
 
ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ(ภาคพิเศษ) 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา รุนท่ี 5 

 

 ตามที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) ได
ดําเนินการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการฯ  ในวันที่ 23-24 กันยายน 2549 นั้น 
บัดนี้  การสอบดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว 
 จึงใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ (ภาคพิเศษ) จํานวน 80 คน และใหสํารองชื่อไว 10 คน ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว กอบมณี  เลิศพิธิตกุล 

2 นางสาว กัลยวรรณ กมลาสน ณ อยุธยา 

3 นาย โกมล  ชิตประเสริฐ 

4 นาย โกมินทร เครือแดง 

5 นางสาว ขนิษฐา  ศิลปดี 

6 นางสาว จงรัก  สุขเปลี่ยน 

7 นาย จักรพล เกงการเรือ 

8 นาย จิรพล  นวมเจริญ 

9 นาย จิราย ุหนูสง 

10 นางสาว จุฬาลกัษณ  นาเมืองรักษ 

11 นาย ฉัตรชัย  บาไสย 

12 นาย ชินกฤต  ยุพโคตร 

13 นางสาว ณัชชา  อุปชฌาย 

14 นาย ณัฐพงศ  ทัดศรี 

15 วาที่ ร.ต. ณัฐพล ใจสํารวม 

16 นางสาว ดาราพร ใสยอด 

17 นางสาว ตรีนุช  กลิ่นหอม 

18 นาย ถิรวุฒ  โสภาภิรมย   

19 นางสาว ทองสุข  ชาญประเสริฐ 



 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล

20 นางสาว ธนวรรณ  ปานโชต ิ

21 นาย ธนากร  ใจโพธา 

22 นางสาว นพเกา  สุทธิคณุ 

23 นางสาว นรินทร ดวงคําจันทร 

24 นาย นเรษ  อินกง 

25 นางสาว นฤมล ทองดอนจุย 

26 นางสาว นิภา  ขุนศรี 

27 นางสาว เบญจมาศ  สุขประเสริฐชัย 

28 นางสาว ปนัดดา  แจมประจักษ 

29 นางสาว ประภาศิริ เลิศธํารงศักดิ ์

30 นางสาว ปองขวัญ  คคะนาท 

31 นางสาว ปทมา  มณีศรี 

32 นางสาว ปาจรีย  ไพจิตราสุคนธ 

33 พันจาเอกหญงิ ปยะมาศ  ศรีวิเชียร 

34 นางสาว พรรณธิพา  โกศัลวิตร 

35 นางสาว พรรทิพย  ชั่งทอง 

36 นางสาว พริมรตา  ชาญชัย 

37 นางสาว พัฒนา ภูดวง 

38 นางสาว พิชชานนัท ชูเสน 

39 นาย พิชาญ บุญสวัสด์ิ 

40 นางสาว พิมพจิต เยาวเลิศ 

11 นาย พิเศษ หนองมทีรัพย 

42 นาง เพ็ญแข  อุดมวัฒนวงศ 

43 นาย ไพศาล  กิจเดช 

44 นาย มุจลินท  หาญขุนทด 

45 นาง เย็นจิตต  หลวงมูล 

46 นางสาว รัชนี  มีบุญ 

47 นางสาว รุงนภา จิตตรัก 

48 นางสาว ลดาวัลย กุลัตถนาม 

 



 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

49 นางสาว วจ ี ยอด ประสิทธ 

50 นาง วารุณ ีตระกูลรังสิ 

51 นาง วารุรัตน ชาตรวัฒนกุล 

52 นางสาว วาสนา ดลนภาเขตดําเกงิ 

53 นางสาว วาสนา สิทธิศักดิ์ 

54 นาย วิจิตร  หลวงมลู 

55 วาที่ ร.ต. วิเชษฐ  หลุดพา 

56 นางสาว วิลาสนิ ี อูอรุณ 

57 นาง วิไลวรรณ ประกอบทรัพย 

58 นาย วีรวัส  ทองรอด 

59 นาง ศิริรัตน  สินสมบูรณทอง 

60 นาย สมปอง  งามแฉลม 

61 นางสาว สลักจิต ศรสิตานนท 

62 นาย สัญญา  กิจสัจจิ 

63 นางสาว สุธาทพิย  ชอบดํารงธรรม 

64 นางสาว สุธาสิน ี จํานงคนิตย 

65 นางสาว สุนัจจีย  นงนชุ 

66 นางสาว สุนิษา  ยาม ี

67 นางสาว สุนีย  เกียรติแสงทอง 

68 นางสาว สุภาว  วิหคไพบูลย 

69 นาย สุรศักดิ์  พรวงศทอง 

70 นาย สุวรรณ  กาเซม็ 

71 นางสาว เสาวลักษณ  แยมโอษฐ 

72 นางสาว หทยัชนก  ใจสุทธิ ์

73 นางสาว อรมณี  สังฆะมณี 

74 นาง  อัจฉราพร  คงพูล 

75 นาง อัมพร  พึ่งพร 

76 นาย อํานวย  เพียรการนา 

77 นาย อุดมศักดิ์  จันทรา 

 



 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

78 นางสาว อุดมสุข  เขียวพงศ 

79 นาย เอกชัย  สุพรรณพงศ 

80 นางสาว โอกาทิพย  เพชราช 

                                                                
 

ผูมีรายชื่อสาํรอง 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว จุไรรัตน  ศรีเจริญ 

2 นางสาว ชณันยา  ภิรมยไกรภักดิ์ 

3 นางสาว ชนงวรรณ  สินะสนธ ิ

4 นางสาว ชุติมา  ชูแดง 

5 นางสาว ฐิติ เวชกรสนัติสุข 

6 นาย นพธาร โกลละสุต 

7 นางสาว นันทกานต  ชินพงษพานิช  

8 นาย ภัคสิทธิ สิริพัสวี 

9 นางสาว วราพร  นุมไทย 

10 นางสาว อังศุธร  คลังแกว 

 
 

                   ประกาศ ณ วันที่   2  ตุลาคม  2549 
 
 
                   (ดร.ปรีชา   สิทธกิรณไกร) 
                   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ฯ 
 
สําหรับรายละเอียดการรายงานตัวและลงทะเบียน ดังประกาศหนาถัดไป 

 
 
 



 
ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง  การรายงานตัวและลงทะเบียนสําหรบันิสิตรุนที่ 5 
 

การรายงานตวัและลงทะเบียน 
 

1. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะตองมารายงานตัว ณ หองสํานักงานโครงการฯ ตึกดานหนา  คณะเศรษฐศาสตร 
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 12 – วันเสารที่ 14  ตุลาคม 2549 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.  

2. ติดตอลงทะเบยีน ณ หองสํานักงานโครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร ตั้งแตวันพฤหัสบดทีี่ 12 – วันเสารที่ 
14  ตุลาคม 2549 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยใช แคชเชียรเช็ค ของธนาคารในเขต กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เทานั้น เทากับจํานวนเงินที่ตองชําระและสั่งจาย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”   

 

 ทั้งนี้หากไมมกีารยืนยันการลงทะเบียนภายในวันเสารที่ 14 ตุลาคม 2549 ทางโครงการถือวาสละ
สิทธิ์ในการเขารับการศึกษา 
 

คาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับนิสิตโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) : MCE 5 
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549/50 

 

1. คาหนวยกิต(บรรยาย)  3 วชิา ๆ ละ 3 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต ๆ ละ     
2,000 บาท  

 18,000 บาท 

2.  คาลงทะเบียนแรกเขา 500 บาท 
3.  คาบํารุงการศึกษา ปละ 4,800 บาท 
4.  คาบํารุงหองสมุดพิทยาลงกรณ (คณะ)  ภาคละ 200 บาท 
5.  คาธรรมเนียมพิเศษโครงการฯ ภาคละ 3,500 บาท 
6. คาบัตรประจําตัวนิสิต คนละ 100 บาท 
7.  คาเรียนปรบัพื้นฐาน 2,000 บาท 

รวมคาใชจายในภาคเรียนท่ี 1  29,100 บาท 
คาใชจายนี้  ยังไมรวมคาธรรมเนียมการทดสอบภาษาอังกฤษ  400  บาท    
 

            ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม  2549 
 
                               (ดร.ปรีชา   สิทธิกรณไกร) 
                    ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ฯ 
โทรศัพท 0-0561-0928, 0-2940-6343 



 
ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง เปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดสอนวิชาปรับพื้นฐานและการปฐมนิเทศนิสิตรุนที่ 5 
 

ตามที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) ได
ประกาศกําหนดการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมรุนที่ 5 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 และ การจัดสอนวิชาปรับ
พื้นฐาน วันที่ 21, 22 และ 28-29 ตุลาคม 2549 นั้น โครงการฯ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดการใหม เปน
ดังนี้ 

 
 การปฐมนิเทศนิสิตใหม วันอาทิตยที่ 22 ตุลาคม 2549  
 การจัดสอนวิชาปรับพื้นฐาน วันเสารที่ 21 และ 28 และวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2549 

 
 ทั้งนี้ นิสิตใหมรุนที่ 5 จะไดรับกําหนดการปฐมนิเทศและตารางเรียนปรับพ้ืนฐาน ในวันที่มา
รายงานตัว 
 

  ประกาศ ณ วนัที่  2  ตุลาคม  2549 
 

 
                                            (ดร.ปรีชา   สิทธิกรณไกร) 
                 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ฯ 
 


