
 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3  

----------------------------------------- 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗     
และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ๖๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านักท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ น าใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร 
และบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่  ๒๐ มิถุนายน 2563 ตามตารางเวลาและสถานที่  
ที่ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                     

                                                                          
                  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  เส็งพานิช)  
             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาการจัดการ   
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา ๒๕๖3  
************************************** 

1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 
วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๓  สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
- สถานที่สอบ  ห้อง MS ๓๐๑ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

รหัสผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล แผน ภาค 
69300033 นายพฤกษ์  ภู่เพ็ชร์ แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900035 นางสาวสุวนันท์  นาคคล้าย แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900058 นางสาวสุธาสินี  สารทอง แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900059 นางสาวศุภพรพรรณ  สังข์ทอง แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900060 นายพิสิษฐ์  พิชญ์สิริทรัพย์ แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900110 นางสาวจุฑามณี  คุณชาไพร แผน ก (ก1) ภาคพิเศษ 

63900022 นางสาวปุณยาพร  เชื้อจีน แผน ข ภาคพิเศษ 

63900036 นางสาวสกุลณี  อภัย แผน ข ภาคพิเศษ 

63900103 นางสาวมัณยาภา  ข าแก้ว แผน ข ภาคพิเศษ 

63900135 นางสาวลภัสรดา  กลมพุก แผน ข ภาคพิเศษ 

63900158 นายคุณากร  สืบสายอ่อน แผน ข ภาคพิเศษ 

63900163 นายพีระศักดิ์  แคล้วสูงเนิน แผน ข ภาคพิเศษ 

63900164 นางสาวณัฎฐิตา  สิทธิศักดิ์ แผน ข ภาคพิเศษ 

 
รวมทั้งสิ้น ภาคพิเศษ จ านวน 13 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๓  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐ น. 
- สถานที่สอบ  ห้อง MS ๓๐๑ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

รหัสผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล แผน ภาค 
63900099 นางสาวปวิตรา  โคบ ารุง แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900100 นางสาวปิยะนุช  พรหมประเสริฐ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900105 นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900129 นางสาวหทัยรัตน์  มัตยะสุวรรณ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900143 นายบวรลักษณ์  เงินมา แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900145 นายวิศิษฎ์  บิลมาศ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900146 นายศิริพงษ์  เหมม่ัน แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900148 นายวิญญู  พันธ์โต แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900149 นางสาวอัจฉรา  กลิ่นจันทร์ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900151 นายวิษณุ  ตรีเวทย์ศิล แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900155 นางสาวเกศริณภรณ์  กาญจนปัญจพล แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900156 นายเลิศชาย  สุจริตกุล แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

63900162 นายอดุลย์ศิริ  สัตย์เจริญ แบบ ๒ (๒.๑) ภาคพิเศษ 

 
   รวมทั้งสิ้น ภาคพิเศษ จ านวน 1๔ คน 

 


