
ล าดบัที่  ล าดบัที่  
 

1 นายพรชัย  รักษาทรัพย์ 26 นางสาววชิุดา  บุญชัย

2 นางสาวธนียา  ใจอ่อน 27 นางสาวยุพาวดี  ดวงอุปะ

3 นางสาวคันธรัตน์  แก้วสังข์ 28 นางสาวพัชนิดา  พิมพ์ทอง

4 นางสาวอรสา  สาฤาสี 29 นายคราม  อิสราสิริ

5 นางสาวนัฐธดิา  มณีเนตร 30 นางสาวอลิษา  สินสวสัด์ิ

6 นายปุณณวชิ  เชิงสะอาด 31 นายประทีป  สุดสูงเนิน

7 นายพีรดนย์  ถิวะวรนันท์ 32 นางสาวจรรยา  ล้้าเลิศ

8 นางสาวกรรณิการ์  ปันโย 33 นายขัตติย  อัศวสุรฤกษ์

9 นายมนต์ตรี  อยูย่ืนยง 34 พันจ่าเอกสุเมธ ี ศิริตังสกุล

10 นางสาวจิตลักษณ์  ผลเกิด 35 นายชิชณุพงศ์  อินต๊ะสาร

11 นางสาวยลมาลย์  บุญสาร 36 นางสาวธรามาศ  ดวงจังหวดั

12 นายเกียรติกุล  ค้าวลี 37 นางสาวอมรรัตน์  รัตนกุด่ัน

13 นางสาวริศรา  ใจมาตร์ 38 นางสาวปรียาพร  แสงแก้ว

14 นายไกรสร  สวสัด์ิไธสง 39 นางสาวเกศลักษณ์  มะเด่ือปล้อง

15 นายฐิติพงษ์  เพชรสัมฤทธิ์ 40 นางสาวณัฐธดิา  ศรีสวรรค์

16 นายธนะชัย  อุทัยแสง 41 นางสาวกชษธร  หยกสหชาติ

17 นางสาวสุภาวดี  ธรรมลี 42 นางสาวกุลธรา  อรัณยะกานนท์

18 นายชัชนันท์  มณีศักด์ิ 43 นางสาวปรียาภรณ์  นิลนนท์

19 นายธร์ี  ศรีใจน้อย 44 นายพรเทพ  มั่นกตัญญู

20 นายเศรษฐสิริ  ธรรมกวนิวงศ์ 45 นางสาวปวชัร์ญา  วทิิตจรัสพงศ์

21 นางสาวจุฬาลักษณ์  แสงราวี 46 นายศักด์ิศิวา  ทองหล่อ

22 นายธนาดล  ชูเลขา 47 นายอภมิุข  ทิวากร

23 นางสาวชลิดา  กรกแก้ว 48 นางสาววลัลภา  รักษาแก้ว

24 นางสาวภทัรา  ธรรมโลกา 49 นางสาวกรกมล  ดวงใส

25 นายวฒิุนันต์  อัศดร 50 นายชัยยุทธ  สะตะ

หมายเหตุ     ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ ให้มาสอบขอ้เขยีนใน

วันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หากไมม่าตามวันและเวลาดงักล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิใ์นการสอบครั้งน้ี

ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชชูาตกิ าภู

ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบขอ้เขยีน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภยั)
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2557

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล าดบัที่  ล าดบัที่  
 

51 นายธนาวฒิุ  บุญยะพรรค 76 นางสาวปฐมาวดี  มาสอน

52 นางสาวเพียงพลอย  บุญเกิด 77 นายจิราวฒัน์  มนตรีวรพัฒน์

53 นายปิยวรรธน์  นิใจ 78 นางสาวกันยารัตน์  พัวพันธ์

54 นางสาวบงกช  สัตยะยุกต์ 79 นางสาวรัตน์สุดา  สอสุทธเิมธ

55 วา่ที่ ร.ต. อมร  ววิจันสิรินทร์ 80 นางสาวสุปราณี  ค้าไสล

56 นางสาวมณีนุช  ชาวหลวง 81 นางสาวปัทมา  เดชคง

57 นายรัตนโชติ  ศรีปะนะ 82 นายวชิรพงศ์  พรมวหิาร

58 นางสาววชิยาภรณ์  เหล่ารอด 83 นายทศพล  ครจงโก

59 นางสาวพิชญ์สินี  รณที 84 นายภทัรพล  หุ่นศิลป์

60 นายอาทิตย์  เกษรามัญ 85 นางสาวสุภาพร  เหลียวสูง

61 นายเอกลักษณ์  สมรูป 86 นายจรูญ  จุมปา

62 นายนิรุต  พันพะม่า 87 นางสาวศิริภญิญา  ฉิมงาม

63 นางสาวรัตนา  นาป้อม 88 นางสาววราภรณ์  บุญมาตุ่น

64 นางสาวฐิติมา  ทองตรา 89 นายสุพจน์  ชินะโรจน์

65 นางสาววราภรณ์  ชื่นบุญเพิ่ม 90 นางสาววชิชุตา  อัครวฒันวทิยา

66 นายพีระพงษ์  ไตรรัตน์เสรีกิจ 91 นางสาวนภวรรณ  ภเูก้าล้วน

67 นางสาวศิริพร  นิลหา 92 นายเอกฉัตร์  ไสยสุวรรณ์

68 นายชวพล  อินทรทัต 93 นางสาวณิชารีย์  อรุณวรรณ

69 นางสาวชวนิทร  มัยยะภกัดี 94 นางสาวนงนภสั  ราชนานนท์

70 นางสาวสิริพร  ปานเมือง 95 นายวรายุทธ  ชมพุทธา

71 นายปวณี  หุ่นพานิชย์ 96 นางสาวพรรณภา  วรชินา

72 นายพรธรีะ  มหาคุณ 97 นางสาวรัตนาวดี  กิจไพบูลย์สมบัติ

73 นางสาวรัชดาภรณ์  เพ็ชรงาม 98 นายอนุวฒัน์  ปิ่นแก้ว

74 นางสาวปิโยรส  บุณยรัตน์ 99 วา่ที่ ร.ต. พุทธพจน์  ตรีเภรี

75 นางสาวจริยา รุดชาติ 100 นายธตรัฐ  แสงทองสุข

หมายเหตุ     ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ ให้มาสอบขอ้เขยีนใน

วันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หากไมม่าตามวันและเวลาดงักล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิใ์นการสอบครั้งน้ี

ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบขอ้เขยีน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภยั)
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2557

ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชชูาตกิ าภู
ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล าดบัที่  
 

101 นางสาววจิิตรา  ค้าภู

102 นางสาววนิดา  ค่าค้า

103 เรือเอก เอกพงศ์  ชูศรี

104 นางสาวธนิดา  ค้าแหง

105 นางสาวชญานิศ  วงษ์ท้าว

106 นางสาวปิยพร  ถนอมพันธ์

107 นายอัคพิชญ์  รักษาแสง

108 วา่ที่ ร.ต. อานนท์  ใจซ่ือ

109 นางสาวณิชชา  งามเนตร

110 นางสาวสริตา  ศรีแสง

111 นางสาวนาตยา  ตาลเล้ียง

112 นายธนาพล  ค้าหอมร่ืน

หมายเหตุ     ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ ให้มาสอบขอ้เขยีนใน

วันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หากไมม่าตามวันและเวลาดงักล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิใ์นการสอบครั้งน้ี

      ประกาศ ณ วนัที่  8  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2557

 

รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบขอ้เขยีน
ประกาศ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภยั)
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2557

ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชชูาตกิ าภู
ชื่อ - สกุล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานจิต ด้ารงกุลก้าจร)

ประธานโครงการปริญญาโท

สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ



ข้อแนะน าในการเข้าสอบ

 1) น าบตัรประจ าตวัผู้สมัครมาดว้ย

 2) แตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

 3) อ่านค าสั่งให้ชดัเจนก่อนลงมือท าขอ้สอบ

 4) ให้เขยีนชื่อและเลขทีป่ระจ าตวัสอบ โดยใชป้ากกาในขอ้สอบทุกชดุ

 5) ขอ้สอบมีทัง้หมด 6 ส่วน ให้ท าทุกส่วน และส่งขอ้สอบทุกชดุคืนกรรมการ

    (คะแนนแตล่ะส่วนจะถูกปรบัฐานให้เท่าๆ กัน)

 6) ขอให้ผู้สมัครสอบท าขอ้สอบให้ไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้

 7) ใชป้ากกาในการท าขอ้สอบเท่าน้ัน

 8) การแก้ไขในขอ้สอบสามารถใชน้้ ายาลบค าผิดแก้ไขได ้

 9) อนุญาตให้น าเครือ่งคิดเลข แบบธรรมดาเขา้ห้องสอบได้

10) ไม่อนุญาตให้น าเอกสารอ่ืนๆ เขา้ห้องสอบ


