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โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ(ภาคพิเศษ) 
ประกาศ  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเปนนิสิตใหมรุนที่ 5 

 
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) กําหนดการ
สอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเปนนิสิตใหมรุนที่ 5 ในวันเสารที่ 23 และอาทิตยที่ 24 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ใหผูมี
รายช่ือรายงานตัวและสงเอกสารที่ขาด ที่หองสํานักงานโครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร กอน
เขารับการสอบสัมภาษณตามชวงเวลาที่กําหนด  
 

การสอบสัมภาษณ   ใหผูเขารับการสอบแสดงเอกสารการศึกษา (ฉบับตัวจริง) แกอาจารยผูสอบสัมภาษณดวย 
 

รายชื่อผูสอบสัมภาษณ วนัเสารท่ี 23 กันยายน 2549 
สอบสัมภาษณเวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 

1 1 นางสาว อังศุธร  คลังแกว 1.รูปถาย 1 รูป   2. สําเนาปริญญาบัตร 
2 2 นางสาว ณัฐมน  จันทวาลย - 
3 3 นางสาว สรอยฟา  แกนจันทร - 
4 4 นาง จุฬามาศ  กระตายโพธิ์ 1. สําเนาปริญญาบัตร   
5 5 นางสาว ขนิษฐา  ศิลปดี 1. สําเนาปริญญาบัตร   2. ใบรับรองแพทย   
6 6 นางสาว อรมณี  สังฆะมณ ี - 
7 7 นาย วีรวัส  ทองรอด   
8 8 นางสาว จารุณีย  นาคทบัที - 
9 9 นาง เลิศลักษณ  โมมขุนทด 1. สําเนาปริญญาบัตร 
10 10 นาง  อัจฉราพร  คงพูล 1. รูปถาย 1 รูป   2. ใบรับรองแพทย 
11 11 นางสาว รัชนี  มีบุญ 1. รูปถาย 1 รูป 
12 12 นางสาว กรวิกา  ตั้งเจรญิกุล 1. ใบรับรองแพทย  
13 13 นางสาว พริมรตา  ชาญชัย - 
14 14 นาย นเรษ  อินกง 1. ใบรับรองแพทย     2. รูปถายผูกเน็ตไท 1 รูป  
15 15 นาย ชินกฤต  ยุพโคตร 1. ใบรับรองแพทย  
16 16 นาย สัญญา  กิจสัจจิ - 
17 17 นางสาว วราพร  นุมไทย 1. รูปถาย 1 รูป 
18 18 นางสาว รัชดา  คําแกน   
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ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 
19 19 นาย อุดมศักดิ ์ จันทรา 1. รูปถายผูกเน็ตไท 1 รูป   
20 20 นางสาว หทัยชนก  ใจสุทธิ์ 1. สําเนาปริญญาบัตร 
21 21 นางสาว จุไรรัตน  ศรีเจริญ   
22 22 นางสาว จงรัก  สุขเปลี่ยน 1. รูปถาย 1 รูป 
23 23 นาย จิรพล  นวมเจริญ 1. ใบรับรองแพทย  
24 24 นางสาว ธนวรรณ  ปานโชติ 1. ใบรับรองแพทย  
25 26 นางสาว ปนัดดา  แจมประจักษ - 
26 27 นาย ณัฐพงศ  ทัดศรี 1.สําเนาปริญญาบัตร   2. รูปถายผูกเน็ตไท 1 รูป 
27 28 นาย ไพศาล  กิจเดช 1. สําเนาปริญญาบัตร 
28 29 นางสาว ปทมา  มณีศรี - 
29 30 นางสาว โอกาทิพย  เพชราช - 
30 31 นางสาว นพเกา  สุทธิคุณ 1. สําเนาปริญญาบัตร 
31 32 นาย มุจลินท  หาญขุนทด 1. สําเนาปริญญาบัตร 
32 33 นาย นรพล  เกตุทัต 1. สําเนาปริญญาบัตร 
33 34 นางสาว สลักจิต  ศรีสิตานนท - 
34 35 นาง ชุติกาญจน  สมจิตร 1. ใบรับรองแพทย 
35 36 นางสาว ชุติมา  ชูแดง - 

 
รายชื่อผูสอบสัมภาษณ วนัเสารท่ี 23 กันยายน 2549 

สอบสัมภาษณเวลา 13.00 – 16.00 น. 

ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 
1 37 นาย สุรศักดิ์  พรวงศทอง 1. รูปถายผูกเน็ตไท 1 รูป    2. ใบรับรองแพทย 
2 38 นางสาว อุดมสุข  เขียวพงศ - 
3 39 นางสาว เสาวลักษณ  แยมโอษฐ 1. ใบรับรองแพทย 
4 40 พันจาเอกหญิง ปยะมาศ  ศรีวิเชียร 1. รูปถาย 1 รูป 
5 41 นางสาว ปาจรีย  ไพจิตราสุคนธ 1. ใบรับรองแพทย 
6 42 นาย ถิรวุฒ  โสภาภริมย   1. ใบรับรองแพทย 
7 43 นาย อํานวย  เพียรการนา 1. สําเนาปริญญาบัตร 
8 44 นาย สุวิทย  ภิบาลจอมมี 1. รูปถายผูกเน็ตไท 
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ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 
9 45 นางสาว ยามีละฮ  สุขประสพ 1. ใบรับรองแพทย  2. รูปถาย 1 รูป 
10 46 นางสาว สุธาสินี  จํานงคนิตย - 
11 47 นาย สมปอง  งามแฉลม 1. รูปถายผูกเน็ตไท  2. สําเนาปริญญา 
12 48 นางสาว พรรณธิพา  โกศัลวิตร 1. รูปถาย 1 รูป 
13 49 วาที ่ร.ต. วิเชษฐ  หลุดพา 1. ใบรับรองแพทย 
14 50 นางสาว ทองสุข  ชาญประเสริฐ 1. ใบรับรองแพทย 
15 51 นางสาว จุฬาลักษณ  นาเมืองรักษ 1. ใบรับรองแพทย 
16 52 นางสาว ปองขวัญ  คคะนาท - 
17 53 นาง วิไลวรรณ ประกอบทรัพย - 
18 55 นาง ศิริรัตน  สินสมบูรณ 1. รูปถาย 1 รูป 
19 56 นาย พิชาญ บุญสวัสดิ์ - 
20 57 นางสาว สุธาทิพย  ชอบดํารงธรรม 1. สําเนาปริญญาบัตร 2. รูปถาย 1 รูป 
21 58 นางสาว เบญจมาศ  สุขประเสริฐชัย - 
22 59 นางสาว วาสนา สิทธิศักดิ ์ 1.ปริญญาบัตร 
23 60 นาง วารุรัตน ชาตรวัฒนกุล - 
24 61 นางสาว พัฒนา ภูดวง - 
25 62 นางสาว รินธรรม โศกตระกูล  - 
26 63 นางสาว วิลาสินี  อูอรุณ - 
27 64 นางสาว กอบมณ ี เลิศพิธิตกุล 1.ใบรับรองแพทย  
28 65 นาง เย็นจติต  หลวงมูล 1. ใบรับรองแพทย 
29 66 นาย วิจิตร  หลวงมลู 1.ใบรับรองแพทย  
30 67 นางสาว วจ ี ยอด ประสิทธ 1.ปริญญาบัตร 2. ใบรับรองแพทย 
31 68 นางสาว สุนีย  เกียรติแสงทอง - 
32 69 นาย เอกชัย  สุพรรณพงศ - 
33 70 นางสาว สุภาว  วิหคไพบูลย - 
34 71 นางสาว ลดาวัลย กุลัตถนาม - 
35 72 นางสาว รุงนภา จิตตรัก  
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รายชื่อผูสอบสัมภาษณ วนัอาทิตยท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2549 

สอบสัมภาษณเวลา 9.00 – 12.00 น. 

ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 
1 25 นาย นพพร  บัวอินทร 1. ใบรับรองแพทย   2. สําเนาใบปริญญาบัตร 
2 54 นาย โกมล  ชิตประเสริฐ 1.ใบรับรองแพทย  
3 73 นาย พีระพล อาแว 1.รูป 1 รูป 2.ใบรับรองแพทย 3.บัตรประชาชน 

4 74 นาย ภัคสิทธิ สิริพัสวี 1.ใบรับรองแพทย  

5 75 นางสาว พิมพจิต เยาวเลิศ 1.ใบรับรองแพทย  

6 76 นางสาว สุนิษา  ยาม ี - 

7 77 วาที ่ร.ต. ณัฐพล ใจสํารวม - 

8 78 นาย ธนากร  ใจโพธา - 

9 79 นางสาว นรินทร ดวงคาํจันทร - 

10 80 นางสาว กัลยวรรณ กมลาสน ณ อยุธยา - 

11 81 นางสาว เนตรดาว  ศิลตระกูล 1.ใบปริญญาบัตร(รับ ม.ค.) 2.ใบรับรองแพทย 

12 82 นาง วารุณ ีตระกูลรังสิ ขาดเอกสารทุกอยาง (ยกเวนบัตรประชาชน) 

13 83 นาย โกมินทร เครือแดง - 

14 84 นางสาว ตรีนุช  กล่ินหอม 1.รูป 1 รูป 2.ปริญญาบัตร  

15 85 นางสาว ณัชชา  อุปชฌาย 1.รูปถาย 1 รูป 

16 86 นาย สุวรรณ  กาเซม็ - 

17 87 นางสาว วาสนา ดลนภาเขตดําเกิง - 

18 88 นางสาว ประภาศิริ เลิศธํารงศักดิ์ - 

19 89 นาย จักรพล เกงการเรือง 1.ปริญญาบัตร  2.ใบรายงานคะแนน 

20 90 นาง เพ็ญแข  อุดมวฒันวงศ 1. รูปถาย 1 รูป 

21 91 นาย นพธาร โกลละสูต 1.ปริญญาบัตร(รับป 50) 

22 92 นางสาว ณอร  หาญสุวรรณ - 

23 93 นางสาว พิชชานันท ชูเสน - 

24 94 นางสาว พรรทิพย  ช่ังทอง 1.ใบคะแนน 2. ใบรับรองแพทย 

25 95 นางสาว ราตรี  วงษคลอย 1.ปริญญาบัตร 

26 96 นางสาว ดาราพร ใสยอด - 
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ลําดับ เลขท่ี ชื่อ - สกุล เอกสารที่ขาด 

27 97 นางสาว นิภา  ขุนศรี - 

28 98 นางสาว ชนงวรรณ  สินะสนธ ิ 1.ใบรับรองแพทย 2. ใบคะแนน  
3.ขอใบเสร็จเดิมคืน 

29 99 นางสาว ชณันยา  ภิรมยไกรภักดิ ์ 1.ใบรับรองแพทย 

30 100 นางสาว นฤมล ทองดอนจุย - 

31 101 นาย จิราย ุหนูสง 1.ใบปริญญาบัตร 2.ขอใบเสร็จเดิมคืน(เปลี่ยน) 

32 102 นาย ณัฐวฒุ  ไชยชูลี 1.ใบรับรองแพทย 2.ปริญญาบัตร 

33 103 นาย เฉลิมพล โตชัยภูม ิ 1.ปริญญาบัตร 

34 104 นางสาว นันทกานต  ชินพงษพานิช  - 

35 105 นางสาว ฐิติ เวชกรสันติสุข 1.ปริญญาบัตร (รับปหนา) 2.ใบรับรองแพทย 

36 106 นาย ฉัตรชัย  บาไสย - 

37 107 พระมหา สิปปกร  รัตนเนตร - 

38 108 นาย พิเศษ หนองมทีรัพย 1.ใบรับรองแพทย 

39 109 นาง อัมพร  พึ่งพร - 

40 110 นางสาว สุนัจจีย  นงนชุ 1.รูป 1 รูป 2.ปริญญาบัตร 3.บัตรประชาชน 

41 111 นางสาว ดวงพร  มาสุข 1.ใบรับรองแพทย 
 

 
                             ประกาศ ณ วนัที่  18  กันยายน  2549 
 
 
                        (ดร.ปรีชา   สิทธิกรณไกร) 
          ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการฯ 
          


