุวิมล บูรณะ สอบ
13 857020 นายรณกร พึง่ส าโรง สอบ
14 857021 นายฐาปกร ฤทธิม์ะหา สอบ

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ-สกุล สอบภาษาอังกฤษ
1 887001 นายปุณณรัตน์ สาสนาม สอบ
2 887002 น.ส.มัลลิกา สิริวรจรรยาดี สอบ
3 887003 นายปรเมศวร์ สวงโท สอบ
4 887004 นางสาวยุวรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์ สอบ
5 887005 น.ส.สุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์ สอบ
6 887006 นายธีรศักด์ิ ศรีประเสริฐ สอบ
7 887007 นายวุฒิภัทร วงศ์ประโคน สอบ
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รหัส 0538221 ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 
ภาคปกติ


