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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาได้ที่ www.grad.psu.ac.th

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6411001001 นางสาวญาณิกา ตระกูลกำจาย ข
2 6411001002 นางสาวอมราวดี เกื้อสงค์ ก แบบ ก2
3 6411001003 นางสาวณัฐวรา เซ็มแม้นหมัด ข
4 6411001004 นางสาวนัทธมน หงษ์ทอง ก แบบ ก2
5 6411001005 นางสาวกุลจิรา คณะภิกขุ ข
6 6411001008 นางสาวอาณิมา สมัครกิจ ข
7 6411001009 นางสาวนภัสชล รัตนสิงห์ ข
8 6411001010 นางสาวบุษกร บรรจงรัตน์ ก แบบ ก2
9 6411001012 นางสาวพรพรรณษา สุขรัตน์ ข

10 6411001013 นายสนธิพงษ์ จินนาคุณ ข
11 6411001014 นางสาวณัฐธิดา เกียรติสกุลเลิศ ข
12 6411001015 นางสาวณัชชา ใจตรง ข
13 6411001016 นายนัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน์ ข
14 6411001017 นางสาวสาธิตา ประดิษฐอุกฤษฎ์ ข
15 6411001018 นางสาวอาทิตย์ยา อริญญาญ์วัฒน์ ข
16 6411001021 นางสาวอิชยากรณ์ กาญจนะ ข
17 6411001022 นายณัฐกร เจ้ยงาน ข
18 6411001023 นายปฏิพัทธ์ ปลอดทอง ก แบบ ก2
19 6411001024 นางสาวกัญญามณี ภู่เมธากุล ข
20 6411001026 นายคนินท์ น่วมทนงค์ ข
21 6411001029 นางสาวกัญญาณัฐ พันธนียะ ก แบบ ก2
22 6411001031 นางสาวธีราภรณ์ เกตุทอง ข
23 6411001032 นางสาวภัทรวดี หิรัญวงศกร ข
24 6411001033 นายธนภัทร กีรติธราธร ข
25 6411001034 นางสาวสมหวัง รักนุ้ย ข
26 6411001038 นางสาวอภิสรา จงวิไลเกษม ข
27 6411001040 นางสาวอมรรัตน์ เจนศิริเจริญวงศ์ ก แบบ ก1
28 6411001041 นางสาววนัชพร แซ่หลี ก แบบ ก2
29 6411001043 นางสาวอรณิช ทรัพย์มณี ก แบบ ก2
30 6411001044 นายเจนสมุทร ขุนสมุทร ก แบบ ก1
31 6411001045 นางสาวภรัณญา เหมาะเจริญ ข
32 6411001047 นางสาวสมฤทัย พรหมปลอด ก แบบ ก2
33 6411001048 นางสาวสุทธิดา ยามา ข
34 6411001049 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร ก แบบ ก2
35 6411001050 นางสาวอภิสรา คงแก้ว ข
36 6411001052 นายนวฤทธิ์ เมืองศรีนุ่น ก แบบ ก2
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37 6411001053 นายANUCHIT BUTSARA ก แบบ ก2
38 6411001054 นายวริศ กิจชาญวิทย์ ก แบบ ก2
39 6411001055 นางสาวขวัญหทัย เพ็งพูน ข
40 6411001058 นายภัทระ ลิ่มกาญจนา ข
41 6411001059 นายชนาวุฒิ สามเอียด ข
42 6411001060 นางสาวณัฐธยาน์ กิมาคม ข
43 6411001061 นายกษิดิศ ดิษโสภา ข
44 6411001062 นางสาวอาทิตยา คงเมือง ข
45 6411001064 นางสาวนภสร เพชรประดับ ก แบบ ก2
46 6411001065 นางสาวอุไหมรี หวังน๊ะ ก แบบ ก1
47 6411001066 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา ก แบบ ก2
48 6411001067 นางสาวสุดารัตน์ กาหยี ก แบบ ก2
49 6411001069 นางสาวนันทกาญจน์ เรืองรอง ก แบบ ก2
50 6411001070 นางสาวชุติกาญจน์ จินดามณีพล ข
51 6411001071 นางสาวจิรารัตน์ ไชยสาลี ข
52 6411001072 นางสาวนุชวรา มะเกะ ก แบบ ก2
53 6411001073 นางสาวอภิวรรณ ใจสว่าง ข
54 6411001075 นางสาวณิชากร บัวทรัพย์ ก แบบ ก2
55 6411001078 นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดจิตร ข
56 6411001079 นายฐาปนพงศ์ มีแก้ว ข
57 6411001080 นายพิจักษณ์ วรรณประดิษฐ์ ก แบบ ก2
58 6411001081 นายวศิรักษ์ ทองรักจันทร์ ก แบบ ก2
59 6411001082 นายจิรภัทร บุญญรัตน์ ข
60 6411001083 นางสาววรลักษณ์ ระวังภัย ข
61 6411001084 นายไชยวัฒน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์ ข
62 6411001085 นางสาวบงกช ศิริวัฒน์ ข
63 6411001087 นายกฤดิ วรรณไชย ก แบบ ก2
64 6411001088 นางสาวบีบีมารีนา อะลาม ข

หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครติดตามการรายงานตัวได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ที่ https://reg.psu.ac.th/reg/
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