
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 ขอใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เขารับการสอบขอเขียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ในวันอาทิตยท่ี 9 เมษายน 2549 ณ หอง สค 3 – 402  อาคาร 3 ชั้น 4  
อาคารคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
     

ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
1 0001 นางจินตนา สุนทรสีมะ - 
2 0002 นางสาวกชมน ผลสินธุ - 
3 0003 นางสาวเรืองกมล พงษภมร - 
4 0004 นายสภา ลาชโรจน - 
5 0005 นางณัชชา ลาชโรจน - 
6 0006 นางมะลินี เทพปาน - 
7 0007 นายเกียรติชัย บุญอรณะ - 
8 0008 นางสาววิมลรัตน ครองมงคล - 
9 0009 นางสาวศิริมา ตัณฑลีลา - 
10 0010 นางสาวนัชชา ภูชมภู - 
11 0011 นางสาวนุชจิราภรณ โยธารักษ - 
12 0012 นางสาวสุนัฐดา อริยกะบุตร - 
13 0013 นางสาวนฤมล นวลวงศ - 
14 0014 นางสาวพรผกา อังกูรสุทธิพันธ - 
15 0015 นางสาวพนิตานันท สุขเอมโอษฐ - 
16 0016 นางสาวเดือนงาม แซเอา - 
17 0017 นางอารมรัตน จิรานุไชยวัฒนา - 
18 0018 นางสาวแววพรรณ ชิดเชิดวงศ - 
19 0019 นางสาวชวลี มากศรี - 
20 0020 นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์ - 
21 0021 ร.ท.หญิงพัชราภรณ สุวรรณกนิษฐ - 
22 0022 นางสาวปยฉัตร อัมพรวัฒนโรจน - 
23 0023 นางสาวนาฏฤดี ศรีแจง - 
24 0024 นายวุฒิชัย วัชรีรัตน - 
25 0025 นางสาวพิชญเพ็ญ ปาณะดิษ - 
26 0026 นางสาวปวริศา เนียรภาค - 
27 0027 นางสาววงศดาว เร่ิมคา - 

 
ประกาศ 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท   

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2549   

              



ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
28 0028 นางสาวปณิดา ทรัพยสมบูรณ - 
29 0029 นางสาวสรวงทิพย เธียรสุนทร - 
30 0030 นางสาวผการัตน สุวพนาวิวัฒน - 
31 0031 นางสาววิราวรรณ บุญธรรม - 
32 0032 นางสาวอุมาวดี เตโช - 
33 0033 นางสาวจรูญรัตน จันทุมา - 
34 0034 นางสาวขวัญหทัย วิมูลชาติ - 

35 0035 นางสาววีณา โฆษิตสุรังคกุล - 

36 0036 นางสาวจิณหจุฑา อุสุพันธ - 

37 0037 นางสาวพรพิมล มณฑาทิพย - 

38 0038 นางสาวชลดา ปนแกว - 
39 0039 นางสาวอําภรณ ชัยโชตกิจ - 
40 0040 นายกิตติกร พรหมมาลี - 
41 0041 นางสาวสุภาภรณ นิ่มวชิระสุนทร - 
42 0042 นางนพเกตุ ลีลาขจรจิต - 
43 0043 นางสาวสุลักษณา พันธุดิษฐ ขาด  -   หนังสือรับรองระยะเวลาทํางาน 
44 0044 นายคณิส ดาวลอย ขาด  -   หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 

         -  ใบรับรองแพทย 
45 0045 นางสาวธิดารัตน กองบุญ - 
46 0046 นางสาวณัฐรัตน บรรเทาทุกข ขาด  -   หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 

-   หนังสือรับรองระยะเวลาทํางาน 

-  ใบรับรองแพทย 
47 0047 นายศิริพงษ คุนุผกาพันธ ขาด  -   สําเนาปริญญาบัตร 
48 0048 นางสาวสุชาดา สุขเกษม - 
49 0049 นายศรายุธ มนตรีมุข - 
50 0050 นางสาวศตพร ลีปายะคุณ - 
51 0051 นางสาวอุบลรัตน ศรีระสันต - 
52 0052 นางสาวชนมน ยายืน - 
53 0053 นางสาวรุจีสมร คําเมือง - 
54 0054 นางสาวกาญจนา ปานสังข - 
55 0055 นายไพโรจน ผาสุขฤทธิ์ - 
56 0056 นางสาวจิรวดี เปลี่ยนแปลก - 
57 0057 นางสาวปณิธี ปานขํา - 
58 0058 นางสาวศิริมา พรนภัส ขาด  -   สําเนา Transcript 

-  สําเนาปริญญาบัตร 
59 0059 นางสาวกรดา เวียงอําพล - 
60 0060 นางสาวรัชนี บัญดาตั้ง - 
61 0061 นางชัชนันท กิตติวุฒิดํารงชัย - 
62 0062 นายวิโรจน ทวีชัยนุกูลกิจ - 
63 0063 นางสาวศิริวรรณ ช่ืนบุญ - 



ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
64 0064 นางสาวศิรินุช ช่ืนบุญ - 
65 0065 นางสาวพนิดา เหลืองเรืองทิพย - 
66 0066 นางสาวอารีรัฐ ซังธาดา ขาด  -   หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 

         -   ใบรับรองแพทย 
67 0067 นางสาวอวยพร ถานะวร - 
68 0068 นางสาวรินณา คงสุวรรณ ขาด  -   ใบรับรองแพทย 
69 0069 นางสาวภูมรินทร มาลารัตน - 
70 0070 นางอารีนันท ถนอมรวีเกียรติ ขาด  -   สําเนาปริญญาบัตร 
71 0071 นางสาวทิพวัลย โฉมศุภางค ขาด  -   สําเนาปริญญาบัตร 
72 0072 นางสาวฆริกา ดาทอง - 
73 0073 นางสาวมณีรัตน ปรปกษพาย - 
74 0074 นางนฤมล มนตเสวี - 
75 0075 นางสาวสิรศุขต สิทธิเขตกรณ - 
76 0076 นางสาววิไลลักษณ ชาติยานนท ขาด   -   ใบรับรองแพทย 
77 0077 นางสาวจันจิรา ภูนา ขาด   -   ใบรับรองแพทย 
78 0078 นายสุระ โพยนอก - 
79 0079 นางสาวศุลีพร มาไว - 
80 0080 นางสาววิลาวรรณ อินทรนวล - 
81 0081 นางสาวลินดา สงารุงโรจน ขาด   -  สําเนาปริญญาบัตร 
82 0082 นางสาวสุภาพร ชุมวรฐายี - 
83 0083 นายสุชาติ บุญไกร - 

84 0084 นางสาวกุลวดี จิตองอาจภักดี - 
85 0085 นางสาวอรชา หอนาค - 

 
 
หมายเหต ุ   ผูสมัครสอบที่เอกสารไมครบใหนํามายื่นกอนวันท่ี 9 เมษายน 2549  มิฉะนั้น  จะถือวาหลักฐานการ 

      ประกอบการสมัครไมครบ 
 

 
วันเวลาสอบขอเขียน :    วันอาทิตยท่ี 9 เมษายน 2549 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่สอบ :    หอง สค 3 – 402 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
    
 ประกาศ  ณ  วันที่        มีนาคม 2549 

 
(อ.ถวัลย   เนียมทรัพย) 

ประธานกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ 
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