
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง รายช่ือผมูีสิทธิสอบสมัภาษณ  

    โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
------------------------------------------  

  
                    ตามทีโ่ครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ   เน้นการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ 
(MBA-HRM)   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี  ไดด้ าเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 กนัยายน 2557 – 15 มกราคม 2558  เรียบรอ้ย
แล้วนั้น  
 
                     บัดน้ี   โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ  เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
(MBA-HRM) จะท าการสอบสัมภาษณผมูีสิทธิเ์ขาสอบสัมภาษณ ์43 ราย  ในวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2558  
เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 1  และห้องกรงุเทพ 2  โรงแรมรอยัลซิตี ้ กรุงเทพฯ  ตามรายชื่อ
ดังตอไปน้ี  
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร  ชื่อ - สกุล 
1 03-0006 นางสาว เพ็ญนภา  จันทร์บ ารุง 
2 03-0009 นางสาว ขวัญดาว  ตั้งกรวิชญ์ 
3 03-0012 นางสาว ชญาดา  ดีมาลัย 
4 03-0014 นาย ชยาพล  สุนทรวิวัฒนา 
5 03-0021 นางสาว ปุณยนุช  รัตนเพชร 
6 03-0022 นางสาว จิราพร  หงษ์เจริญ 
7 03-0026 นางสาว มุทิตา  ทองกระสัน 
8 03-0027 นางสาว กรกมล  แสงจันทร์ฉาย 
9 03-0038 นาย อริญชย ์ บัววัฒนา 
10 03-0042 นาย เฉลิมวุฒ ิ เงินทอง 
11 03-0043 นางสาว ภณิตา  ตันทักษิณานุกิจ 
12 03-0047 นาย ตฤณพัทน ์ ดาวเรือง 
13 03-0048 นางสาว อรปวีณ์  จุลัยยานนท ์
14 03-0050 นางสาว ชมพูนุท  อุบลแย้ม 
15 03-0052 นางสาว นันทภรณ ์ มณีจันทร ์
16 03-0053 นางสาว ศิริพร  ถมยาพิทักษ ์
17 03-0055 นาย สิทธิพัฒน ์ แซ่ตั้ง 



 

 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร  ชื่อ - สกุล 
18 03-0056 นางสาว จันทร์จิรา  อินทร์ชัย 
19 03-0057 นางสาว สุภาวิดา  นากรักษา 
20 03-0058 นางสาว เดือนเต็ม  พาราไพรสัณฑ ์
21 03-0059 นางสาว วรรณวรางค์  ศรีนวกุล 
22 03-0060 นางสาว ปฐมพร  ทรงสุโรจน ์
23 03-0061 นางสาว ขวัญสิร ี เพิ่มกว่าเก่า 
24 03-0062 นางสาว ชาลิณี  ฐิติโชติพณิชย์ 
25 03-0063 นางสาว ศิริพร  ส าราญจิตต์ 
26 03-0064 นางสาว แพมาลา  วัฒนเสถียรสินธ์ุ 
27 03-0066 นางสาว สุนันทา  ทรเพ็ชร 
28 03-0068 นางสาว ธนพร  พงศ์บุญช ู
29 03-0069 นางสาว ภาวิดา  พูลเกิด 
30 03-0070 นางสาว รัชนีกร  คุ้มพงษ์พันธุ ์
31 03-0071 นางสาว ปัทมา  สิงห์พันธ์ุลเดช 
32 03-0072 นางสาว เจียระไน  พรสมบูรณ์ศิร ิ
33 03-0073 นางสาว ชญาดา  สมศักดิ ์
34 03-0074 นางสาว พัชราภรณ์  พร่องพรมราช 
35 03-0075 นางสาว พิมพ์ผกา  อภิสนทสมบัต ิ
36 03-0076 นาย คลัง  คุปติวิทยากุล 
37 03-0077 นางสาว ภัทรานุช  ทิมภินันท ์
38 03-0078 นางสาว สุภัค  วงศ์ดี 
39 03-0079 นางสาว อริยาวรรณ์  รัศมีกอบกุล 
40 03-0080 นางสาว อัมพร  เกียรติวิกรัย 
41 03-0081 นางสาว พัชริดา  เอี่ยมสุนทรชัย 
42 03-0082 นาย วทัญญ ู สัตนาวุฒ ิ
43 03-0084 นางสาว ศศิกานต์  คติการ 

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 

08.00 – 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกรุงเทพ 1  และห้องกรุงเทพ 2  โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพฯ  และ
หากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ ์

 

 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องน าเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ รายละเอียดดังนี้ 



 

 

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
2. หนังสือรับรองปิดผนึกจ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ  

 หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านท างานอยู่ 
3. ใบรับรองการท างานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

                โดยนับต้ังแต่เริ่มท างานเต็มเวลา หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
                        (วันที ่15 มกราคม 2558) หรือยกเว้นม ีGPA สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

4. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) จ านวน 1 ฉบับ 
5. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
    พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่           มกราคม  พ.ศ.  2558 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิ วรปัญญาอนันต์) 

ผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและประมวลผล 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


