
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระดับปริญญาโท  สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปการศกึษา 2550 

สอบขอเขียน วันเสารที่ 29 กันยายน 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หองสอบ :    หองเรียน 1 และ  2  ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) 

ลําดับที ่เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 001 นายเกษมพันธ นาควโิรจน  

2 002 นางสาวนันทรตัน สุขศรี  

3 003 นางสาวสิริกาญจน มีกิริยา  

4 004 รอยโทหญิงเกษศรินทร ศรีหานาม  

5 005 นางสาวอุลัมภรี แกวพัตร  

6 006 นางสาวเพ็ญพร สุขวิวัฒน  

7 007 นางสาวจารุวรรณ นอยพิชัย  

8 008 นางปารียา ศิริสมบัต ิ ปยะทัศนศรี  

9 009 นางสาวณฐ วงศบุญ  

10 010 นางสาวพิมศิริ มวงประเสริฐ  

11 011 นางสาวนันทพร สพันธพงษ  

12 012 นางอิสริยาภรณ น้ําคาง  

13 013 นายศภุสิทธิ ์ สามะ  

14 014 ร.ต.ท.ภาณุวฒัน เจี่ยงเพ็ชร  

15 015 นางสาวอรณิช รอดวิไล  

16 016 นางสาวศุภรัตน แยมกระจาง  

17 017 นางสาวประไพพรรณ ศรีนวล  

18 018 นางสาวสภุาวด ี สุทธิ  

19 019 นางวรรณาลักษณ วงศศุภลักษณ  

20 020 นางสาวณัฐภัสสร ศรีคง  

21 021 นางสาวชิษณุชา นิลคําวงศ  

22 022 นายกสิวัฒน พรพระรวง  

23 023 นางสาวนรากร สุขอวน  

24 024 นางสาวกุลนารีย ศิรกิตติวรพงษ  

25 025 นางกัณฐิกา พลอยทับทิม  

26 026 นางสาวมาติกา เร่ียวแรง  

27 027 นางสาวพนูศร ี ธิชางทอง  



ลําดับที ่เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 

28 028 นางสาวศุภลักษณ หาญชัย  

29 029 นางสาววรนุช นารถ  

30 030 นางสาวพิชญา แปนทอง  

31 031 นายวีระชัย ทิพเจริญ  

32 032 นางสาววลัยลกัษณ ธนะวัง  

33 033 นางสาวราโมนา เสซู  

34 034 นางสาวบุพผา เจริญชัย  

35 035 นางสาวจติรานนท สุชาต ิ  

36 036 ร.ต.ธารวิทย เสวกดรุณทร - สําเนาทะเบยีนบาน 

37 037 นางสาวชนาณศิฐ อุประ  

38 038 นายจิรวัฒน แสงศิวะฤทธิ ์  

39 039 นางสาวอาภัสรา ใจด ี  

40 040 นายสราวุธ ศุภผล  

41 041 นางสาวสุชาดา สมบุนยสุข  

42 042 นางสาวอุทุมพร กะลินเกา  

43 043 นางกาญจนา พงษโสภา -ใบรายงานคะแนน  
-สําเนาทะเบยีนบาน 

44 044 นางนวลนง จามิกรณ  

45 045 นายนทีเทพ จามิกรณ -ใบเปลี่ยนชื่อ 

46 046 นางสาวอัมพิการ กานสัญไชย  

47 047 นางฐิติมา ชัยอุดม  

48 048 นางสาวหทัยกาญจน ภูลพิพัฒน  

หมายเหต ุ

1. สอบขอเขียน  ณ  หองเรียน  1  และ  2   ช้ัน   1  อาคารบรรเจิด คติการ (พฒันาสังคม) 

- ผูสมัครเลขประจําตัวสอบ  001 – 024     สอบหองเรียน  1 

- ผูสมัครเลขประจําตัวสอบ  025 – 048     สอบหองเรียน  2 

2. ผูสมัครสอบที่สงเอกสารการสมัครสอบไมครบถวน กรุณานําเอกสารที่ระบุไวในชอง 
หมายเหตุ มาสงที่ สาขาพฒันาสังคม  

3. สอบสัมภาษณ  

วันเสารที่ 29 กันยายน 2550 ณ หองเรียน 1 และ 2  ช้ัน 1  อาคารบรรเจิด  คติการ 

(พัฒนาสังคม) โดยดูรายละเอียดจากกาํหนดการสอบสัมภาษณ  (แผนถัดไป) 



4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2550                                

ณ สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิด  คติการ และ http://calendar.ku.ac.th 

 



กําหนดการสอบสัมภาษณเขาศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 

วันเสารที่ 29 กันยายน 2550 

เวลา  13.00 – 16.30 น. 

ณ หองเรียน 1  และ  2  ชั้น 1   อาคารบรรเจิด  คติการ  (พัฒนาสังคม) 

กําหนดการสอบสัมภาษณ 

 

วัน/เดือน/ป 

 

สถานที่สอบ 

หองเรียน 1 หองเรียน 2 

วันเสารที่ 29 กันยายน 2550 
เวลา  13.00-16.30 น. 

 
ผูสมัครเลขประจําตัวสอบ     

001 - 024 

 
ผูสมัครเลขประจําตัวสอบ     

025 - 048 
 

 


