
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์  

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชาการปกครอง  

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารยส์อบสัมภาษณ์   ผศ.ดร.อรนนัท ์ กลนัทปุระ 

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 002 นายรณกร  ธาราภูมิ  
2 011 นายต่อตระกลู  โสภา  
3 012 นายจุมพล  แกว้แสงอินทร์  
4 013 นายสกานต ์ สุขอุดม  
5 014 น.ส.รมิดา  สุวรรณโณ  
6 021 น.ส.ศศิธร  กลัน่เรืองแสง  
7 022 นายอภิสิทธ์ิ  เก่งรุ่งเรืองชยั  
8 023 น.ส.อรสุภคั  ผดัวงั  
9 024 นายพีระพล  วารีเพชร  

10 028 นายกฤษกร  ม่วงทบัทิม  
11 035 น.ส.ปวีณา  แตงนอ้ย  
12 037 นายธเนศร์  ค  าสอน  
13 041 น.ส.นวพร  คุม้สระพรม  
14 042 น.ส.สินีนิษฐ์  งิ้ววิจิตร  
15 049 นายบุรินธร  ผสมทรัพย ์  

  



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์  

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชาการปกครอง  

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารยส์อบสัมภาษณ์   ผศ.ดร.ไพลิน  กิตติเสรีชยั 
 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 
16 057 นายกานต ์ มีสัตยธ์รรม  
17 061 นายรังสฤษฏ ์ เรียนทอง  
18 062 น.ส.กานตก์ร  บุญกวา้ง  
19 063 นายศราวุธ  สุทธิเดช  
20 066 ร.ต.ท.ชลวิทย ์ โพธิสุข  
21 074 นายณฐัพล  ศรีฉ ่า  
22 082 นายเสนาวิท  อิศรเสนา ณ อยุธยา  
23 088 นายเกริกเกียรติ  นนัตะบุตร  
24 089 นายนิซซัวาน  นิเดร์หะ  
25 114 นายภานุวฒัน์  วชิรเลอพนัธุ์  
26 120 นายทรงพล  นาคทรงชยั  
27 125 นายนนทวฒัน์  จนัองัคาร  
28 130 นายธีรโชติ  ป่ินเยน็  
29 131 นายอมรชยั  อภิศยัด์ิภาราดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์  

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์   

กลุ่มวิชาความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารย์สอบสมัภาษณ์  ผศ.ดร.ณัฐวีณ์  บุนนาค 

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 039 น.ส.พทัธนาถ  รัตนวินิจ  
2 047 น.ส.เวสิยา  ทวีวิทยช์าคริยะ  
3 050 น.ส.มชัฌิมา  เรืองโรจน์  
4 080 นายวิรัช  แสงโชติ  
5 090 นาวาโทณัฐพงษ ์ วงศท์องศรี  
6 123 นายปิยะวฒัน์  ด านอ้ย  
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารย์สอบสมัภาษณ์  รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท ์

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

1 001 น.ส.สุภาพร  อรัญญิก  

2 003 น.ส.กุลิสรา  กอปรเมธากุล  

3 004 เรือตรีหญิง มณิภา  ชูตระกลู  

4 005 น.ส.ชนากานต ์ อ่ิมสุวรรณ  

5 006 นายปฏิภกัด์ิ  ปัญญาพูนตระกลู  

6 007 น.ส.สุภาภรณ์  บุญยิม้  

7 008 น.ส.โปรยทิพย ์ ศรีอุ่น  

8 009 นางปภา  หนูจนัทร์แกว้  

9 010 นายภทัร  ศรประสิทธ์ิ  

10 015 น.ส.ภทัรธีรา  ใชส้ง่า  

11 016 น.ส.ลลิตา  นุ่มโพธ์ิ  

12 017 นายณฐัพล  อุตส่าห์  

13 018 น.ส.ธนสร  ธนงัเศรษฐ  

14 019 น.ส.กรวีณ์  ออมสิน  

15 025 นายมณฑล  เหลืองบุศราคมั  

16 026 นายปานเทพ  ผาทอง  

17 027 น.ส.ระวิวรรณ  ศรีค ามา  

18 030 น.ส.ชลพิชชา  โชติชูช่วง  

19 031 น.ส.อิสราภา  ทิพยร์งค ์  

20 032 นางเดือนเพญ็  บุตรชุมแสง  

21 033 นายทิวาพร  แจง้คลา้ย  

22 034 น.ส.จุฑามาศ  ใหญ่ไลบ้าง  

23 036 นายปกรณ์  สักพนัธ์  

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารย์สอบสมัภาษณ์  ผศ.ดร.ภิรดา  ชัยรัตน์ 

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

24 038 น.ส.ชุติกาญจน์  เทพแกว้  

25 040 น.ส.สรรสนี  ช่างเกวียนดี  

26 043 น.ส.สุวฒันา  สุหร่าย  

27 044 นายเฉลิมชาติ  สาธิตอภินนัท ์  

28 045 น.ส.พิชญานิน  พยงุสุวรรณ  

29 046 น.ส.ธญัสุดา  สมชาติวงศ ์  

30 048 น.ส.อิสราภรณ์  จ าปา  

31 051 น.ส.นิศาชล  ชาญวารินทร์  

32 052 น.ส.สุนิสา  บุญสาลี  

33 053 นายพกร่ิง  รัตนสาลี  

32 054 น.ส.อรการณ์  วีระชยาภรณ์  

35 055 น.ส.ชนนัญา  ผลสันต ์  

36 056 น.ส.เบญจวรรณ  จนัทกลม  

37 058 น.ส.กาญจนา  เพิ่มพูน  

38 059 ร.ต.หญิง ภทัรนนัท ์ รอดเกล้ียง  

39 060 น.ส.สโรชินี  จิตกิจติจ ารัส  

40 064 น.ส.รัชดา  เกิบขุนทด  

41 065 น.ส.กุลกิตติกร  บุญเกิด  

42 067 น.ส.แพรไพลิน  โคตรพรม  

43 068 น.ส.รุ่งนภา  ฮวบสวรรค ์   

44 069 น.ส.ปวิมล   ศรีใหม่  

45 070 น.ส.ณชัจรี  อภิญญามนตรี  

46 071 น.ส.วจี  ทีภูเขียว  

 
 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารย์สอบสมัภาษณ์ ผศ.ดร.ลลิตา  นิพิฐประศาสน์  สุนทรวิภาต 

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

47 072 นายพงษศิ์ริ  บุบผาราม  

48 075 นายวรเมธ  งามสันติสุข  

49 076 น.ส.สุธาสินี  อญัชญับุตร  

50 077 น.ส.ปวิชญา  รักศกัด์ิสกุล  

51 078 น.ส.ภรณ์แพร  ตุม้ทอง  

52 079 น.ส.เสาวลกัษณ์  ปลอดโปร่ง  

53 081 น.ส.แสงอรุณ  มีคติธรรม  

54 083 นายสุทธินยั  หยกอุบล  

55 084 น.ส.ประภสัสร  แกว้แสงแจ่ม  

56 085 น.ส.สุนิสา  เตียรถว์งศ ์  

57 086 นายบุญญฤทธ์ิ  มาเหลน  

58 087 น.ส.พรรณนิศา  ทบัสุริย ์  

59 091 น.ส.ทศันียา  ชาวโพธ์ิหลวง  

60 092 น.ส.วิชญารัตน์  เดชสุรางค ์  

61 094 น.ส.เกศแกว้  เขมะเพช็ร  

62 095 น.ส.เกษกนก  ขวญัจิตร์  

63 096 นายณฐัพล  ฤกษจ์รัล  

64 097 นายธาดา  เมธีธาดา  

65 098 นายณพงศ ์ รัตนพรสุวรรณ์  

66 099 น.ส.ชุติมน  สิทธิโชค  

67 100 น.ส.ทิพวลัย ์ ธรรมวงค ์  

68 101 นายวรพนัธ์  ตอ้งใจ  

69 102 น.ส.วศินี  ชีวชชัวาล  

 
 



 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (รุ่น 40) ออนไลน์  

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

อาจารย์สอบสมัภาษณ์ อาจารย์  ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน์ 

 

ล ำดับที ่ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ – สกุล หมำยเหตุ 

70 103 น.ส.วชัรินทร์  เสดสีกาง  

71 104 น.ส.ปัณชรีย ์ สังขโ์พธ์ิ  

72 105 น.ส.ธิติญา  เชือนไธสง  

73 106 นายปวริศร์  จนัทวฒัน์  

74 107 น.ส.พชัริญาณ์  จีนคง  

75 108 น.ส.ปราณี  ชุ่มชอบ  

76 109 นายธารธรรม ์ ธารธรรมวงศ์  

77 110 เรือตรี ประภาส  นวลงาม  

78 111 น.ส.ธนิดา  อินอ าพล  

79 112 นายศุกล  แกว้เจริญ  

80 113 นายอาทิตย ์ เรืองวิเศษทรัพย ์  

81 115 น.ส.มีนตรา  อาณารัตน์  

82 116 น.ส.ผานิตย ์ นวลน่ิม  

83 117 น.ส.ชลทิพย ์ เอ่ียมสะอาด  

84 118 นายปิยวุฒิ  โตวงษ ์  

85 119 น.ส.ทศัดา  มีจนัทร์มาก  

86 121 น.ส.อจัจิมา  หยทูอง  

87 122 น.ส.วาสนา  ทองคง  

88 124 ส.ต.ท.หญิง ศิรินนัท ์ ศรพลธรรม  

89 126 นายกิตติคุณ  ศรีวฒันเวช  

90 127 น.ส.ประภสัรา  วรรณพงษ ์  

91 128 น.ส.ไข่มุก  เงินสวา่ง  

92 129 นายวศัพล  พงษพ์ิศาล  

 


