
 
 
 
 

 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)  
คณะพาณชิยศาสตร์เเละการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------- 

 

ตามที่ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 
พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น  

 
โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จ านวน 61 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้า ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวน 27 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 06-0006 นางสาวปิยวรรณ แซ่ลิ่ม 

2 06-0011 นายอเนก อภิวันทนนัท์ 

3 06-0012 นางสาวสุรภา สังข์แก้ว 

4 06-0014 นางสาวณชัชารีย ์ฐิติสกุลวิทย ์

5 06-0015 นางสาวเกวล ีจันทร์ประเทศ 

6 06-0019 นายจิรเมธ เชาว์เลขา 

7 06-0026 นายภาณุชัย สวัสดิ์เรียวกุล 

8 06-0036 นายวสันต ์เฮงเกียรติศักดิ์ 

9 06-0037 นายสมนึก หงส์เจริญกุล 

10 06-0038 นายปรมา ยาหอม 

11 06-0040 นายธนกฤษ จิตติชัยเวทย ์

12 06-0045 นายสุกฤษฎิ์ บุญญไกร 

13 06-0046 นายชยุตพงศ ์วรรณสถิตย์ 

14 06-0048 นางสาวภรภัทร สีทองเพีย 

15 06-0049 นางสาวอิศรา เกียรติรัตนากร 

16 06-0052 นายวรวชิ อังศุศาสตร ์

17 06-0053 นางสาวจิตราภา อาริยวิทยา 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
18 06-0055 นางสาวมณีศักดิ ์เจียมทอง 

19 06-0056 นายชลันธร สุขสถาน 

20 06-0058 นางสาวบุญญาภรณ ์วิชัยกุล 

21 06-0061 นางสาวพิตนิันทน ์สุภคมน ์

22 06-0064 นางสาวณชิาภัทร กิ่งใบสมบูรณ ์

23 06-0069 นายอารุต ลิ้มทอง 

24 06-0080 นางสาวพชัรภรณ์ จิตตะคาม 

25 06-0086 นายจิรายุส ไพรสมพงษ ์

26 06-0100 นางสาวภูษิตา ไชยจนิดา 

27 06-0102 นายสราวุธ ปานรงค ์
 
กลุ่มที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบ ภาษาอังกฤษ และ/หรือ การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท 

(SMART-II) ต่ ากว่าเกณฑ์การรับเข้า ประจ าปีการศึกษา 2564 หรือยังไม่มีผลสอบ ภาษาอังกฤษ และ/หรือ 
การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II) ซึ่งจะต้องส่งหลักฐานผลการสอบเพิ่มเติม 
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 34 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 06-0004 นางสาวโสมวด ีปุญญฤทธิ ์

2 06-0017 นางสาวจนัทร์วรรณา รื่นเวทย์ 

3 06-0022 นางสาวณชัมนต ์โสภณานสุรณ์ 

4 06-0027 นางสาวภาวนา คุ้มวงษ ์

5 06-0028 นางสาวสุทธาทิพย ์อยู่มณี 

6 06-0042 นายคณิตนิ เดชาพิทักษ ์

7 06-0044 นางสาวพชิญ์สนิ ีโกศลานนัท ์

8 06-0054 นางสาวเขมณัฎฐ ์โรหิตเสถียร 

9 06-0059 นางสาวสุดาลักษณ ์สังกรณ์ 

10 06-0060 นายอังกูร เสรีกุล 

11 06-0067 นายปุริมวัฒก์ เพลาม ี

12 06-0068 นางสาวสุพัตรา พวงภู่ 

13 06-0070 ว่าที่ร้อยตรีธัชวรัตน ์วรสิทธิ์ตานนท ์

14 06-0072 นางสาวพีรยา เวชชศาสตร ์

15 06-0073 นางสาวฟาริยา สาคะศุภฤกษ ์

16 06-0074 นางสาวพฤกษจิกา บุตรทะยัก 

17 06-0078 นางสาวหนึง่ฤทัย พวงแก้ว 

18 06-0079 นางสาวรตชิา อยู่เจริญ 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
19 06-0081 นางสาวอลิษ วรคามิน 

20 06-0082 นางสาววิภาวดี นชุถาวร 

21 06-0083 นายกตัญญ ูสถิตย์ถวิลวงศ ์

22 06-0084 นางสาวณัฐรดา เมธาวินโภคกร 

23 06-0085 นางสาวณัฎฐา ศิริธนไพศาล 

24 06-0087 นายวรนนท์ ชนะ 

25 06-0089 นางสาวณัฐนรี ยอดน้ าค า 

26 06-0090 นายศิระ เทพนมรัตน ์

27 06-0091 นายจิรายุทธ สุขสุดประเสริฐ 

28 06-0093 นางสาวปรางใส ชัยอัจฉริยกุล 

29 06-0094 นายนธิป โสมสงค์ 

30 06-0095 นายกีรต ิไชยกาล 

31 06-0096 นางสาวปาณชิา เชียงวิราฑา 

32 06-0097 นางสาวณัฐพร ตั้งวงศ์ทอง 

33 06-0098 นางสาวชนากานต ์ท้าวฮ้าย 

34 06-0101 นางสาวอภิฤด ีธรรมพรพิพัฒน์ 
 

อนึ่ง โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ รายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานระหว่าง 
วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผ่าน www.mis.tbs.tu.ac.th มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์) 
คณบด ี
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