
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดบัปริญญาโท  
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา  2549 
ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

1 0001 นางจินตนา สุนทรสีมะ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอทุกทานตองเรียน 
2 0002 นางสาวกชมน ผลสินธุ วิชาเสริมพื้นฐานโดยลงทะเบียนประเภท 
3 0003 นางสาวเรืองกมล พงษภมร UC  ดังตอไปนี้ 
4 0004 นายสภา ลาชโรจน 475511  Applied Statistics in Psychology 
5 0005 นางณัชชา ลาชโรจน 475512  Applied Psychology at Work 
6 0006 นางมะลิน ี เทพปาน  
7 0008 นางสาววิมลรตัน ครองมงคล  
8 0009 นางสาวศิริมา ตัณฑลีลา  
9 0011 นางสาวนุชจิราภรณ โยธารักษ  
10 0012 นางสาวสุณัฐดา อริยกะบุตร  
11 0013 นางสาวนฤมล นวลวงศ  
12 0017 นางอารมรัตน จิรานุไชยวัฒนา  
13 0020 นางอรณีย รัตนคงสวัสดิ์  
14 0025 นางสาวพิชญเพ็ญ ปาณะดษิ  
15 0026 นางสาวปวริศา เนียรภาค  
16 0028 นางสาวปณดิา ทรัพยสมบูรณ  
17 0029 นางสาวสรวงทิพย เธียรสุนทร  
18 0030 นางสาวผการตัน สุวพนาวิวัฒน  
19 0033 นางสาวจรูญรัตน จันทุมา  
20 0035 นางสาววณีา โฆษิตสุรังคกุล  
21 0036 นางสาวจณิหจุฑา อุสุพันธ  
22 0038 นางสาวชลดา ปนแกว  
23 0039 นางสาวอําภรณ ชัยโชตกิจ  
24 0041 นางสาวสุภาภรณ นิ่มวชิระสุนทร  
25 0042 นางนพเกต ุ ลีลาขจรจิต  

 

 



 

 

 

ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
26 0045 นางสาวธิดารัตน กองบุญ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอทุกทานตองเรียน 
27 0053 นางสาวรุจีสมร คําเมือง วิชาเสริมพื้นฐานโดยลงทะเบียนประเภท 
28 0055 นายไพโรจน ผาสุขฤทธิ์ UC  ดังตอไปนี้ 
29 0056 นางสาวจิรวด ี เปลี่ยนแปลก 475511  Applied Statistics in Psychology 
30 0057 นางสาวปณิธี ปานขํา 475512  Applied Psychology at Work 
31 0059 นางสาวกรดา เวียงอําพล  
32 0060 นางสาวรัชน ี บัญดาตั้ง  
33 0061 นางชัชนันท กิตติวุฒดิํารงชัย  
34 0063 นางสาวศิริวรรณ ช่ืนบุญ  
35 0066 นางสาวอารีรัฐ ซังธาดา  
36 0067 นางสาวอวยพร ถานะวร  
37 0072 นางสาวฆริกา ดาทอง  
38 0073 นางสาวมณีรัตน ปรปกษพาย  
39 0074 นางนฤมล มนตเสว ี  
40 0082 นางสาวสุภาพร ชุมวรฐาย ี  
41 0084 นางสาวกุลวด ี จิตองอาจภกัด ี  
42 0085 นางสาวอรชา หอนาค  

 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองยื่นเอกสารประกอบดวย   1.  สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ (Transcript)  
จํานวน 1 ฉบบั , 2.ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) , 3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ ,  
4. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ,  5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  ในวันรายงานตวัมิฉะนั้นถือวาหมดสิทธ์ิเขา
ศึกษาตอ 

 
 

 ประกาศ ณ วนัที่   17  พฤษภาคม   2549 
 
 

(อ.ถวัลย  เนยีมทรัพย) 
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ 
 

 
 



 

      ประกาศ 
    กําหนดการรายงานตัว 

 
1. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 

1.1   รายงานตวั     ลงทะเบียนแรกเขา ณ หองโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม   
 ภาคพิเศษ  คณะสังคมศาสตร   อาคาร 1  ช้ันลาง  วันที่  17 , 18 , 19 พฤษภาคม  2549    
 เวลา  9.00 - 16.00  น.  (พัก 12.00 -  13.00  น.)  
1.2  ปฐมนิเทศ  ณ  หองประชุม  อาคาร 3 ช้ัน 5  คณะสังคมศาสตร  วันจันทรที่  29  พฤษภาคม 2549  
  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

 
2.  หลักฐานที่จะตองนํามาในวันรายงานตัว 

2.1 สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ  (Transcript)  จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) 
2.4 รูปถาย  1 นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
2.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 

 

3. คาใชจายที่ตองนํามาวันรายงานตัว 
3.1   คาลงทะเบียนแรกเขา   1,000   บาท 

 
 

                    ผูที่ไมมาตามวันและเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 
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