
ล ำดับที่  ล ำดับที่  
 

1 นางสาวณัฐวดี บุริบัน 26 นางสาวชนันพร ช่วยจันทร์

2 นายวีรเดช ทะลือ 27 นางสาวหงษ์ทอง ขันลุน

3 นางสาวปัทมาพร ศักด์ิพรหม 28 นายศุภกิจ ทิพย์ฤาตรี

4 นางสาวสุดาพร ลีลาสกุลชัย 29 นายไตรรัตน์ สังขมาน

5 นายถาวร กางไธสง 30 นางสาวกนกรัตน์ ธาดาบุญภิพัฒน์

6 นายวิศรุต มีวังแดง 31 นางสาวสุวรรณี แก้วค า

7 นางสาวปัทมาพร โตประเสริฐ 32 นางสาวนลัทธวัล สุทธิสนธุ์

8 นางสาวหัทยา วิทยานุกรณ์ 33 นายวรายุทธ พรหมโณ

9 นางสาวบุณฑริกา ครองยุทธ์ 34 นางสาวสิริมาส เหมาทองสุข

10 นางสาวสโรชา ส าลี 35 นางสาวสุพัตตรา ชนะภักดี

11 นายเรืองกิตติ สามารถ 36 นางสาววันทนา หิตาวลักษณ์

12 นางสาววัฒนาพร กล่ินบัว 37 นายวีระพล เอกสะพัง

13 นางสาวอรวรรณ พวงจันทร์ 38 นางพงษ์บัญชา พันธุช์ัยภูมิ

14 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน 39 นายทศพล จันทสังข์

15 นายกิตติกร ใจสม 40 นางสาวพิชามญชุ์ ชัญถาวร

16 นางสาวรฐมณฑ์ ศรีสุข 41 นายอภิชัย ทานะเวช

17 นายวิทวัส ชาวสวนงาม 42 นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ง

18 นางสาวธนาวดี ชาตินฤมาณ 43 นางดิษญา คงประเสริฐ

19 นางสาวปริมล รัตตานนท์ 44 นายอนุรักษ์ สุขมาก

20 นางสาวนิลวรรณ พลบุตร 45 นางสาวจิตรญา เงินกล่ัน

21 นายศุภณัฐ พิลา 46 นางสาวสุธีรักษ์ วรรณภพ

22 นางสาวธิดารัตน์ สอนสกุล 47 นายนนท์ปวิธ ใสสุวรรณ

23 นายภานุพงษ์ ชูชาติ 48 นายภัทรพล ทองคุ้ม

24 นางพัชรี ทิพหา 49 นายวรเทพ เอี่ยมอาจหาญ

25 นางสาวรุ่งรัตน์ ช่างหลอม 50 นางสาวพรชนก พลศิริ

หมำยเหต ุ    ผู้ทีม่รีำยชื่อตำมประกำศดงักล่ำวขำ้งตน้ ให้มำสอบขอ้เขยีนใน

     วันเสำร์ที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
     หำกไมม่ำตำมวันและเวลำดงักล่ำวจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรสอบครั้งน้ี

ประกำศ
รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบขอ้เขยีน

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมควำมปลอดภัย)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

รุ่นที ่17 ปีกำรศึกษำ 2560
ห้อง 0410 ชั้น 4 อำคำรชชูำตกิ ำภู

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับที่  
 

51 นายณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า

52 นายศราวุธ เรืองนุช

53 นายสันติสุข ชะนังกลาง

54 นางสาวปุณภัช ธัญติโสภณ

55 นางสาวปานไพลิน เจียรสถาวงศ์

56 นายสราวุฒิ มั่งค่ัง

57 นางสาวอาทิชา จันทร์สุข

58 นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน

59 นางสาวสุทิสา วอนเผ่ือน

60 นายทัศพงษ์ ชาเกาะ

61 นายธีรยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์

62 นางสาวพักตร์ประไพ พุฒซ้อน

63 นางสาวรัตนาพรณ์ จันทร์ทอง

64 นางสาวยุพาวรรณ อารีช่วย

65 นางสาวสุทธินี วงค์ชัยขันธ์

66 นางสาวจุฑามาศ สุรัตน์

หมำยเหต ุ    ผู้ทีม่รีำยชื่อตำมประกำศดงักล่ำวขำ้งตน้ ให้มำสอบขอ้เขยีนใน

     วันเสำร์ที ่6 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
     หำกไมม่ำตำมวันและเวลำดงักล่ำวจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรสอบครั้งน้ี

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รุ่นที ่17 ปีกำรศึกษำ 2560

ชื่อ - สกุล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  ปัญจพรผล)
ประธานโครงการปริญญาโท

ห้อง 0410 ชั้น 4 อำคำรชชูำตกิ ำภู

ประกาศ ณ วันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2560

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมควำมปลอดภัย)

ประกำศ
รำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบขอ้เขยีน



ข้อแนะน ำในกำรเข้ำสอบ

 1) น ำบตัรประจ ำตวัผู้สมัครมำดว้ย
 2) แตง่กำยสุภำพเรียบร้อย (ห้ำมใส่รองเท้ำแตะ)
 3) อ่ำนค ำสั่งให้ชดัเจนก่อนลงมือท ำขอ้สอบ
 4) ให้เขยีนชื่อและเลขทีป่ระจ ำตวัสอบ โดยใชป้ำกกำในขอ้สอบทุกชดุ
 5) ขอ้สอบมีทัง้หมด 3 ส่วน ให้ท ำทุกส่วน และส่งขอ้สอบทุกชดุคืนกรรมกำร
 6) ขอให้ผู้สมัครสอบท ำขอ้สอบให้ไดม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได้
 7) ใชป้ำกกำในกำรท ำขอ้สอบเท่ำน้ัน
 8) กำรแก้ไขในขอ้สอบสำมำรถใชน้้ ำยำลบค ำผิดแก้ไขได ้
 9) อนุญำตให้น ำเครื่องคิดเลข แบบธรรมดำ (ไม่สำมำรถโปรกแกรมได)้ เขำ้ห้องสอบได้
10) ไม่อนุญำตให้น ำเอกสำรอ่ืนๆ เขำ้ห้องสอบ


