
ลาํดับที่ ช่ือ - นามสกลุ

1 นางสาวณฐัพร  ลคันาจนัทโชติ
2 นางสาวศรินประภา  ดาวร่ี
3 นางสาวธนิตา  อุชชิน
4 นายเหมวิช  ชินวงศ์
5 นางสาวศุภลกัษณ์  โนราช
6 นายธนยันนัท ์ กรทอง
7 นางสาวนนัทน์ลิน  ลีลานอ้ย
8 นางสาวมะลิลลัย ์ คงขาว
9 นายวิจกัษณ์  ศรีจนัทร์
10 นายพรเสก  จนัทร์เขียว
11 นายสมพงศ ์ โชคเทอดธรรม
12 นายตะวนั  แสงศิริ
13 นางสาวชฎานาฏ  เจริญการ
14 นางสาวพชัราภรณ์  ขาวโต
15 นายศิวชั  ดวงศร
16 เรืออากาศตรี ปานชยั  อุดมศรี
17 นายธญัญะ  พนัมะลี
18 นางสาวนิลาวลัย ์ ทองราช
19 นางสาวกนัตินนัท ์ ธาํรงค์
20 นางสาวศจีรัตน์  แกว้สวา่ง
21 นางสาวนพมาศ  ทองคาํ
22 นางสาวรัชนี  จิวะสุรัตน์
23 นายภาณุวฒัน์  ศรีชยั
24 นางสาวจุฑามาศ  บุบผา
25 นายมนชล  ศรีชยักลุ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ระดับบัณฑิตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 รุ่นที ่26

โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษ สาขาวศิวกรรมทรัพยากรนํา้

ในวนัเสาร์ที ่1 เมษายน 2560
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26 นายกมลพฒัน์  บุญโต
27 นายจิรโรจน์  สมบติัใหม่
28 นายศรัณย ์ หุตากร
29 นายเฉลิมชยั  เชนะโยธิน
30 นางสาวฤดี  แสงอภยั
31 นายพทุธพล  ยิง่ยง
32 นายไชยกิตต์ิ  พงษอ่ิ์ม
33 นายณฐัชยั  แกว้ดี
34 นางสาวอรวรรณ  พรหมสถาพร
35 นายชญาณโรจน์  เหรียญทอง
36 นายวีรภทัร  แก่นทอง
37 นายกลุชาติ  บุญยอด
38 นางสาวธนภทัร  เทศนา
39 นายศราวฒิุ  พฒันกลุดี
40 นายบุญไพศาล  จิตตั้งบุญญา
41 นายสถาปัตย ์ แซ่เฮง
42 นางสาวศุภวรรณ  โพธ์ิทอง
43 นายศิริพงษ ์ ศรีประเสริฐ
44 นายพิทวฒัน์  นํ้าจนัทร์
45 นายภูริช  วงศส์มัพนัธ์
46 นายตนุภทัร  พรมดี
47 นายจงกล  จนัมา
48 นายเฉลิมเกียรติ  เสนาะดีกลุภทัร์
49 นายสุพชัรพล  มงคลนาม
50 นายพรพงษ ์ ทองสุทธ์ิ
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51 นางสาวจิตราพร  บุตรแสงดี
52 นางสาวพรพิมล  คาํแกว้
53 นายอาทิตย ์ จูฑามาตย์
54 นายสิริวชัร  เทียนบุญ
55 นายฐิดาย ุ แสงทบัทิม
56 นายกฤษณะ  เจริญสวสัด์ิ
57 นางสาวพิมพน์ารา  อินทร์เรือง
58 นายศุภกฤต  เพง็นิล
59 นายฮาซนั  บือแนปีแน
60 นางสาวสกณีุ  พฒันโภครัตนา
61 นางสาวกนกนนัท ์ เมืองสง
62 นายวชิรวิทย ์ มากทรัพย์
63 นายถามพฒัน์  บุตรทอง
64 นายธนวรรธน์  ตูจิ้นดา
65 นางสาวสุภสัสร  เสพศิริสุข



วนัที่ เวาลา กาํหนดการ

1 เมษายน 2560 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน รายงานตวั

09.00 - 12.00 น. สอบสมัภาษณ์

8 พฤษภาคม 2560 - ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา

กาํหนดการสอบสัมภาษณ์

กาํหนดการ

ระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2560 รุ่นที ่26

โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษ สาขาวศิวกรรมทรัพยากรนํา้

สถานท่ีสอบ   :  โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

                              ชั้น 2 ตึก 8 อาคารปฎิบติัการและวิจยั ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน)


