
ล ำดับท่ี  ช่ือ - สกุล ล ำดับท่ี  ช่ือ - สกุล
 

1 6214550881 นางสาว กมลวรรณ บรรจบสมัย 31 6214551151 นาย วรพัชร จอมท่ีรักษ์
2 6214550899 นางสาว กัญญ์วรา เมืองจันทึก 32 6214551160 นางสาว วรัฏฐยา สัตยานุมัฏฐ์
3 6214550902 นางสาว กานดา ค าขวา 33 6214551178 นาย วรายุทธ พรหมโณ
4 6214551330 นางสาว เกศินี แย้มมาก 34 6214551186 นางสาว วราลักษณ์ ฉันทะโส
5 6214551348 นางสาว เกษเกษร สุวะจันทร์ 35 6214551194 นางสาว วิภาดา จันทะบุรม
6 6214550911 นาย คุณานนท์ คงสมเวช 36 6214551208 นาย ศาสนา ควรประกอบกิจ
7 6214550929 นางสาว ชฏาทิพย์ ย่ังยืน 37 6214551216 นาย ศุภฤกษ์ คงประดิษฐ์
8 6214550937 นางสาว ชมพูนุช แก้วใส 38 6214551224 นาวาโท สกรรจ์ ธีราพงษ์
9 6214550945 นาย ชาญวิทย์ ศรียงค์ 39 6214551232 นางสาว สมสุดา มาลาภิรมย์
10 6214550953 นาย ฐิติพงศ์ จิรากรตระกูล 40 6214551241 นาย สิทธ์ิระพี ช้างหม่ืนไวย
11 6214550961 เรืออากาศโท ณัฐพร ส่ีพร 41 6214551259 นางสาว สุชาดา กาไว
12 6214550970 นางสาว ณิชกานต์ เสรีพงศ์ 42 6214551267 นางสาว สุภาพ วังคีรี
13 6214550988 นางสาว ดลญา จูหว้า 43 6214551364 เรืออากาศตรี   โสรัจ สุขเจริญ
14 6214550996 นางสาว ดวงใจ วงศ์งาม 44 6214551275 นางสาว หัสยา ด้วงเรือง
15 6214551003 นางสาว ธนัตตา สุภสร 45 6214551283 นางสาว อภิชญา วริกูล
16 6214551011 นางสาว ธารทิพย์ พลบุตร 46 6214551291 นางสาว อัยศวรรย์ หงษ์พร้อมญาติ
17 6214551020 นางสาว นิภาพร ศรีวงศ์มงคล 47 6214551305 นางสาว อารียา หมัดสุสัน
18 6214551038 นางสาว นิศากร ลานทอง 48 6214551313 นางสาว อารียาภิรมย์ กาญจนพงศ์
19 6214551046 นางสาว นิศาชล วิชัยศร 49 6214551321 นางสาว ฮาฟาณี อามะ
20 6214551054 นางสาว นุชราทิพย์ กาทองทุ่ง
21 6214551356 นางสาว เบญจวรรณ บุญข า ข้ันตอนกำรรำยงำนตัว ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศดังกล่าวข้างต้นขอให้มารายงานตัว
22 6214551062 นาย ปวินท์วัฒน์ ปัญญาวงค์ ในวันท่ี 16-20 มิถุนำยน พ.ศ. 256 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้องโครงการฯ
23 6214551071 นางสาว พนิดา พิศสุวรรณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ช้ัน 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี
24 6214551089 นาย พิทักษ์ พบหิรัญโสภณ ให้ครบถ้วนก่อนมารายงานตัว
25 6214551097 นางสาว พิมชนิดา ศรีอภัย 1. ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนภำยในวันท่ี 13 - 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
26 6214551101 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์สนิท โดยทางโครงการฯ จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ "ใบแจ้งหน้ี (KU9)" ให้ในไลน์กลุ่ม
27 6214551119 นาวาตรี ยศนุรักข์ เหมือนจันทร์ ร.น. นิสิตเลือกปร๊ินเฉพาะของตนเองไปช าระผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร(ตามท่ีปรากฏใน KU9) 
28 6214551127 นางสาว รัชฎา มามิดา จ ำนวนเงินท่ีต้องช ำระท้ังหมด 42,790 บำท และน าหลักฐานการช าระเงิน
29 6214551135 นางสาว รุ่งรัตน์ ช่างหลอม "ใบแจ้งหน้ี (KU9)" มาส่งโครงการฯ ในวันรายงานตัว
30 6214551143 นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วสมศรี 2. จัดเตรียมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว

(สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.safety.eng.ku.ac.th) 
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รุ่นท่ี 19 ปีกำรศึกษำ 2562


