
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  

    โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

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

 

ตามที่โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
(MBA-HRM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วน้ัน 

 
  บัดน้ี  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
(MBA-HRM) จะทําการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 43 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561    
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องภาณุรังษี เอ-บี ช้ัน 1  โรงแรมรอยัลริเวอร์ ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - สกุล 

1. 03-0002 นางสาว วรรณธมน สังวาลย์ 

2. 03-0003 นาย ธนภัทร ชีรณวาณิช 

3. 03-0004 นางสาว เลิศพรรณา บุนนาค 

4. 03-0006 นางสาว อรรชนา รักวิโรจน์สุข 

5. 03-0009 นางสาว สุเมยี ฤทธ์ินําศุข 

6. 03-0012 นางสาว อรสา กู้เกินพงษ์ 

7. 03-0013 นางสาว ธัญญรักษ ์ บุญตามหนุน 

8. 03-0014 นางสาว รวินันท์ สุวรรณโมลี 

9. 03-0017 นางสาว พิมพ์แข ต้ังภาวนา 

10. 03-0023 นางสาว วิไลลักษณ ์ ตันติศิริกุล 

11. 03-0025 นางสาว ฟ้าสีทอง ต่วนชัย 
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - สกุล 

12. 03-0027 นาย ภัทรพล ภัทรคมพงศกร 

13. 03-0028 นาย กฤตพัฒน์ พรหมพล 

14. 03-0031 นางสาว ขนิษฐา โสภักดี 

15. 03-0033 นางสาว ชาลิสา พัทรดํารงค์รัตน์ 

16. 03-0036 นางสาว เกษณี วิริยะ 

17. 03-0037 นาย เสฏฐพัฒน์ โตจันทร์ 

18. 03-0038 นางสาว ธีร์จุฑา มหาโชคเลิศวัฒนา 

19. 03-0039 นางสาว ชนิกานต์ มิ่งขวัญสุข 

20. 03-0040 นางสาว ณัฐธิดา สุวัฒน์เมฆินทร์ 

21. 03-0041 นางสาว ปรียาภรณ์ เอกธัญวงศ์ 

22. 03-0043 นางสาว วรรณิดา ศรีสุทธ์ิ 

23. 03-0047 นาย ชยาภัทร ว่องศิริพร 

24. 03-0048 นาย กันต์ศรัณย์ โกมลไพศาล 

25. 03-0049 นางสาว ปัญญทิพ วงศ์วุฒิรัตน์กุล 

26. 03-0050 นางสาว ภัทร์นรี แย้มประดิษฐ ์

27. 03-0052 นางสาว อัญชลิกา กุลธอุทัย 

28. 03-0055 นางสาว ลิลกมล กิตติเจริญกุล 

29. 03-0057 นาย กษิดิศ กัลยกรกุล 

30. 03-0058 นางสาว นัทธมน สันติวงศ์ 

31. 03-0060 นางสาว ทีปกา โยธารักษ์ 

32. 03-0061 นาย วโรดม คงหนู 

33. 03-0062 นาย พงษ์ศักด์ิ ทิมประทุม 

34. 03-0063 นางสาว พิมพลอย ปิยธรรมาภรณ์ 

35. 03-0067 นางสาว ผาณิตา ญาณศิวโมกข ์

36. 03-0068 นางสาว กุลนิษฐ ์ เลี้ยงอํานวย 

37. 03-0069 นางสาว นิธิกานต์ ญาณจันทร ์
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ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ช่ือ - สกุล 

38. 03-0076 นาย พัทนดนัย จินตนครชัยศรี 

39. 03-0077 นางสาว กชกร จงเกริกเกียรติ 

40. 03-0079 นางสาว พรหทัย สืบสุทธา 

41. 03-0080 นาย พรเทพ ปัทมะโรจน์ 

42. 03-0082 นาย ปรัชญ์กรณ ์ ยาทุม 

43. 03-0083 นาง เพ็ชรปภัสร จิตตวิสุทธิกุล 
 
  ทั้งน้ี ขอให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา  
09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องภาณุรังษี เอ-บี ช้ัน 1  โรงแรมรอยัลริเวอร์ และหากผู้สมัครรายใดไม่มา
สอบสัมภาษณ์ตามวัน 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  
                        (วันที ่31 มกราคม 2561) หรือยกเว้นมี GPA สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00  

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

หมายเหตุ  กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ  
              ทางโครงการฯ จะทําการตัดสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์ครั้งน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  จักรธรานนท์) 
                   ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

                                                                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


