


เอกสารแนบท้าย 
ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

                       

1.  ก าหนดการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์ 
วัน – เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 
ปริญญาโท 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
       08.30 – 09.30 น. 
       09.30 – 10.30 น. 
       10.30 – 12.00 น. 
       10.30 – 12.00 น. 
 
ปริญญาเอก 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
       08.30 – 09.30 น. 
       09.30 – 10.30 น. 
       10.30 – 16.30 น. 
       10.30 – 16.30 น. 

 
 
รายงานตัวและตรวจหลักฐานการรับสมัคร 
สอบพ้ืนฐานการจัดการ 
สอบภาษาอังกฤษ 
รอสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
 
 
รายงานตัวและตรวจหลักฐานการรับสมัคร 
สอบพ้ืนฐานการจัดการ 
สอบภาษาอังกฤษ 
รอสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
ห้อง B5203  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5204  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5204  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5203  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5204  อาคารเรียนรวม 2 
 
 
ห้อง B5203  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5204  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5204  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5203  อาคารเรียนรวม 2 
ห้อง B5205  อาคารเรียนรวม 2 

 
2.  หลักฐานการสมัคร 
 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานการสมัครยื่นเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
 2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 
 2.3 ส าเนาใบส าเร็จการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 
 2.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงแนบมาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด  

2.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รปู 
 

3. อุปกรณ์การสอบข้อเขียน ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดังนี้ 
 3.1 ดินสอ 2B 
 3.2 ยางลบดินสอ 
 3.3 ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
 3.4 กบเหลาดินสอ 
 3.5 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



4. การแต่งกาย ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกาย ดังนี้ 
4.1 ชาย เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดโปโล (มีปก) สีสุภาพ กางเกงสแล็คยาวทรงสุภาพและสีสุภาพ ถุงเท้าและ    
      รองเท้าหุ้มส้น 

 4.2 หญิง เสื้อเชิ้ต กระโปรงยาวพอสมควรทรงสุภาพและสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
 
5. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน 
 5.1 อุปกรณ์ที่ให้น าเข้าห้องสอบได้  มีดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ปากกาสีน้ าเงินและยางลบดินสอ 
 5.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
6. เอกสาร/รายละเอียดท่ีสาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือกระดับปริญญาเอก 
 6.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ  A4  จ านวน 4 ชุด 

6.2 สรุปงานวิทยานิพนธ์ที่ท าในระดับปริญญาโท ประมาณ 1-5 หน้ากระดาษ  A4  จ านวน 4 ชุด 
6.3 จบการศึกษาระดับปริญญาโทโดยเงื่อนไขใด  ตีพิมพ์/น าเสนอบทความในการประชุม  
      วิชาการ (ส าเนาเอกสารหลักฐานแนบ)   
6.4 ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบท้าย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ล าดับที่สอบ ชื่อ – นามสกุล 
1 นางสายรุ้ง ตาสว่าง 

2 นางสาวภรัณยา ทิมทอง 

3 นายกุลศุภณัช พรมมา 

4 นางสาวชลธิชา จันทร 

5 นางสาวดรุณี กันพนม 

6 นายบัณฑิต ลาดนาเลา 

7 นายเลิศศิลปฺ์ มั่นเพชร 

8 นายพีรพงศ์ พุ่มชูศรี 

9 นายปกรณ์ สาระสุภาพ 

10 นายจ ารัส อาจศัตรู 

11 นายวีระพงษ์ ชมชายผล 

12 นายศุภกร สียางนอก 

13 นายอนันต์ ซิวตาวงศ์ 

14 นายกรีรวัฒน์ วรวงค์ 

15 นายศรศักดิ์ พรหมเงิน 

16 นายวัชรินทร์ แก้วใจจง 

17 นายปิยพงศ์ แสงค า 

18 นายสุรวงค์ รัตประจง 

19 นายชาติชาตรี แสวง 

20 นายธีระวุฒิ ศรีสมศักดิ์ 

21 นายเสฏฐวุฒิ รอดโพธิ์ทอง 

22 นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ 

23 นางสาวนวพรรษ สุขเกษม 

24 นายวีรยุทธ กึกกัน 

25 นายเมธัส ศรีลาดเลา 

26 นายปฏิพัทธ์ ทับศรี 
 
 
 
 



เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  

ล าดับที่สอบ ชื่อ – นามสกุล 
1 นายศุภชัย คลังทอง 
2 นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง 
3 นายณัฏฐ์  นาคกร 
4 นายโอริสสา ดิถีเพ็ญ 
5 นายนิรันดร์ เล้าสกุล 
6 
7 

นายนันทวัจน์ สุวรรณอาศน์ 
นายอธิวัฒน์  บุญมีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


