
 
 

 
 

 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------  
 

ตามที่โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ ประจ าปีการศึกษา 
2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น  

 
โครงการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จ านวน 117 คน ตามรายชื่อ

ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร        ชื่อ-สกุล 

1. 01-0001 นางสาว อัญญาพร จตุพรหมวงศ์ 
2. 01-0002 นาย ธีรภพ กิจเดชากรณ์ 
3. 01-0003 นาย พิพิธธน ละอองแก้ว 
4. 01-0004 นางสาว รุจิรา สุรินทร์ 
5. 01-0006 นางสาว นฤตยา กาญจนะ 
6. 01-0008 นางสาว กัญจนัฎ เอ้ือสุทธิสุคนธ์ 
7. 01-0009 นาย เดชธนา มหโภไคย 
8. 01-0010 นางสาว วิชญวรรน ์ ธนวรรณวินิจ 
9. 01-0014 นาย อนาคลินน์ กุลนิรัตติศัย 
10. 01-0017 นางสาว นรุศรา จักคงธรรมกุล 
11. 01-0019 นาย วัชรพงษ์ โชติรัตน ์
12. 01-0022 นางสาว พัชราภรณ์ ไชยเจริญ 
13. 01-0025 นาย กวิน เลิศวิภาพร 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร         ชื่อ-สกุล 
 14.  01-0026 นาย ศศิพงษ์ พูนธวัชสันติ 
15. 01-0027 นาย พชร อภินันธรรม 
16. 01-0028 นางสาว มามุก ด้วงปรึกษา 
17. 01-0029 นาย วรวีร ์ รุจิราบัตร 
18. 01-0030 นางสาว วิสุฏา ไชยรัตน์ 
19. 01-0031 นาย ภาณุวิชญ์พงษ์ บุญสุขแย้ม 
20. 01-0034 นาย พีรสิชฌ์ เอ้ือสุขนุกูล 
21. 01-0035 นางสาว ชนาพร เตชะนิติ 
22. 01-0036 นางสาว วศินี นาคราชอวยผล 
23. 01-0037 นาย ธนวัฒน ์ ศุภศิริหิรัญสุข 
24. 01-0039 นาย วันเฉลิม มหาดิลกรัตน์ 
25. 01-0042 นาย จักรกฤษณ์ ขันเงิน 
26. 01-0045 นางสาว อานัญญา ขุนทอง 
27. 01-0046 นางสาว เบญญาภา วรภัคนภิศ 
28. 01-0048 นาย ทรงกลด สุขสราญ 
29. 01-0051 นางสาว วรางคณา คุเณนทราศัย 
30. 01-0052 นางสาว กมลรัตน์ ริ้วนาค 
31. 01-0057 นาย ปริญญา สิงห์สุข 
32. 01-0061 นางสาว พัดชา ทองน้อย 
33. 01-0062 นางสาว ชญานิษฐ์ รติคณิตพงศ์ 
34. 01-0066 นางสาว สริตา วิทิตกูล 
35. 01-0069 นางสาว ตีรณา ขวัญดี 
36. 01-0070 นางสาว ณัฎฐนี เบญจางจารุ 
37. 01-0076 นาย ชนกชนม์ ศรีอนุชิต 
38. 01-0078 นางสาว วันสว่างค์ เพ่ิมสิริวาสนา 
39. 01-0081 นางสาว ณัฐสุดา เพ็งโตวงษ์ 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร                 ชื่อ-สกุล 
40. 01-0082 นาย พรหมพล ซื่อสัตย์สกุล 
41. 01-0084 นาย พิธิวัฒน์ รัตนไกรศรี 
42. 01-0085 นาย วีระพล ทวิลาภากุล 
43. 01-0087 นางสาว อลีนา ยงค์กมล 
44. 01-0089 นางสาว กุลปรียา สุกใส 
45. 01-0090 นางสาว อรณิชา ฉาบฉิมพลี 
46. 01-0092 นางสาว กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ 
47. 01-0094 นาย ศิเรศ เจริญธนาวัฒน์ 
48. 01-0096 นางสาว จิรารัตน์ ติรเดชาฤทธิ์ 
49. 01-0098 นางสาว พิชชาภา สุดโนรีกูล 
50. 01-0100 นาย ดิษพงศ์ ทองรวย 
51. 01-0101 นางสาว ณัฐวรรณ เกอะประสิทธิ์ 
52. 01-0102 นางสาว พิมพ์อร ธนบุญสมบัติ 
53. 01-0103 นางสาว กานต์ชนก สมเจตนะพันธ์ 
54. 01-0108 นางสาว ปราณิสา แพเพ็ชร 
55. 01-0113 นางสาว ชุติกาญจน์ ลิ้มสุวรรณ 
56. 01-0117 นาย นวพรรษ ดีมาก 
57. 01-0120 นางสาว จิราพร ค าใหม่ 
58. 01-0121 นางสาว ปาริฉัตร แสงแก้ว 
59. 01-0124 นางสาว จิณณ์นิชา จงเลิศสิริกุล 
60. 01-0125 นางสาว ศุภัชฌา น้อยภาษี 
61. 01-0126 นาย จักรทิพย์ ทวีวิตยารักษ์ 
62. 01-0130 นางสาว พัชยา วรรณเสถียร 
63. 01-0131 นางสาว สิตานัน เอกสมบัติชัย 
64. 01-0132 นาย ศิรกานต์ ไชโยราช 
65. 01-0134 นาย คมกฤษณ์ ฝ่ายชาวนา 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร         ชื่อ-สกุล 
  66. 01-0137 นาย ณัฏฐกิตติ์ บุญรอด 
  67. 01-0138 นางสาว มีนพร นงนุช 
  68. 01-0139 นางสาว น้ าทิพย์ วิเทียนรัมย์ 
  69. 01-0141 นาย ศรายุทธ ขจรไพศาลสุข 
  70. 01-0142 นางสาว ณัฐนันท ์ คงมี 
  71. 01-0145 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีสุนทรมาศ 
 72. 01-0146 นางสาว ชนกานต์ โต๊ะเงินงาม 
 73. 01-0147 นาย ธีรภาพ เจริญวสุทรัพย์ 
 74. 01-0148 นาย อุกฤษณ์ นิจจ ารูญ 
 75. 01-0151 นาย บุญอนันต์ แซ่ลิ้ม 
 76. 01-0153 นาย ศิวัฐ อินทะพุฒ 
 77. 01-0154 นางสาว สุชญา เอ่ียมวงค์ 
 78. 01-0157 นางสาว วัลลภา ธรรมสละ 
 79. 01-0158 นางสาว พุทธรักษา ผลิพืช 
 80. 01-0159 นางสาว พิรัลรัตน์ ยะตินันท์ 
 81. 01-0160 นางสาว เทียนสว่าง ห่อทอง 
 82. 01-0161 นางสาว ศุภลักษณ์ บุรี 
 83. 01-0163 นาย รวิน ชินสรนันท์ 
 84. 01-0164 นาย ภาณุพงศ์ ถิระภาคภูมิอนันต์ 
 85. 01-0167 นาย พสธร บัวคอม 
 86. 01-0169 นางสาว ฐิตารีย์ เจนภาณุสวัสดิ์ 
 87. 01-0170 นาย ธนกฤต ชื่นชม 
 88. 01-0172 นางสาว หทัยชนก ประสมศรี 
 89. 01-0173 นางสาว วาสนา สาตบางหลวง 
 90. 01-0174 นาย สิรินทร์ เพ่ิมยงค์ 
 91. 01-0176 นาย คามินธรณ์ ศรนรินทร์ 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร         ชื่อ-สกุล 
92. 01-0177 นาย ณัฐวัฒน์ อินทรพงษ์ 
93. 01-0180 นาย ณภัทร เจษฎางกูร ณ อยุธยา 
94. 01-0181 นาย ชัชนันท์ ค าส ารวย 
95. 01-0183 นาย สามารถ พงษ์สวัสดิ์ 
96. 01-0184 นางสาว กนกกานต์ เพียรเสมอ 
97. 01-0185 นาย ศุภสิน วิจิตรตระการรุ่ง 
98. 01-0187 นางสาว นิสาชล ด่านตระกูล 
99. 01-0192 นางสาว ทิพย์วิภา ลอยถาดทอง 
100. 01-0193 นางสาว ปรีชญา คุ้มทรัพย์ 
101. 01-0194 นางสาว เพชรวิภา ช่างเก็บ 
102. 01-0196 นางสาว ศิรดา จินดาอุดมเศรษฐ 
103. 01-0197 นาย ปัณณวิชญ์ ทิพยเมธาพันธ์ 
104. 01-0199 นาย ณัฐชัย ลีวัฒนกิจ 
105. 01-0200 นางสาว สาธิตา โฆษิตพล 
106. 01-0201 นาย นันทกร รักษาเสรี 
107. 01-0203 นาย สิรภัทร ฐิติภัค 
108. 01-0204 นาย เปรมประจักษ์ ยิ่งแจ่มศิริ 
109. 01-0207 นางสาว ภัทราภรณ์ ตุพิมาย 
110. 01-0209 นางสาว สริดา จันทร์สมบูรณ์ 
111. 01-0210 นางสาว รุจิรดา โมกขะศักดิ์ 
112. 01-0212 นางสาว วรรณกานต์ ถาพรภาษี 
113. 01-0215 นางสาว กชกร ธีระวงศ์สกุล 
114. 01-0217 นาย ณัฐนนท์ ศรีไพศาลเจริญ 
115. 01-0218 นาย ธนิน เป็นสุข 
116. 01-0220 นางสาว รวิพร โสภณอุดมพร 
117. 01-0225 นาย นท ี ทองแก้ว 
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โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก าหนดให้ผู้มี

สิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ รายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้าศึกษาผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 
2565 และหากผู้สมัครท่านใดไม่รายงานตัวตามวัน-เวลาที่ก าหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

  

      ประกาศ  ณ  วันที่            สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์) 
คณบดี 
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