
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

โครงการปริญญาโทสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)  
คณะพาณชิยศาสตร์เเละการบญัชี  

ประจ าปีการศึกษา 2561  
------------------------------------------- 

 

ตามที่ โค รงก ารป ริญ ญ าโท สาขาวิ ช าระบ บสารสน เท ศ เพื่ อก ารจั ด การ  (MSMIS)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดั บบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะท าการสอบ
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 43 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น.  
ณ ห้อง 418, 419, 422 และ 423 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นำมสกุล 

1 06-0001 นางสาว ธันย์ชนก สมส่วน 
2 06-0002 นางสาว ณัฐณิชา หนึง่สวสัดิ ์
3 06-0011 นาย อติภัทร พุ่มเก้ือ 
4 06-0012 นาย กุลธร สุวิสิทฐ ์
5 06-0017 นางสาว ธัญญรัตน์ อิศรวิริยะกุล 
6 06-0018 นางสาว กัลยรัตน์ ศิริภัทรพิพิธ 
7 06-0023 นาย ณัฐพล วีรยวรางกูร 
8 06-0024 นางสาว สิริกาญจน์ ชัยหาร 
9 06-0025 นางสาว รมย์ชลี เลาหสัจจาพร 
10 06-0027 นางสาว แพรว เหล่าสกุลพร 
11 06-0029 นางสาว กรชนก อรุณเนตรทอง 
12 06-0031 นาย จักรพงศ์ รินทะวงศ ์
13 06-0033 นางสาว อักษรา อักษรสิทธิ์ 
14 06-0034 นาย มูซัมรีย ์บือราเฮง 
15 06-0036 นางสาว มานิตา สุวรรณวงศ์พร 
16 06-0037 นางสาว อ้อยอร วรนาถสุรงค์ 



 

 

 
 

ล ำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นำมสกุล 
17 06-0038 นางสาว อุษารัฐ อุทัยกวิน 
18 06-0041 นางสาว ธวัลรัตน์ วงศ์พฤกษ ์
19 06-0044 นางสาว นันทน์ภัส สายทองแท ้
20 06-0045 นางสาว พิมพ์พนิต สทิธินววธิ 
21 06-0046 นางสาว สุภาพรรณ คงมณีพรรณ 
22 06-0047 นาย สุจกิจรัฐ วิชาชัย 
23 06-0049 นาย พงษ์รวี จุฑาธรรมกรณ์ 
24 06-0050 นางสาว ธรรศมน รุ่งรัตนาอุบล 
25 06-0051 นางสาว พรรนิภา เร่งรัด 
26 06-0052 นาย พิศล สุ่นกุล 
27 06-0053 นาย พัทธดนย์ หลงปาน 
28 06-0054 นางสาว ลิลกมล กิตติเจริญกุล 
29 06-0055 นางสาว จิตติมา สอาดเอ่ียม 
30 06-0056 นางสาว ตุลยา ด ารงธรรมวานชิ 
31 06-0057 นางสาว ธันย์ชนก เอ่ียมสถาพร 
32 06-0058 นางสาว สุมีนมาศ สาธุวัตร 
33 06-0059 นางสาว วิธาสนิี รัตนบ ารุง 
34 06-0060 นางสาว วรวรรณ ตันติสันตสิม 
35 06-0061 นางสาว วริษฐา ดินอุดม 
36 06-0062 นางสาว ชมพูนุท เปรมสมาน 
37 06-0063 นางสาว รักษิณา กิจวรวิเชียร 
38 06-0064 นางสาว เกศกนก ยิ้มแย้ม 
39 06-0065 นางสาว กชกร พินิจรัตนารักษ ์
40 06-0066 นาย จิรายุส คุณประเสริฐ 
41 06-0067 นางสาว พิมลพรรณ อภิชนบัญชา 
42 06-0068 นาย ชนินทร์ หอมวัฒนวงศ ์
43 06-0070 นางสาว ปฏินญา ศรีสะอาด 

 
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08 :00 น. 
เป็นต้นไป ณ โถงหน้าลิฟท์ชั้น 4 ฝั่งท่าพระจันทร์ และหากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่
ก าหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
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ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องน าเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง และส าเนา 1 ชุด โดยรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน ตัวจริง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์) 
ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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