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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6511001002 นางสาวนุสรี สาเม๊าะ ข

2 6511001003 นางสาวธัญญลักษณ์ ชูทิพย์ ก แบบ ก2

3 6511001004 นางสาวจินต์จุฑา จันทร์เพ็ญ ข

4 6511001005 นางสาวชฎาภรณ์ แซ่ลี้ ก แบบ ก2

5 6511001006 นางสาวเสาวภาคย์ โกศลกาญจน์ ข

6 6511001007 นางลภัสรดา สุวรรณโน ข

7 6511001009 นางสาวทิพย์ทาอร ทองเลี่ยมนาค ข

8 6511001010 นายทินกฤต หนูอักษร ก แบบ ก2

9 6511001011 นางสาวสิรีธร ลังเดช ก แบบ ก2

10 6511001012 นางสาวกมลพรรณ ศรีทอง ก แบบ ก2

11 6511001013 นายฮุสนีย์ สาแม ข

12 6511001015 นายภูริณัฐ แก้วสิยา ก แบบ ก2

13 6511001016 นางสาวนวพรรษ แก้วศรีอ่อน ข

14 6511001017 นางสาวธัชชพรรณ อัครวัฒนเมธี ข

15 6511001018 นางสาวนิษฐกรณ์ สิริธนาทรัพย์ ข

16 6511001020 นายยศภูมิ จันทร์โชคทวี ข

17 6511001021 นายนิติกร หนูแดง ข

18 6511001023 นางสาวณิชกานต์ ศรีจันทรงาม ข

19 6511001024 นายณภัทร ทองเกิด ก แบบ ก2

20 6511001025 นางสาวนิตยา ตรงมะตัง ข

21 6511001027 นายเจษฎา เพ็ชรจำรัส ข

22 6511001028 นางสาวธนพรรณ มณีโชติ ข

23 6511001029 นายวิทวัส ภัทรมงคลเขตต์ ข

24 6511001030 นางสาวกมลชนก มณีรัตน์พิพัฒน์ ข

25 6511001031 นางดวงใจ นพวงศ์ ข

26 6511001032 นางสาวธันยมัย เลาแก้วหนู ก แบบ ก2

27 6511001033 นายปิยะพงษ์ เกิดผล ข

28 6511001034 นางสาวกัณฐมณี ฤทธาภัย ข

29 6511001035 นางสาววัชรวลี เหล่าภักดีพงศ์ ก แบบ ก2

30 6511001036 นางสาวสขิลา ดีเย๊าะ ข

31 6511001037 นางสาวเสาวภา เกษดี ข

32 6511001038 นายฐิติกร ตันวัฒนะ ข

33 6511001039 นางสาวสรารัตน์ พูลสวัสดิ์ ข

34 6511001041 นางสาวศุภานิช บุญชูมณี ข

35 6511001042 นางสาวจิรารัตน์ ยวงใย ข

36 6511001043 นายธวุฒิ นพวงศ์ ข
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37 6511001044 นายยุทธชัย ปะระวรรณ ข

38 6511001046 นางสาวธนวดี นพฤทธิ์ ก แบบ ก2

39 6511001047 นายธนโชติ ชีวานุรัตน์ ข

40 6511001048 นายกันตพิชญ์ ประพฤติ ข

41 6511001049 นางสาวอดิศา ชุมรักษา ก แบบ ก2

42 6511001052 นายกษิดิ์ภูมิ แซ่จั่น ข

43 6511001053 นางสาวมุกดาวดี นกแก้ว ก แบบ ก2

44 6511001054 นายพงศธร คงทอง ก แบบ ก2

45 6511001055 นายณัชพล เทพกุลมานนท์ ข

46 6511001057 นางสาวณัฐณิชา ขาวกริบ ข

47 6511001058 นางสาวจิณณพัต สุทัศน์ ณ อยุธยา ข

48 6511001059 นางสาวพิมพ์ลภัส มานะพงศ์ ข

49 6511001060 นางสาวขวัญชนก บุญมากช่วย ก แบบ ก2

50 6511001061 นางสาวปิยมน พละโข ข

51 6511001062 นางสาวปิยาภรณ์ หมัดสกุล ข

52 6511001063 นายนพพล บุญชื่น ข

53 6511001064 นางสาวณัฏฐณิชา ชูพรหมแก้ว ข

54 6511001065 นางสาวธัญรดา ดำอ่อน ก แบบ ก2

55 6511001066 นางสาววรินยา อรุณทอง ก แบบ ก2

56 6511001067 นางสาวเกศศรี ประสิทธิ์เจริญ ก แบบ ก2

57 6511001068 นายประชุมพงศ์ หนูเสน ข

58 6511001069 นางสาวจุฑารัตน์ ตุ่นคง ก แบบ ก2

59 6511001070 กนิษฐ์ ยานะวิมุติ ข

60 6511001071 นางสาวดุสิตา รัตนกุล ข

61 6511001073 นางสาวฮัซวานี หมาดอาหิน ข

62 6511001074 นางสาวนายูวรรณ์ ยีดิง ก แบบ ก2

63 6511001075 นางสาวบุษยรังสี อินทสโร ก แบบ ก2

หมายเหตุ ตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายประกาศ
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