
ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ-สกุล  แผนการเรียน   

1 นางสาว ภัณฑิรา  ชาติสุทธิ ก แบบ ก2

2 นางสาว ฐิติรัตน์  วิวิธเกยูรวงศ์ ก แบบ ก2

3 นางสาว อธิชา  อ่อนยืนยงค์ ก แบบ ก2

4 นาย พงษ์กฤษณ์  บุญสกุล ก แบบ ก2

5 นางสาว งามสิรี  สร้อยสวัสดิ์ ก แบบ ก2

6 นางสาว นพร  อติวานิชยพงศ์ ก แบบ ก2

7 นางสาว วารี  ศรีสุข ก แบบ ก2

8 นางสาว ศศิธร  กิตติอุมพร ก แบบ ก2

ตัวจริงแผน ก แบบ ก2

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจําปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

9 นาย เมธี  กําหนดแน่ ก แบบ ก2

10 นางสาว เสาวลักษณ์  พลอยครบุรี ก แบบ ก2

11 นางสาว ตุลยดา  สุพรหมอินทร์ ก แบบ ก2

12 นางสาว ธิดารัตน์  บัณฑิตสิงห์ ก แบบ ก2

13 นาย อภิชาติ  บวรไชยชาญ ก แบบ ก2

14 นางสาว ภัทราพร  ธนาคาร ก แบบ ก2

15 นางสาว กชกร  ปริยายสุทธ์ิ ก แบบ ก2

16 นาย โอสร  พูนผล ก แบบ ก2

17 นาย กิติศักดิ์  เหมือนใจ ก แบบ ก2

18 นาย นิรันดร  สอนปาละ ก แบบ ก2

19 นาย กิตติศักดิ์  ขอพ่ึง ก แบบ ก2

20 นางสาว ปิยนันท์  จรานุภาพ ก แบบ ก2

21 นางสาว ชุดา  กัลยาประสิทธ์ิ ก แบบ ก2
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ-สกุล  แผนการเรียน   

1 นาย ปติ  เสง่ียมกุลถาวร แผน ข

2 นาย รัชตะ  กันตรง แผน ข

3 นาย สุปรีดิ์  โกมล แผน ข

4 นาย จิระวิช  จําลองศุภลักษณ์ แผน ข

5 นางสาว กฤติยาวรรณ  วิสุทธิเสน แผน ข

6 นาย ธนัท  เลี้ยงชีพ แผน ข

7 นางสาว ชเนตดี  พูลพิพัฒน์ แผน ข

8 นาย เกียรติศักดิ์  ปานทิพย์ แผน ข

ตัวจริงแผน ข

9 นาย อิทธิพล  พันธ์ุไพศาล แผน ข

10 นางสาว ณพร  ศาสนนันทน์ แผน ข

11 นาย กันต์  ยิ้มแย้ม แผน ข

12 นาย ณัฐภัทร  ณ อัมพร แผน ข

13 นางสาว จิตรลัดดา  ศรีชา แผน ข

14 นางสาว สุภาณี  เค้าอนุรักษ์ แผน ข

15 นาย สุเมธ  กมลวุฒิพงศ์ แผน ข

16 นางสาว สุราญรัตน์  วิจิตรคุณวัฒน์ แผน ข

17 นางสาว ณัฐสุดา  จันทร์ฟัก แผน ข

18 นางสาว พันทิวา  ชิตเครือ แผน ข

19 นางสาว อมรมาศ  ทองจันทร์ แผน ข

20 นางสาว อรนิตย์  วิวิธพงมงคล แผน ข

21 นาย ธนวัฒน์  สดคมขํา แผน ข

22 นางสาว นภา  ประวิชพราหมณ์ แผน ข

23 นางสาว สุชีรา  กาญจนวัฒนกิจ แผน ข

24 นาย อรรถวุฒิ  ช่ืนปิติกุล แผน ข

25 นางสาว กาญจนา  สุขศาลา แผน ข

26 นาย วรรุทธ์  แสงผลสิทธ์ิ แผน ข
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ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ-สกุล  แผนการเรียน   

27 นาย ปุณณวิช  ฤทธิเดช แผน ข

28 นาย วัชระ  เศวตราภรณ์ แผน ข

29 นาย พศิน  สมพงษ์ แผน ข

30 นางสาว สิริกานดา  ชิตโสตร แผน ข

31 นาย ศุภชัย  ช่วงชัย แผน ข

32 นาย ทัศน์พล  ภวิลรัตน์ แผน ข

33 นาย จิรศักดิ์  รักษาบุญ แผน ข

34 นาย นิวัฒน์  ป้อมเย็น แผน ข

35 นาย วสันต์  สิมาเลาเต่า แผน ข

ลําดับท่ี คํานําหน้า ชื่อ-สกุล  แผนการเรียน   

1 นางสาว กรพินธ์ุ  ชัยวรรณธรรม

2 นางสาว ศุภกานต์  แสงเรืองไร

3 นาย รัชภูมิ  ธรฤทธ์ิ

4 นาย ธนากรณ์  ชัยเมืองแก้ว

5 นางสาว พัชรวิมล  ศรีเทียม

6 นาย ธวัชชัย  ศิริวิชิตชัย

7 นาย พหล  เจริญศรี

8 นางสาว วสุธร  เหทานนท์

สํารอง
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