
 

โครงการเปิดสอนหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (แบบข้อเขียน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล แผน ผลสอบ รายวิชาที่สอบแก้ตัว 

1 5514550711 นายรณกร โสชาล ี แผน ข ผ่าน  

2 5514550664 นายพงศกร วรรณโชคชัย แผน ข ผ่าน  

3 5514550460 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท แผน ข ผ่าน  

4 5614551191 นายณัฐวุฒ ิชมฉัยยา แผน ข ผ่าน  

5 5714550471 นายเจนณรงค์ โทติวัล แผน ข ผ่าน  

6 5714550544 นายฐิตินันท ์ชวลิตไพศาล แผน ข ผ่าน  

7 5814550465 นายณัฐนันท์ คอทอง แผน ข ผ่าน  

8 5814550376 นางสาวกฤติกา ศรีดี แผน ข ผ่าน  

9 5814550732 นายวรวิทย ์พิมสอน แผน ข ผ่าน  

10 5814550619 นายผดุงเกียรติ ไชยชนะ แผน ข ผ่าน  

11 5814550503 นายธงไชย มโนวรรณ แผน ข ผ่าน  

12 5814550872 นางสาวสุวรรณา โห้สุวรรณ แผน ข ผ่าน  

13 5814550473 นายณัฐเนตร นามจัด แผน ข ผ่าน  

14 5814550406 นายกิตติยา บรรเทิงใจ แผน ข ผ่าน  

15 5814550567 นายนัฐพงษ์ หิรัญมูล แผน ข ผ่าน  

16 5514552977 นายภาคภูม ิเบ็ญจศักดิ์ แผน ก แบบ ก2 ไม่ผ่าน 01206541, 01222543, 01222511 

17 5814550783 นางสาวศิริขวัญ จิตตะศิริ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

18 5814550343 นางสาวกชกร ปริยายสุทธิ์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

19 5914550637 นายพงษ์กฤษณ์ บุญสกุล แผน ก แบบ ก2 ไม่ผ่าน 01222511 

20 5914550688 นายเมธ ีกําหนดแน ่ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

21 5914550556 นางสาวธิดารัตน ์บัณฑิตสิงห ์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

22 5914550734 นางสาววารี ทรัพย์สันทัด แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

23 5914550513 นางสาวตุลยดา สุพรหมอินทร์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

24 5914550475 นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

25 5914550467 นางสาวชุดา กัลยาประสิทธิ์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล แผน ผลสอบ หมายเหตุ 

26 5914550661 นางสาวภัณฑิรา ชาติสุทธิ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

27 5914550351 นางสาวกฤติยาวรรณ วิสุทธิเสน แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

28 5914550823 นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยนครบุรี แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

29 5914550564 นางสาวนพร อติวานิชยพงศ์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

30 5914550611 นางสาวปิยนันท ์จรานุภาพ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

31 5914550831 นางสาวอธิชา อ่อนยืนยงค์ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

32 5914550840 นายอภิชาติ บวรไชยชาญ แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

33 5914551935 นางสาวพัชรวิมล ศรีเทียม แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

34 5914550742 นางสาวศศิธร กิตติอุดมพร แผน ก แบบ ก2 ไม่ผ่าน 01222545 

35 5914550891 นายโอรส พูนผล แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

36 5914550386 นายกิตติศักดิ์ ขอพึ่ง แผน ก แบบ ก2 ผ่าน  

 

 หมายเหตุ: สําหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่าน ให้สอบแก้ตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ห้อง 8506/4 ห้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2560 


