
 
 
 
 

ประกาศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาคพิเศษ  รุน 6 
เร่ือง  รายชื่อมีสิทธิเ์ขาศกึษาในโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาคพิเศษ 
ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา  2550 

 
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ขอประกาศรายชื่อ

ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุน 6 
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2550 จํานวน 44 คน  ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

 

ลําดับที่ 
รหัสประจําตัว

ผูสอบ 
ช่ือ-สกุล 

1 001 พระมหาสุทิน มหานาโถ 

2 002 นางสาวบุณยวีร อภิชาตปิฐมพงศ 

3 003 นางสาวชิดชนก   เขาแกว 

4 004 นางสาวเสาวนยี ศิริ 

5 005 นางสาวปราณ ี สังขเจริญ 

6 006 นางสาววรินญา ประทีปแสงเจริญ 

7 009 นางสาวพิมพา วิทยา 

8 010 นางสาวกญัญารัตน ล้ิมทองกุล 

9 011 นายประกติติ ์ ประทานชวโน 

10 012 พันโทหญิงศิรินทร จันทวัฒน 

11 013 นางสาวอินทิรา ธรรมปญญา 

12 014 นายกิติพงษ หงสรานากร 

13 016 นายสมพร เปาอินทร 

14 017 นางสาวเบญญาภา ชูรังษี 

15 018 นางสาวลินลา พิบูลภานุวัธน 

16 019 นางสาวปรียานุช มาตยารักษ 

 
 



 
ลําดับที่ 

รหัสประจําตัว

ผูสอบ 
ช่ือ-สกุล 

17 020 นางสาวพิมพพร อาภาภัทรกุล 

18 021 นางสาวปรัชญาพร ชาญณรงค 

19 022 นางสาวนภสร เปรมปรี 

20 023 นางสาวกนษิฐา จันทิหลา 

21 024 จาสิบเอกอนุรักษ ฉายสวาง 

22 025 นางสาวศิริวัลย สมใจ 

23 026 นางพงศพร ครองญาต ิ

24 027 นายสงา ธีระนิธ ิ

25 029 นางสาวน้ําทิพย อ้ังลาน 

26 031 นางสาวกมลวรรณ ชัยวิทยาอัมพร 

27 032 นางสาวมนตรผกา โกษฐา 

28 033 นางสาวสุมาล ี ตั้งสัตยาวิรุฬห 

29 035 นางสาวนาฏยา ตะลี 

30 036 นายศรรัฐ โสภโณ 

31 037 นางสาวลลติ สังขศรี 

32 038 นางสาวสภุาพร เกษมชัย 

33 039 นางสาววรางคณา เมืองสง 

34 040 นางสาวมฤริณทร แตงนอย 

35 041 นายกิตติพงศ อ่ิมประคองศลิป 

36 042 นางสาวจารุณ ี ธุระพันธุ 

37 043 เรือโทหญิงศภุมาส กังวานพณิชย 

38 044 เรืออากาศโทชนกนันท พลอยใหญ 

39 045 รอยตํารวจเอกหญิงรัชดาภรณ พุทธวงศ 

40 046 นางสาวชนภิาค ชาวนาฟาง 

41 047 นางสาวนันทพร กระจางโพธิ ์

42 048 นางสาววัลยา จันทรแจม 

 
 



ลําดับที่ 
รหัสประจําตัว

ผูสอบ 
ช่ือ-สกุล 

43 050 นางสาววิชชุลดา ไชยแสนทาว 

44 051 นางวีนา สุขเกษม 

 
 

ลงชื่อ................................................................. 
                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทิพยวัลย  สุรินยา) 

                                                            ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
  โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1 ตุลาคม 2550 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ 
 
 
1.  รายงานตัว  การลงทะเบียน  และปฐมนิเทศ 
 1.1  รายงานตัว ลงทะเบียนแรกรับ  วันพฤหสับดีที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-20.30 น. 
 

เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันรายงานตัว 

1.  คาลงทะเบียนแรกรับ จายเปนเงินสด จํานวน 1,000 บาท 
2.  รูปถาย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

 
 1.2  การลงทะเบียน วันพฤหัสบดทีี่ 25 ตุลาคม 2550  เวลา 9.00-19.00 น. 
 
 1.3  ปฐมนิเทศ  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม  2550   เวลา 13.00-16.30 น. 
 
2.  วันเปดเรียน  วันอังคารที่  30 ตุลาคม 2550  เวลา 18.00 – 19.00 น.  
 
   
  

 

ผูที่ไมมารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนด 
จะถือวาสละสทิธิ 


	กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

