
 

 

 

 
 

             
               

             ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  

    โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

ประจําปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------  

  

                    ตามท่ีโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี        
ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2560 - 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วน้ัน 
  

                    บัดน้ี  โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  (MBA)  จะทําการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์  249 ราย  ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องภาณุรังษี เอ-บี 
ช้ัน 1  โรงแรมรอยัลริเวอร์ ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

1. 01-0001 นาย สุริยา ชาวลําพยา 

2. 01-0003 นางสาว ศุภมาศ พันทวีศักด์ิ 

3. 01-0005 นางสาว วรรณธมน สังวาลย์ 

4. 01-0007 นาย พลกฤต กิจวชรโสภณ 

5. 01-0008 นางสาว ศรีสุนันทา ไชยเฉลิม 

6. 01-0010 นางสาว ภัสราภรณ์ เตียพิบูลย์ 

7. 01-0011 นาย เมธาวี เพชรดี 

8. 01-0012 นางสาว เลิศพรรณา บุนนาค 

9. 01-0016 นางสาว อรรชนา รักวิโรจน์สุข 

10. 01-0019 นาย ภัทรพล ภัทรคมพงศกร 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

11. 01-0023 นาย วิทชัย รุ่งฤทธิเดช 

12. 01-0024 นางสาว สุภัทรา บุญมาก 

13. 01-0029 นางสาว ปาจรีย์ ขาวเก้ือ 

14. 01-0030 นางสาว อัจจิมา องค์ไพบูลย์ 

15. 01-0034 นางสาว สุภนิตย์ ปราบณรงค์ 

16. 01-0036 นาย ณพงศ์ธร ตันรัตนาวงศ์ 

17. 01-0037 นางสาว นลัท พุทธานุรักษ์ 

18. 01-0040 นางสาว จุฑามาศ ธรรมนูญ 

19. 01-0042 นาย ณัฐวุฒิ อัสวานุวัตร 

20. 01-0047 นางสาว จิตต์ชนก บู่สาลี 

21. 01-0049 นาย สิทธิศักด์ิ สายจําปา 

22. 01-0050 นางสาว กฤตพร สมมุ่ง 

23. 01-0052 นางสาว อรสา กู้เกินพงษ์ 

24. 01-0057 นางสาว ญาณิศา วนิชกุลพิทักษ์ 

25. 01-0064 นางสาว อิทธิวดี ชินสําราญ 

26. 01-0065 นาย เพชรภูมิ เสียงสุวรรณ 

27. 01-0068 นางสาว พิรดา โป๊ะลําพงษ์ 

28. 01-0071 นางสาว สกุลรัตน์ แซ่ลี ้

29. 01-0079 นาย เทพนุกูล ศรีสุทธิ 

30. 01-0083 นาย กฤตพัฒน์ พรหมพล 

31. 01-0091 นาย เกษมสุข ค๊อก 

32. 01-0092 นางสาว อัชฌา ไวทยาชีวะ 

33. 01-0096 นางสาว วัลลิภา สุขุมอํานวยชัย 

34. 01-0099 นางสาว ปุณณจิต สถิตย์ปิยะรัตน์ 

35. 01-0101 นางสาว ขวัญฤทัย เหมะธุลิน 

36. 01-0102 นางสาว กนิษฐา วงศ์สละ 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 
               

37. 01-0103 นางสาว พลอยพรหม โสภณ 

38. 01-0104 นาย นันทพงศ์ ราชศิริส่งศรี 

39. 01-0105 นาย ชยุตม์ จังโหลนราช 

40. 01-0106 นาย กมล จึงมานนท์ 

41. 01-0108 นางสาว ธัญชนก ทวีเงิน 

42. 01-0110 นางสาว ฉัตรชนก น้อยโพนทอง 

43. 01-0113 นาย ชโนดม ฉลาดแพทย์ 

44. 01-0114 นาย กันต์ศรัณย์ โกมลไพศาล 

45. 01-0115 นาย ทิตพล ไล้ทอง 

46. 01-0116 นาย อดุลย์วิทย์ สินธุศิริ 

47. 01-0120 นางสาว กชพร แซย่ี่ 

48. 01-0122 นาย กันต์ พัฒน์วิชัยโชติ 

49. 01-0124 นางสาว ขวัญหทัย สมดี 

50. 01-0125 นางสาว พัชรวรรณ สุจินดาวัฒน์ 

51. 01-0126 นาย ศุภราช เติมรุ่งเรืองเลิศ 

52. 01-0128 นางสาว อุรัสยา พงศ์ทรัพย์เจริญ 

53. 01-0130 นาย สุรพัศ คีรีวิเชียร 

54. 01-0134 นางสาว สุดารัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์ 

55. 01-0135 นางสาว ศิริพร ปราณีชน 

56. 01-0136 นางสาว ขนิษฐา โสภักดี 

57. 01-0139 นางสาว วรรณวิศา ศรีคํา 

58. 01-0141 นาย อิทธิพงษ์ ผลเพ่ิม 

59. 01-0146 นางสาว ธัญญา ธัญกิจจานุกิจ 

60. 01-0148 นางสาว พิชญา จุลนิพิฐวงษ์ 

61. 01-0154 นาย ปุณยวัจน์ นันท์ธนทรัพย์ 

62. 01-0155 นาย สิทธิวิชญ์ ประโพธ์ิสัง 



 

 

 
-4- 

                             

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

63. 01-0156 นางสาว มุรินธรรม ก่ิงกาญจน์ 

64. 01-0157 นาย พรเทพ ปัทมะโรจน์ 

65. 01-0158 นางสาว ภัทรนิษฐ ์ บุณยรัตพันธ์ุ 

66. 01-0159 นางสาว สุภาพรรณ คงมณีพรรณ 

67. 01-0161 นางสาว ธีร์จุฑา มหาโชคเลิศวัฒนา 

68. 01-0162 นาย บรรดาศักด์ิ ต้ันมณีกูล 

69. 01-0163 นางสาว อนันตญา จันทร์นพรัตน์ 

70. 01-0165 นาย ทศพร พิทยาธร 

71. 01-0167 นางสาว ฐานิกา ชาติกุล 

72. 01-0168 นางสาว ภาพตะวัน ขจรไชยวุฒิ 

73. 01-0169 นางสาว ชฎากาญจน์ มานะเจริญลาภ 

74. 01-0170 นางสาว ปรียาภรณ์ เอกธัญวงศ์ 

75. 01-0172 นาย ณัฐพล ฉันชัยพัฒนา 

76. 01-0174 นาย ธลินท์ ท.ธรรมธาดา 

77. 01-0175 นาย ชัยสิทธ กลั่นความดี 

78. 01-0177 นาย ปิยะชาติ จิตปลอดโปร่ง 

79. 01-0178 นางสาว ปูริดา อ้ิวสวัสด์ิ 

80. 01-0179 นางสาว ณัฐรดา ศิริสุคนธ์ 

81. 01-0181 นาย ศุภพัฒน์ นิลอนันต์ 

82. 01-0182 นางสาว ณัฐฐญิา นกเล็ก 

83. 01-0183 นางสาว พิรุณพร ไพฑูรย์เจริญลาภ 

84. 01-0185 นางสาว มณียา สายสนิท 

85. 01-0186 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองบัว 

86. 01-0187 นางสาว นันทิกานต์ วงศ์ธีราพร 

87. 01-0188 นางสาว กันต์กมล มณีโชติ 

88. 01-0189 นางสาว กมลลดา เรือนสุข 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

89. 01-0190 นางสาว นภนฏ ธารีพืช 

90. 01-0191 นาย วิรุณ กฤษณเกรียงไกร 

91. 01-0192 นาย กุลศิร ิ ผ่องผุด 

92. 01-0193 นางสาว ญานิกา จิระนภากุลวัฒน์ 

93. 01-0196 นางสาว พรรณทิพย์ ธาราทรัพย์ 

94. 01-0197 นาย สืบวิศว์ สาทรสัมฤทธ์ิผล 

95. 01-0199 นางสาว ชลธิชา สองสี 

96. 01-0201 นางสาว ธนภัทร คําชุม 

97. 01-0203 นางสาว ปัญจรัตน ลือกิตติศัพท์ 

98. 01-0204 นางสาว ธันย์ชนก พูนแก้ว 

99. 01-0205 นางสาว เอวิกา เอ่ียมบํารุงสกุล 

100. 01-0206 นางสาว ณัฐสุดา กรีธาดํารงเดช 

101. 01-0207 นางสาว ณัฐธยาน์ ฉิมขันธ์ 

102. 01-0208 นางสาว กัญญาณ ี พยุงแก้ว 

103. 01-0210 นางสาว นันทิกร เก้าพัฒนสกุล 

104. 01-0211 นาย คุณากร นิสภานนท์ 

105. 01-0212 นางสาว รตา ศรีธวัชพงศ์ 

106. 01-0213 นางสาว ครองขวัญ บุญประสงค ์

107. 01-0214 นางสาว อุษารัฐ อุทัยกวิน 

108. 01-0215 นางสาว กิตติพร พิมพ์จักร 

109. 01-0216 นางสาว เอกจิตรา ก่ิงพุทธพงษ์ 

110. 01-0217 นางสาว จิระภา จันทร์งาม 

111. 01-0218 นางสาว ณัฐวรรณ ตรีสอน 

112. 01-0219 นางสาว พัชรินทร์ เอ่ียมท่าไม้ 

113. 01-0221 นางสาว ศุภกานต์ วีระเนตร 

114. 01-0222 นางสาว ภัทริน พฤฒิธํารง 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

115. 01-0223 นางสาว มณฑิรา แจ้งสุทธิวรวัฒน์ 

116. 01-0228 นางสาว นัทธมน ทรงศิริสมบัติ 

117. 01-0229 นาย กฤษฏ์ิ วชิรกานต์ 

118. 01-0230 นาย วโรดม คงหนู 

119. 01-0232 นางสาว ถลัชนันท ์ ปะติเส 

120. 01-0233 นางสาว อนุสรา กอฟัก 

121. 01-0234 นางสาว ธวัลรัตน์ วงศ์พฤกษ์ 

122. 01-0235 นางสาว อัญวีณ์ สุขุมจีรวัจน์ 

123. 01-0236 นางสาว วริศรา ชินเจริญกิจ 

124. 01-0238 นางสาว ปาริฉัตร ทรงราษี 

125. 01-0239 นางสาว รชพร พุทธาพร 

126. 01-0241 นาย ศุภณัฐ เย็นเศรณี 

127. 01-0242 นางสาว สาริณี พงษ์นุ่มกุล 

128. 01-0243 นาย อติศักด์ิ บุญนิมิตรภักดี 

129. 01-0244 นางสาว ลักษิกา ลี้วิริยะสหกิจ 

130. 01-0245 นางสาว เบญจลักษณ ์ รัตนสุนทรศิลป์ 

131. 01-0246 นาย ภัทรพล ชัยธัมมาวุธ 

132. 01-0247 นางสาว กันต์ฤทัย ทิตอร่าม 

133. 01-0248 นางสาว พิมพลอย ปิยธรรมาภรณ์ 

134. 01-0249 นาย พิเชฐ อาภาประสิทธิกุล 

135. 01-0251 นาย หฤษฎ์วัส มากพงศ์เศรษฐ 

136. 01-0252 นาย วรรณสิทธ์ิ จันทรกลม 

137. 01-0253 นางสาว อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 

138. 01-0254 นางสาว โชติกา ชวาลวิวัฒน์ 

139. 01-0255 นาย ณฐนน เกตุชาติ 

140. 01-0256 นาย ธนกฤต กฤษณังกูร 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

141. 01-0258 นาย ปรัชญ์กรณ ์ ยาทุม 

142. 01-0259 นางสาว ภัทร์นรี แย้มประดิษฐ ์

143. 01-0261 นางสาว อมรรัตน์ แตรพันธ์ 

144. 01-0262 นางสาว ไอริน ประกอบกลิ่น 

145. 01-0263 นางสาว อรัชพร ไมตรีภักดีกุล 

146. 01-0264 นางสาว ลิลกมล กิตติเจริญกุล 

147. 01-0265 นางสาว ญาดา เพ่งพิศ 

148. 01-0266 นางสาว หทัยรัตน์ กอฤกษ์กุล 

149. 01-0267 นางสาว สิรีธร จันทรนิจกร 

150. 01-0268 นาย จิรายุส จินตนาศานต์ิ 

151. 01-0269 นางสาว หน่ึงฤทัย รัตนาพร 

152. 01-0270 นางสาว ภาพิมล โชติพฤกษ์ชูกุล 

153. 01-0271 นาย พงศธร เช่ียวกุล 

154. 01-0273 นาย นฤเบศ รัตนจินดา 

155. 01-0275 นางสาว วชิราภรณ์ ศิวาชัย 

156. 01-0276 นางสาว จิราภา ตรีสัตย์ 

157. 01-0277 นาย ปิยะภูมิ เกียรติวีระศักด์ิ 

158. 01-0278 นางสาว ชนิตา ชวลิตานนท์ 

159. 01-0279 นาย นฤทธ์ิ อิทธิพงศ์สกุล 

160. 01-0280 นางสาว วิมลมาส เนียระสะ 

161. 01-0281 นางสาว ธนภรณ์ ชวาลวณิชชัย 

162. 01-0283 นาย วุฒิพงษ์ ชิงจันทร์ 

163. 01-0286 นาย ธนพัฒน์ พัฒนเสรีเสถียร 

164. 01-0287 นางสาว สิริมา จุติโชติ 

165. 01-0288 นางสาว วันธนี ธานีรณานนท์ 

166. 01-0295 นางสาว ศิรินาถ ทองแพ 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

167. 01-0296 นางสาว ดิษยา เช้ือสกล 

168. 01-0298 นางสาว กรรณิการ ์ รักไพรสุเทพสริิ 

169. 01-0299 นาย วรเดช วุดานุพันธ์ 

170. 01-0300 นางสาว วินุสนันท์ ศรัทธาสุนทร 

171. 01-0301 นาย วรเมธ โอสถากุล 

172. 01-0303 นางสาว นงลักษณ ์ จุฬานิพันธ์ุ 

173. 01-0304 นาย วัฒนา กังวาฬวัฒนา 

174. 01-0305 นางสาว วาสิตา แสนทวีสขุ 

175. 01-0306 นางสาว พิชามญช์ุ ดีดอม 

176. 01-0307 นางสาว ภัทรา เป่ียมสุขวัฒน์ 

177. 01-0308 นางสาว จิดาภา จันทร์งามผ่อง 

178. 01-0309 นางสาว ภัททิยา หาพุฒพงษ์ 

179. 01-0312 นางสาว ปวีณา มงคลสุขวัฒน์ 

180. 01-0315 นาย สิมิลัน ปิยภัทร์ 

181. 01-0316 นาง ธิดากานต์ วงศ์นวสุรักษ์ 

182. 01-0323 นางสาว กมลชนก งามมาก 

183. 01-0325 นางสาว กุลนิษฐ ์ เลี้ยงอํานวย 

184. 01-0326 นาย เอกภาพ วัชรสารทรัพย์ 

185. 01-0327 นาย ธีรติ ภู่อินทร์ 

186. 01-0328 นางสาว อัทธนีย์ เอ่ียมรัศมีโชติ 

187. 01-0331 นางสาว วรัทยา เช่ียววัฒนะกุล 

188. 01-0334 นาย กฤษณะ ไพบูลย์ภิญญาเลิศ 

189. 01-0335 นาย นครา วรรณรส 

190. 01-0336 นางสาว ชลิดา สาธิตวุฒิ 

191. 01-0337 นาย อนรรฆวัตร บุญสนอง 

192. 01-0340 นางสาว สุจารี ยุวจรัสกุล 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

193. 01-0342 นางสาว ธชพรรณ จงจรัล 

194. 01-0344 นางสาว วริศรา แช่มช้อย 

195. 01-0347 นางสาว ชฎาจิต รัฐสมทุร 

196. 01-0348 นางสาว กชกร พินิจรัตนารักษ์ 

197. 01-0349 นาย ปรัชญา ทองสุทธิวงศ์ 

198. 01-0350 นางสาว ธัญรัตน์ สะภูมี 

199. 01-0352 นาย กรณัฐ แสงพุ่มพงษ์ 

200. 01-0353 นางสาว สุปิญา วงศปัญญาภรณ์ 

201. 01-0354 นางสาว ศุภัชญา ละอองกุล 

202. 01-0356 นาย กิตติพงษ์ เรืองทรัพย์เอนก 

203. 01-0357 นางสาว ณัฐธิดา จ่ายประญัติ 

204. 01-0361 นางสาว ฟ้าสีทอง ต่วนชัย 

205. 01-0362 นางสาว วริษฐา ดินอุดม 

206. 01-0363 นางสาว สุภรณ์ แจ้งสุวรรณ์ 

207. 01-0364 นาย ภคพล อัครเดโชชัย 

208. 01-0365 นางสาว อิศรา หริ่มแก้ว 

209. 01-0366 นางสาว พีระญาณ์ รุ่งสินเฉลิมรฐั 

210. 01-0367 นาย อิทธิวัฒน์ จีนจรรยา 

211. 01-0368 นาย ก้องภพ จายะศักด์ิ 

212. 01-0369 นาย สานศิลป์ นาคเกษม 

213. 01-0370 นางสาว ปาณิสรา จารุพศิน 

214. 01-0373 นาย ศุภศักด์ิ บุญนิธิย่ิงยง 

215. 01-0375 นางสาว พรรณปวีร์ เรืองสกุล 

216. 01-0376 นางสาว ลภัสรดา ภูมิอมร 

217. 01-0377 นางสาว สาธิดา แจ้งเจริญ 

218. 01-0378 นางสาว ผาณิตา ญาณศิวโมกข ์
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

219. 01-0379 นางสาว นิสากร เอกสมุทร 

220. 01-0380 นางสาว ภัทรชนก โกมลประเสริฐ 

221. 01-0384 นางสาว สายสุรีย์ พินิจวราภรณ์ 

222. 01-0385 นางสาว จิดาภา กุลแพทย์ 

223. 01-0386 นางสาว สุชาวดี สนธิคุณ 

224. 01-0389 นาย บัณฑิต สุวัฒนวงศ์ชัย 

225. 01-0393 นางสาว วรัมพร ดินอุดม 

226. 01-0396 นางสาว นรพรรณ รัตนพิบูลย์ 

227. 01-0398 นางสาว ณิชมน พจนา 

228. 01-0399 นางสาว กมลวรรณ ต้ินสกุล 

229. 01-0400 นาย ฉันทวัฒน์ สูงกิจบูลย์ 

230. 01-0401 นาย นิธิภัทร แสงดาวฉาย 

231. 01-0403 นางสาว กมลวรรณ อาริยวัฒน์ 

232. 01-0404 นาย ณัฐ เฟ่ืองฟูสิน 

233. 01-0405 นาย ณัฐวุฒิ สุขวัฒนา 

234. 01-0406 นางสาว ฐิติวรดา เหล่าอารยะวัฒน์ 

235. 01-0407 นางสาว กาญจนาภา อรุณรังษี 

236. 01-0410 นาย ภาคภูมิ นิโครวนจํารัส 

237. 01-0411 นางสาว พรลภัส กังวานสกุลทอง 

238. 01-0414 นางสาว ณภัทรชา ปานคํา 

239. 01-0416 นางสาว สุมิตตา สุขโสภี 

240. 01-0417 นาย พันแสง อุทกิจ 

241. 01-0419 นางสาว ณัฐรุจา หงษ์ทอง 

242. 01-0423 นางสาว ภัทรวดี เชฏฐนาค 

243. 01-0424 นาย ศิฏฐ ศุภสุขเกษม 

244. 01-0428 นาย กิตติภณ ลภิรัตนกุล 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ – สกุล 

245. 01-0429 นาย บัณฑิต ยนต์สกุล 

246. 01-0430 นาย กิตติศักด์ิ สารนารถ 

247. 01-0431 นางสาว ประภาพร ตรีนนท์ 

248. 01-0432 นางสาว ปัญชล ี เขียวจันทร์ 

249. 01-0433 นาย ชัยณรงค์ วงศ์กระจ่าง 
 
  ทั้งน้ี ขอให้ผูม้สีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา  
09.00–16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องภาณุรังษี เอ-บี ช้ัน 1  โรงแรมรอยัลริเวอร์  และหากผู้สมัครรายใด 
ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กําหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
                     ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณต้์องนําเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
2. หนังสือรับรองปิดผนึกจํานวน 1 ฉบับ ทั้งน้ีผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ  

 หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทาํงานอยู่ 
3. ใบรับรองการทํางานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทํางานไม่ตํ่ากว่า 1 ปี 

                โดยนับต้ังแต่เริ่มทํางานเต็มเวลา หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
              (วันที่ 31 มกราคม 2561) ทั้งน้ีหากใบรับรองการทํางานมีประสบการณ์ไมถ่ึง 1 ปี  
              จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ 

4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) จํานวน 1 ฉบับ 
5. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
    พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  กรณีที่โครงการฯ ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ  
              ทางโครงการฯ จะทําการตัดสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์ครั้งน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  จักรธรานนท์) 
                    ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

                                                                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


