
ล าดับท่ี  ล าดับท่ี  
 

1 5714550960 น.ส. กชษธร  หยกสหชาติ 38 5714551338 น.ส. วชิยาภรณ์  เหล่ารอด
2 5714550978 น.ส. กันยารัตน์  พวัพนัธ์ 39 5714551346 นาย ศักด์ิศิวา  หล่อทอง
3 5714550986 น.ส. กุลธรา  อรัณยะกานนท์ 40 5714551354 น.ส. ศิริภญิญา  ฉิมงาม
4 5714550994 น.ส. เกศลักษณ์  มะเด่ือปล้อง 41 5714551362 นาย เศรษฐสิริ ธรรมกวนิวงศ์
5 5714551001 นาย ไกรสร สวสัด์ิไธสง 42 5714551371 น.ส. สิริพร  ปานเมือง
6 5714551010 นาย ขัตติย  อัศวสุรฤกษ์ 43 5714551389 น.ส. สุปราณี  ค าไสล
7 5714551028 นาย จิราวฒัน์  มนตรีวรพฒัน์ 44 5714551397 น.ส. สุภาพร  เหลียวสูง
8 5714551036 น.ส. ชวนิทร  มัยยะภกัดี 45 5714551401 ศิริตังสกุล
9 5714551044 นาย ชัยยุทธ  สะตะ 46 5714551419 นาย อภมิุข  ทวิากร
10 5714551052 นาย ชิชณุพงศ์  อินต๊ะสาร 47 5714551427 วา่ที่ ร.ต.อมร  ววิจันสิรินทร์
11 5714551061 นาย ฐิติพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์ 48 5714551435 น.ส. อมรรัตน์  รัตนกุด่ัน
12 5714551079 น.ส. ธนิดา ค าแหง 49 5714551443 น.ส. อรสา สาฤาสี
13 5714551087 น.ส. ธนียา  ใจอ่อน 50 5714551451 น.ส. อลิษา  สินสวสัด์ิ
14 5714551095 น.ส. ธรามาศ  ดวงจังหวดั 51 5714551460 นาย อาทติย์  เกษรามัญ
15 5714551109 นาย ธร์ี ศรีใจน้อย 52 5714551478 นาย เอกฉัตร์ ไสยสุวรรณ์
16 5714551117 น.ส. นาตยา ตาลเล้ียง 53 5714551486 เรือเอกเอกพงศ์  ชูศรี
17 5714551125 น.ส. ปฐมาวดี  มาสอน
18 5714551133 นาย ปวณี  หุ่นพานิชย์ ขั้นตอนการรายงานตัว ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศดงักลา่วขา้งตน้
19 5714551141 นาย ปยิวรรธน์  นิใจ ขอใหด้ าเนนิการช าระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรียนภายใน 6-31 พฤษภาคม 57
20 5714551150 น.ส. ปโิยรส  บณุยรัตน์ โดยโอนเขา้บญัช ีชื่อ "โครงการปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรม
21 5714551168 นาย ปณุณวชิ เชิงสะอาด ความปลอดภยั ภาคพเิศษ" เลขที่ 069-2511207 ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์
22 5714551176 นาย พรชัย  รักษาทรัพย์ สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวนเงนิ 47,790 บาท และน า
23 5714551184 นาย พรเทพ  มั่นกตัญญู หลกัฐานการโอน "ใบน าฝาก" และเอกสารการรายงานตวัจ านวน 2 ชุด
24 5714551192 นาย พรธรีะ  มหาคุณ (นสิติสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดและกรอกขอ้มูลประวัตินสิติใหม่  
25 5714551206 น.ส. พรรณภา วรชินา ได้ท่ีเว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app57/form_student.php)
26 5714551214 น.ส. พชันิดา  พมิพท์อง พร้อมทัง้แนบเอกสารและหลกัฐานประกอบการรายงานตวั (ดรูายละเอยีด
27 5714551222 นาย พรีดนย์ ถิวะวรนันท์ ไดท้ี่ www.safety.eng.ku.ac.th) มาสง่ในวันรายงานตวัคอื  
28 5714551231 นาย พรีะพงษ ์ ไตรรัตน์เสรีกิจ วันเสาร์ที่ 7 มถินุายน 2557 ตั้งแตเ่วลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอ้งโครงการฯ
29 5714551249 น.ส. เพยีงพลอย  บญุเกิด อาคารบญุสม สวุชรัิตน ์ชัน้ 8 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
30 5714551257 น.ส. มณีนุช  ชาวหลวง
31 5714551265 น.ส. ยุพาวดี  ดวงอุปะ
32 5714551273 นาย วชิรพงศ์  พรมวหิาร
33 5714551281 น.ส. วนิดา ค่าค า
34 5714551290 น.ส. วราภรณ์  ชื่นบญุเพิ่ม
35 5714551303 นาย วรายุทธ ชมพทุธา
36 5714551311 น.ส. วลัลภา  รักษาแก้ว
37 5714551320 น.ส. วจิิตรา ค าภู

รุ่นท่ี 14 ปกีารศึกษา 2557

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

 

(ผศ.ดร.ปานจิต  ด ารงกลุก าจร)
ประธานด าเนนิงานโครงการปริญญาโท

วศ.ม.ความปลอดภยั ภาคพเิศษ

พนัจ่าเอกสุเมธี

 ประกาศ ณ วันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


