
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ระดับปริญญาโท  สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปการศกึษา 2551 

 

สอบขอเขียน วันเสารที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หองสอบ :  หองเรียน 2 ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม)   

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 ร.ต.หญิง จุฑาณัฐ ทรัพยสกุล  
2 002 นางสาวทศันีย ทุงมน  
3 003 นางสาวเยาวลกัษณ สองสี  
4 004 นางสาวณฐกา บูรณะสุบรรณ  
5 005 นางสาวนุชรัตน ชาวชายโขง  
6 006 ร.ต. ณพนนท วุฒิวิกัยการ  
7 007 นางสมสกุล คงวงศวาลย  
8 008 นางสุทิศา ทองทรัพย - รูปถาย จาํนวน 2 รูป 
9 009 นางสาวอริษา เต็มด ี - ใบรายงานการศึกษา 
10 010 นางสาวอภิญญา เทียมทัด  
11 011 นางสาวทิชา เสนาธรรม  
12 012 นางสาวปยวรรณ คลายคลึง  
13 013 นางพรทิพย ไชยวัฒน  
14 014 นางสาวเบญจรัตน ตอรบรัมย  
15 015 นางสาวกชพร เจริญสุข  
16 016 นางสาววัชรี จุลภาค ี  
17 017 นางสาวรสรินทร สังขสวัสดิ์  
18 018 นางสาวอุปนันทน เชาวนฤทธิ ์  
19 019 นางสาวปยวรรณ บุญทา  
20 020 นางอัจฉรา วิไสสกุลยง  
21 021 นางกรณัฎฐ ศิริคํารณ  
22 022 นางสาวนวพรรณ ภริทานนท  
23 023 นายเจตนิพิฐ กันฉาย  
24 024 นางสาวทิพยประสงค แสงงาม  



ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 
25 025 นางณัฐพิรมย ไมเดระตา  
26 026 นางสาวธีราสนิี ฤทธิ์ถาพรม  
27 027 นางสาวสลิลรัตน กันยะ  
28 028 นางสาวเนตรนภา วงศพิพันธ  
29 029 นางสาวปรศันยีาภรณ ชุมวรฐานยี - ปริญญาบตัร 
30 030 ร.ต.ท.หญิง จริพร  กลับวงษ  
31 031 นางสาวรัชฎา เดชเฟอง  
32 032 นางสาวปฏญิญา วัฒนประพนัธ  
33 033 นางสาวปฐมา กฤตโยภาส  
34 034 นางสาวกญัญภัทร แซพัว  
35 035 นางสาวหทัยรัตน คงสืบ  
36 036 นางสาวสุจติรา เชาวลิต  
37 037 นายอนาวิน แกวนามชัย  
38 038 นายจํารัส จันทรประทักษ  
39 039 นางสาวพัชรินทร ภัทรพงษกาญจน  
40 040 นางสาวดาลดั รยะสวัสดิ์  
41 041 นายภาคภูม ิ สิริภัทราวรรณ  
42 042 นางสาวสุพรรณี ดวงดํา  
43 043 นายอุดมเดช รัตนเสถียร  
44 044 นางสาวพรรณทิพา บัวมาก  
45 045 นางสาวเกศกนก พันธุภักดิ ์  
46 046 นายกิตตศิักดิ ์ ปญจชัย  



หมายเหต ุ
1. สอบขอเขียน ณ หองเรียน 2  ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) 

2. ผูสมัครสอบที่สงเอกสารการสมัครสอบไมครบถวน กรุณานําเอกสารที่ระบุไวในชอง 
หมายเหตุ มาสงที่ สาขาพฒันาสังคม กอนวันสอบสัมภาษณ 

3. สอบสัมภาษณ  
วันอาทิตยที่ 8 มิถุนายน 2551 ณ หองเรียน 2 , หองอาจารยพิเศษ  ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด 
คติการ (พัฒนาสังคม)โดยดูรายละเอียดจากกําหนดการสอบสัมภาษณ  
(แผนถัดไป) 

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา วันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ สาขาพัฒนาสังคม 

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

 



 
กําหนดการสอบสัมภาษณเขาศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 

สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 8 มิถุนายน 2551 
ณ หองเรียน 2 , หองอาจารยพิเศษ  ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คตกิาร (พัฒนาสังคม) 

กําหนดการสอบสัมภาษณ 

หองเรียน 2 หองอาจารยพิเศษ 
เวลา 

วัน/เดือน/ป 

09.00-12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น.
วันอาทิตยที่ 8 มิถุนายน 2551 

 
ผูสมัคร        

เลขประจําตัวสอบ
001-014 

ผูสมัคร         
เลขประจําตัวสอบ

015-023 

ผูสมัคร         
เลขประจําตัวสอบ 

024-037 

ผูสมัคร         
เลขประจําตัวสอบ

038-046 

 
        
       

        


