
ล ำดับที่  ชื่อ - สกุล ล ำดับที่  ชื่อ - สกุล
 

1 6014551034 นางสาว ณัฐวดี บริุบนั 33 6014550992 นางสาว ขนิษฐา กุ่มเทยีน

2 6014551123 นางสาว ปทัมาพร ศักด์ิพรหม 34 6014551255 นาย วทิวสั ชาวสวนงาม

3 6014551263 นาย วศิรุต มีวงัแดง 35 6014551182 นาย ภานุพงษ ์ชูชาติ

4 6014551115 นางสาว ปทัมาพร โตประเสริฐ 36 6014551174 นาง พชัรี  ทพิหา

5 6014551107 นางสาว บณุฑริกา ครองยุทธ์ 37 6014551042 นาย ไตรรัตน์ สังขมาน

6 6014551069 นางสาว ธนาวดี ชาตินฤมาณ 38 6014551361 นางสาว สุมัตตรา ชนะภกัดี

7 6014551093 นางสาว นิลวรรณ พลบตุร 39 6014551247 นางสาว วนัทนา หติาวลักษณ์

8 6014551301 นาย ศุภณัฐ พลิา 40 6014551221 นาย วรเทพ เอี่ยมอาจหาญ

9 6014551212 นางสาว รุ่งรัตน์ ช่างหลอม 41 6014551158 นางสาว พรชนก พลศิริ

10 6014551018 นางสาว ชนันพร ช่วยจันทร์ 42 6014551026 นาย ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า

11 6014551379 นางสาว หงษท์อง ขันลุน 43 6014551328 นาย สันติสุข ชะนังกลาง

12 6014551298 นาย ศุภกิจ ทพิย์ฤาตรี 44 6014551077 นาย ธรียุทธ บริบรูณ์ทรัพย์

13 6014550984 นางสาว กนกรัตน์ ธาดาบญุภพิฒัน์ 45 6014551204 นางสาว รัตนาพรณ์ จันทร์ทอง

14 6014551239 นาย วรายุทธ พรหมโณ

15 6014551271 นาย วรีะพล เอกสะพงั ขั้นตอนกำรรำยงำนตัว ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้นขอใหม้ารายงานตัว
16 6014551140 นาย พงษบ์ญัชา พนัธุช์ัยภมูิ ในวันอำทติย์ที่ 2 กรกฎำคม 2559 เวลำ 09.00 - 11.30 น. ณ หอ้งโครงการฯ
17 6014551409 นาย อภชิัย ทานะเวช อาคารบญุสม สุวชิรัตน์ ชั้น 8 คณะวศิวกรรมศาสตร์  โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้
18 6014551280 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงเพง็ ใหค้รบถ้วนก่อนมารายงานตัว
19 6014551395 นาย อนุรักษ ์สุขมาก 1. ช ำระเงนิค่ำลงทะเบยีนเรยีนภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2560
20 6014551000 นางสาว จิตรญา เงินกล่ัน โดยโอนเข้าบญัชี ชื่อ "โครงการปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั
21 6014551344 นางสาว สุธรัีกษ ์วรรณภพ ภาคพเิศษ" เลขที่ 069-2-51120-7 ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์
22 6014551085 นาย นนทป์วธิ ใสสุวรรณ สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ำนวนเงนิ 42,790 บำท
23 6014551131 นางสาว ปานไพลิน เจียรสถาวงศ์ และน าหลักฐานการโอน "ใบน ำฝำก" มาใหโ้ครงการฯ ในวนัรายงานตัว
24 6014551310 นาย สราวฒิุ มั่งค่ัง 2. จัดเตรยีมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว
25 6014551425 นางสาว อาทชิา จันทร์สุข สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.safety.eng.ku.ac.th 
26 6014551352 นางสาว สุนิสา วอนเผ่ือน

27 6014551051 นาย ทศัพงษ ์ชาเกาะ         ประกาศ ณ วนัที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
28 6014551166 นางสาว พกัตร์ประไพ พฒุซ้อน

29 6014551191 นางสาว ยุพาวรรณ อารีช่วย         ผศ.ดร.ชนินทร์ ปญัจพรผล
30 6014551336 นางสาว สุทธนิี วงค์ชัยขันธ์ (ผศ.ดร.ชนินทร์  ปญัจพรผล)
31 6014551387 นางสาว หทัยา วทิยานุกรณ์ ประธานด าเนินงานโครงการปริญญาโท
32 6014551417 นางสาว อรวรรณ พวงจันทร์ วศ.ม.ความปลอดภยั ภาคพเิศษ

ประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตร
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รุน่ที่ 17 ปกีำรศึกษำ 2560


