
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 7/2557) 
เรื่อง รายชื่อผู(สมัครสอบคัดเลือกท่ีสมัครเข(าศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต(น ป2การศึกษา 2557  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี  
------------------ 

   
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได(ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข(า 

ศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต(น ป2การศึกษา 2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี  โดยผู(เข(าศึกษาดังกล�าวต(องเป9นผู(ได(รับทุนจากโครงการส�งเสริมการผลิตครู 
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร3และคณิตศาสตร3 (สควค.) ระยะท่ี 3 ทุน Premium  ไปแล(วนั้น 
บัณฑิตวิทยาลัย ใคร�ขอประกาศรายชื่อผู(สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล�าว และการสมัครสอบวัดความรู(
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท(ายประกาศนี้  

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู(สมัครจะกระทําภายหลังการประกาศรายชื่อผู(สมัครตามประกาศนี้ 
โดยคณะท่ีมีผู(สมัครเป9นผู(ตรวจสอบคุณสมบัติ หากการตรวจสอบพบว�าผู(สมัครมีคุณสมบัติไม�ครบตามท่ี
สาขาวิชากําหนดจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้  
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2557  
  
  
 
  
  (ผู(ช�วยศาสตราจารย3อัญชลี ตัตตะวะศาสตร3)  
  รองคณบดีฝIายวิชาการ  
  ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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สอบ
Eng

 1.  854001  นางสาว รัตติญา    ทัพสนิท
 2.  854002  นางสาว จิระประภา    ไชยวุฒิ
 3.  854003  นางสาว ศรีประภา    บุญหล%า
 4.  854004  นางสาว จุฬาภา    มูลลีขิต
 5.  854005  นาย มนตรี    ชื่นอุรา
 6.  854006  นางสาว พิมพา    เชื้อทอง
 7.  854007  นางสาว วิภารัตน1    บุญเข่ือง
 8.  854008  นางสาว อนุพร    วิชามล
 9.  854009  นางสาว วัจนา    วรรณโกษิตย1
 10.  854010  นางสาว อัญนิกานต1    ทิพยการย1สิริ
 11.  854011  นางสาว พรพิมล    พรมนัส
 12.  854012  นาย ชัยชนะ    อ%อนวันนา
 13.  854013  นาย ณัฐวุฒิ    เหล%าผง
 14.  854014  นาย บุญนํา    คําแก%
 15.  854015  นางสาว คณิตา    ปามุทา
 16.  854016  นาย มนูศักด์ิ    ยางขัน
 17.  854017  นาย ธนาบัตร    วิริยะอุดมเสถียร
 18.  854018  นางสาว อัญชลี    ศิริวาลย1
 19.  854019  นางสาว จารุวรรณ    ปะกิคา
 20.  854020  นางสาว ประภัสสร    เหล%าจันทร1อัน
 21.  854021  นางสาว กัญญารัตน1    เพียสุวรรณ
 22.  854022  นางสาว จินตนา    เกตกรม
 23.  854023  นางสาว วิลาสินี    ชมจันทร1
 24.  854024  นาย สุทธิดล    ทาคีรี
 25.  854025  นางสาว อนุสรา    พานกระดึง
 26.  854026  นางสาว ภัทรา    สุนทรา
 27.  854027  นางสาว ลักษณา    ตAนจันทร1
 28.  854028  นางสาว รัฏฐาธิป    นิรานนท1

รหัส 0534221    สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การสอนคณิตศาสตร�แผน ก แบบ ก 2 
ภาคปกติ

ลําดับ
เลขประจําตัว

สอบ ช่ือ - สกุล

แนบท0ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก4น ฉบับท่ี 7/2557
รายช่ือผู0สมคัรสอบ
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 29.  854029  นาย ก%อเกียรติ    แร%ทอง
 30.  854030  นาย พีรรัตน1    พรสุรัตน1
 31.  854031  นาสาว จิดาภา    ทิวพงษ1งาม
 32.  854032  นาย ณัฐพล    กรุงพลี
 33.  854033  นางสาว ศุภวรรณ    ใจคําสุข
 34.  854034  นางสาว ณัฏฐิสีนี    สัมพันธกุล
 35.  854035  นางสาว สุพัตรา    พรมนัด
 36.  854036  นางสาว ณัฐิกา    ชาทอง
 37.  854037  นางสาว รพิวร    หงษ1พงษ1
 38.  854038  นางสาว นุชนันท1    จันนอ

 สถานท่ีสอบ
   คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบ

สมัครสอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 38 คน สมัครไม%สอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 0 คน รวมจํานวนผูAสมัคร 38 
คน  

 วันท่ีสอบ
   วันเสาร1ท่ี 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00 น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-16.00 น. (สาขาวิชาฟKสิกส1 เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร1 หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร1) -วันอาทิตย1ท่ี 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาเฉพาะดAานคณิต
ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร1ศึกษา และคอมพิวเตอร1ศึกษา วันเสาร1ท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น 
สอบวัดความรูAความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส%วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 สถานท่ีสอบสัมภาษณ�
   ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

   หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ 1) บัตรประจําตัวผูAสมัครท่ีพิมพ1จากเว็ปไซต1 http://psmt.ipst.ac.th 2) บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขAาราชการ

 วันท่ีสอบสัมภาษณ�

   วันเสาร1ท่ี 22 มีนาคม 2557 รายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ1 เวลา 09.00 น. เปYนตAนไป 

 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ�

   สําหรับผูAสมัครท่ียังไม%ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม%มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ1 จะไม%ไดA
รับอนุญาตใหAเขAารับการสอบสัมภาษณ1
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สอบ
Eng

 1.  855001  นางสาว จินตนา    ภูยอดตา
 2.  855002  นางสาว รุ%งทิพย1    พุฒบุรี
 3.  855003  นางสาว อลิตา    รัตนะ
 4.  855004  นาย ธวัช    ดนตรีเสนาะ
 5.  855005  นางสาว กาญจนา    มัจฉา
 6.  855006  นาย สุนันท1    มะลิเลิศ
 7.  855007  นางสาว วรนุช    บัณฑิตย1
 8.  855008  นาย ศรายุทธ    ทองทิพย1
 9.  855009  นางสาว เพียงใจ    ชมภูเพชร
 10.  855010  นาย อลงกรณ1    ต้ังสมบัติสันติ
 11.  855011  นาย ศุภณัฐ    รัตนแสง
 12.  855012  นาย พลากร    เตือประโคน
 13.  855013  นางสาว ธันยรัตน1    พลเยี่ยม
 14.  855014  นาย ชนก    อนิวรรตนวงศ1
 15.  855015  นางสาว เพชรัตน1    คงคลAาย
 16.  855016  นางสาว พิรุณรัตน1    ผิวบาง
 17.  855017  นางสาว อนุรักษ1    สงัด
 18.  855018  นางสาว จินตนา    นันจักร
 19.  855019  นางสาว ลดารัตน1    กัลยาวิสุทธิ์
 20.  855020  นาย อุดมศักด์ิ    เชื้อสวน
 21.  855021  นางสาว อาทิตยา    ตAนแดง
 22.  855022  นางสาว อรวรรณ    สาศรีเสาร1

ลําดับ
เลขประจําตัว

สอบ ช่ือ - สกุล

สมัครสอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 22 คน สมัครไม%สอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 0 คน รวมจํานวนผูAสมัคร 22 คน  

 รหัส 0535221    สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การสอนฟ<สิกส�แผน ก แบบ ก 2 ภาค
ปกติ

 วันท่ีสอบ

   วันเสาร1ท่ี 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00 น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-16.00 น. (สาขาวิชาฟKสิกส1 เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร1 หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร1) -วันอาทิตย1ท่ี 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาเฉพาะดAานคณิต
ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร1ศึกษา และคอมพิวเตอร1ศึกษา วันเสาร1ท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น 
สอบวัดความรูAความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส%วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก%น 
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สอบ
Eng

 1.  856001  นาย กีรติ    ภูนาหา
 2.  856002  นาย อานันท1    คําเพ่ิมพูล
 3.  856003  นาย บุญโฮม    ชัยสงค1
 4.  856004  นางสาว ลลิตา    บุญเถิง
 5.  856005  นางสาว อิงอร    คําทา
 6.  856006  นาย กฤษณุ    ปะทานัง
 7.  856007  นาย อธิพงษ1    ภูเกAาแกAว
 8.  856008  นางสาว วราภรณ1    กระตุดเงิน
 9.  856009  นางสาว วิไลพร    แกAวสืบตระกูล
 10.  856010  นางสาว มิยาวดี    หาโกสีย1
 11.  856011  นางสาว ภัทธีรา    ป[ตตะ
 12.  856012  นาย อภิชน    นาชัยฤทธิ์
 13.  856013  นาย รติกร    ศรีสุระ
 14.  856014  นางสาว เกศินี    เฉลิมแสน

   คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 
 หมายเหตุการสอบ
   หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ 1) บัตรประจําตัวผูAสมัครท่ีพิมพ1จากเว็ปไซต1 http://psmt.ipst.ac.th 2) บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขAาราชการ

 สถานท่ีสอบ

 สถานท่ีสอบสัมภาษณ�
   ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ�

 วันท่ีสอบสัมภาษณ�
   วันเสาร1ท่ี 22 มีนาคม 2557 รายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ1 เวลา 09.00 น. เปYนตAนไป 

   สําหรับผูAสมัครท่ียังไม%ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม%มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ1 จะไม%ไดA
รับอนุญาตใหAเขAารับการสอบสัมภาษณ1 

 รหัส 0536221    สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การสอนเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ลําดับ
เลขประจําตัว

สอบ ช่ือ - สกุล
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 15.  856015  นางสาว มณีกาญจน1    เต็มหลวง
 16.  856016  นางสาว ชโลธร    ทองแดง
 17.  856017  นางสาว สาวิการ1    สุขแสน
 18.  856018  นาย เจษฎา    โกสูงเนิน
 19.  856019  นางสาว วรรณภา    เสขุนทด
 20.  856020  นาย สุวิชา    ชาพิทักษ1
 21.  856021  นางสาว ศิริพันธุ1    วิชัย
 22.  856022  นางสาว ศศิวิมล    กิจชวลิต
 23.  856023  นางสาว รัตนกร    คันทะนาด
 24.  856024  นางสาว ยุระดา    ภานุรักษ1
 25.  856025  นางสาว วิริยา    ตาสี
 26.  856026  นางสาว ศิริพรรณ    พรพนม
 27.  856027  นางสาว ณัฏฐิกา    อินทกูล
 28.  856028  นางสาว จงสุทธามณี    สิทธิเวช
 29.  856029  นาย พงศ1ธร    โชติจันทึก
 30.  856030  นางสาว นันทพร    จําปา
 31.  856031  นางสาว พิทยา    ประชุม
 32.  856032  นางสาว ชุดา    ศิลปธิวัฒน1

 สถานท่ีสอบ
   คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบ

สมัครสอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 32 คน สมัครไม%สอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 0 คน รวมจํานวนผูAสมัคร 32 
คน  

 วันท่ีสอบ

   วันเสาร1ท่ี 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00 น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-16.00 น. (สาขาวิชาฟKสิกส1 เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร1 หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร1) -วันอาทิตย1ท่ี 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาเฉพาะดAานคณิต
ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร1ศึกษา และคอมพิวเตอร1ศึกษา วันเสาร1ท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น 
สอบวัดความรูAความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส%วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

   หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ 1) บัตรประจําตัวผูAสมัครท่ีพิมพ1จากเว็ปไซต1 http://psmt.ipst.ac.th 2) บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขAาราชการ
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สอบ
Eng

 1.  857001  นางสาว วชิรา    ไวแสน
 2.  857002  นาย ศุภกร    โฆศิริมงคล
 3.  857003  นางสาว มณฑาทิพย1    สกุลโพน
 4.  857004  นางสาว นพรัตน1    วงเศรษฐ
 5.  857005  นางสาว สุกัญญา    กัญกาญจนะ
 6.  857006  นางสาว ยุพดี    บุญขันธ1
 7.  857007  นางสาว ฤทัยรัตน1    บัวพิทักษ1
 8.  857008  นางสาว รุAงตะวัน    บุญดAวง
 9.  857009  นางสาว ขนิษฐา    จันดี
 10.  857010  นางสาว ประภากร    ไชยพันธ1
 11.  857011  นางสาว ธนารัตน1    สังฆะมณี
 12.  857012  นางสาว พัชรินทร1    เหม่ียงสันเทียะ
 13.  857013  นางสาว วารุณี    บาลี
 14.  857014  นางสาว บุญธิดา    โรจนคุณธรรม
 15.  857015  นางสาว ฤทัยทิพย1    ฉันวิจิตร
 16.  857016  นางสาว เพ็ญศิริ    โพธิ์งาม
 17.  857017  นาย สิทธิชาติ    สิทธิ
 18.  857018  นางสาว กมลชนก    แผAวพลสง
 19.  857019  นางสาว กนกพร    ศรีทองแดง

 สถานท่ีสอบสัมภาษณ�
   ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 วันท่ีสอบสัมภาษณ�
   วันเสาร1ท่ี 22 มีนาคม 2557 รายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ1 เวลา 09.00 น. เปYนตAนไป

ลําดับ
เลขประจําตัว

สอบ ช่ือ - สกุล

 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ�

   สําหรับผูAสมัครท่ียังไม%ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม%มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ1 จะไม%ไดA
รับอนุญาตใหAเขAารับการสอบสัมภาษณ1 

 รหัส 0537221    สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การสอนชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 
ภาคปกติ
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 20.  857020  นาย ณัตพล    พลธรรม
 21.  857021  นางสาว สุคนธ1ทิพย1    ดิษฐเจริญ
 22.  857022  นาย จักรกฤษณ1    ไชยยศ
 23.  857023  นางสาว พัชราภา    คําราช
 24.  857024  นางสาว ปวิตรา    อภัยวงค1
 25.  857025  นางสาว วิชชุดา    พลยางนอก
 26.  857026  นาย ทศวรรษ    คุณาวัฒน1
 27.  857027  นางสาว สุภาภรณ1    ชื่นชม
 28.  857028  นางสาว อริสา    ลาโสภา
 29.  857029  นางสาว พัชรี    สุวะโสภา
 30.  857030  นางสาว กรวิภา    อุดชาชน
 31.  857031  นางสาว สุภารัตน1    รอดคําทุย
 32.  857032  นางสาว กัลยภัทร    สอนเสียม
 33.  857033  นางสาว สาวิตรี    บุญตา
 34.  857034  นาย อนุพนธ1    แกAวมณีวัฒน1
 35.  857035  นางสาว รุจิตา    ป[ญญาแกAว
 36.  857036  นาย ทัชชกร    คําคุณเมือง

สมัครสอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 36 คน สมัครไม%สอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 0 คน รวมจํานวนผูAสมัคร 36 
คน  

   คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบ

   หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ 1) บัตรประจําตัวผูAสมัครท่ีพิมพ1จากเว็ปไซต1 http://psmt.ipst.ac.th 2) บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขAาราชการ

 วันท่ีสอบ

   วันเสาร1ท่ี 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00 น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-16.00 น. (สาขาวิชาฟKสิกส1 เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร1 หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร1) -วันอาทิตย1ท่ี 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาเฉพาะดAานคณิต
ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร1ศึกษา และคอมพิวเตอร1ศึกษา วันเสาร1ท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น 
สอบวัดความรูAความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส%วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก%น 
 สถานท่ีสอบ
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สอบ
Eng

 1.  887001  นางสาว สุทธิยา    รัตนคุณศาสน1
 2.  887002  นาย รัตน1ธพล    วรรณพัฒน1
 3.  887003  นาย พงศกร    ตะลาด
 4.  887004  นาย อนุรักษ1    โคผดุง
 5.  887005  นาย ธนกฤชช1    โยมไธสง
 6.  887006  นาย พิสิษฐ1    แตAนวกุล
 7.  887007  นาย ฉัตรชัย    หมAอทอง
 8.  887008  นางสาว นัฏฐา    ทองดา
 9.  887009  นางสาว สุมันตา    สุภธีระ
 10.  887010  นาย กฤษณกร    ตAนคําฮัก
 11.  887011  นางสาว พัชรี    ศรีแพงมน
 12.  887012  นางสาว มณฑิชา    พิทยาเสถียร
 13.  887013  นาย เพรียว    พลอาสา
 14.  887014  นาย สัคพล    พาลกุล
 15.  887015  นาย จิรวุฒิ    พรมเวียง
 16.  887016  นาย พงศ1กฤษณ1    ราศรี

 สถานท่ีสอบสัมภาษณ�
   ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ�

 วันท่ีสอบสัมภาษณ�
   วันเสาร1ท่ี 22 มีนาคม 2557 รายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ1 เวลา 09.00 น. เปYนตAนไป

   สําหรับผูAสมัครท่ียังไม%ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม%มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ1 จะไม%ไดA
รับอนุญาตใหAเขAารับการสอบสัมภาษณ1 

 รหัส 0538221    สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การสอนคอมพิวเตอร�แผน ก แบบ ก 2
 ภาคปกติ

ลําดับ
เลขประจําตัว

สอบ ช่ือ - สกุล

สมัครสอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 15 คน สมัครไม%สอบวัดความรูAภาษาอังกฤษ 1 คน รวมจํานวนผูAสมัคร 16 
คน  

 วันท่ีสอบ
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 สถานท่ีสอบ
   คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 
 หมายเหตุการสอบ

   วันเสาร1ท่ี 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00 น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-16.00 น. (สาขาวิชาฟKสิกส1 เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร1 หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร1) -วันอาทิตย1ท่ี 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิชาท่ีสอบ 1) วิชาเฉพาะดAานคณิต
ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร1ศึกษา และคอมพิวเตอร1ศึกษา วันเสาร1ท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น 
สอบวัดความรูAความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส%วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

 หมายเหตุการสอบสัมภาษณ�

   สําหรับผูAสมัครท่ียังไม%ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม%มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ1 จะไม%ไดA
รับอนุญาตใหAเขAารับการสอบสัมภาษณ1

 สถานท่ีสอบสัมภาษณ�
   ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

   หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ 1) บัตรประจําตัวผูAสมัครท่ีพิมพ1จากเว็ปไซต1 http://psmt.ipst.ac.th 2) บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรขAาราชการ

 วันท่ีสอบสัมภาษณ�
   วันเสาร1ท่ี 22 มีนาคม 2557 รายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ1 เวลา 09.00 น. เปYนตAนไป 


