
ล าดับท่ี  ชื่อ - สกุล ล าดับท่ี  ชื่อ - สกุล
 

1 5814551135 น.ส.กชกร  เวียงวะลัย 37 5814551496 นาย ศาสตราณัฏฐ์  บุญศรี
2 5814551143 น.ส.กรรนิการ์  กระจายกลาง 38 5814551500 นาย สันติ  สิริติ
3 5814551151 น.ส.กณันิการ์  สุดโสภา 39 5814551518 นาย สันติสุข  สมรฤทธิ์
4 5814551160 น.ส.กนัยกต์ิิ  ไตรสาร 40 5814551526 น.ส. สาวิตรี  ครุฑน้อย
5 5814551178 น.ส.จติลักษณ์  ผลเกดิ 41 5814551534 น.ส. สุพตัรา  โพธิรุกข์
6 5814551186 น.ส.จริาภรณ์  สีหาราช 42 5814551542 น.ส. สุรีรัตน์  กล่ันเกษร
7 5814551194 น.ส. จริาภา  เฮงมีชัย 43 5814551551 น.ส. อทิตยา  คงสมสุทธิ์
8 5814551208 น.ส.ชนม์นิภา  กลุชาติสถาพร 44 5814551569 น.ส. อมรทิพย ์ ชัยธัมมาวุธ
9 5814551216 นาย ชัชสกล  ระดมกจิ 45 5814551577 น.ส. อมรา  แกว้สวัสด์ิ
10 5814551224 นาย ชานน  ศรีชู 46 5814551585 นาย อรรคเดช  ถิ่นวิมล
11 5814551232 นาย ณัฏฐ์  นิพนธ์ตระกลู 47 5814551593 น.ส. อรอรัุตน์  นามสุทโท
12 5814551241 นาย เทพฤทธิ ์ เตียงสกลุ
13 5814551259 นาย ธนากร  นาเสือวัน ขั้นตอนการรายงานตัว ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศดงักลา่วขา้งตน้
14 5814551267 นาย ธเนศ  ทิฆัมพรวิภา ขอใหด้ าเนนิการช าระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรียนภายใน 29 ม.ิย. - 4 ก.ค. 58
15 5814551275 น.ส. ธันยพร  ฉายศรี โดยโอนเขา้บญัช ีชื่อ "โครงการปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรม
16 5814551283 น.ส.นงคราญ  นามวงษ์ ความปลอดภยั ภาคพเิศษ" เลขที่ 069-2511207 ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์
17 5814551291 น.ส.นพรัตน์  อทุัยสว่าง สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวนเงนิ 47,790 บาท และน า
18 5814551305 น.ส.นัฐธิดา  มณีเนตร หลกัฐานการโอน "ใบน าฝาก" และเอกสารการรายงานตวัจ านวน 2 ชุด
19 5814551313 นาย นิชนันท์  พงษ์ส าราญกลุ (นสิติสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดและกรอกขอ้มูลประวัตินสิติใหม่  
20 5814551321 นาย ประจกัษ์  เหมปิลันธน์ ได้ท่ีเว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app58_2/form_student.php
21 5814551330 นาย ประทีป  สุดสูงเนิน พร้อมทัง้แนบเอกสารและหลกัฐานประกอบการรายงานตวั (ดรูายละเอยีด
22 5814551348 น.ส.ปิยนุช  ค าขวาง ไดท้ี่ www.safety.eng.ku.ac.th) มาสง่ในวันรายงานตวัคอื  
23 5814551356 น.ส.พรมณี  ฉลวย วันอาทติย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเ่วลา 09.00 - 16.00 น.  
24 5814551364 น.ส.พสชนัน  ศรีโพธิท์อง ณ หอ้งโครงการฯ อาคารบญุสม สวุชรัิตน ์ชัน้ 8 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
25 5814551372 น.ส.พชัรากร  บุญไชย  
26 5814551381 นาย ภูริวิทย ์ ประสงค์ทรัพย์          ประกาศ ณ วันที่      กรกฎาคม พ.ศ. 2558
27 5814551399 น.ส.มาลินี  เสนีวงค์
28 5814551402 น.ส. เยาวพา  พวงผกา
29 5814551411 นาย ลิขติ  เปรมโยธิน
30 5814551429 น.ส. วนิดา  เฟือ่งฟุง้  
31 5814551437 น.ส. วรรณลักษณ์  แสงโสดา
32 5814551445 นาย วรเศรษฐ์  ชลศิริพงษ์
33 5814551453 นาย วรุตม์  วัฒนพนม
34 5814551461 น.ส. วิชายา  สนิท
35 5814551470 นาย วิรัตน์  ภารตระศรี
36 5814551488 นาย วีระ  สุรศัพท์

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

วศ.ม.ความปลอดภยั ภาคพเิศษ

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นท่ี 15 ปกีารศึกษา 2558


