รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐
ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ร.ต.หญิง ปิยะภรณ์
จ.อ. จิรนพ
พ.อ.อ. ธนรัตน์
จ.อ.หญิง วรนุช
ส.ท.หญิง ฐิตาพร
พ.จ.ท.หญิง สายรุ้ง
ส.ท. ณัฐวุฒิ
จ.ท. โสภณ

สุจริตตานันท์
พานทอง
วุฒิพรพงษ์
ตาสี
ชมพูพื้น
อินทรนาสวน
นามหันต์
ตรีสุวรรณศานต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐
ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (จานวน ๑ ทุน)
๑. พ.จ.อ. อภิรมย์
ทองมา
๒. จ.อ.หญิง ทักษยากร
ศักดิ์ธนการ
๓. ร.ต.หญิง จุฑารัตน์
ร้อยอาแพง
๔. ส.อ.หญิง ปาจารีย์
พูลฉ่า
๕. ส.อ.หญิง ประภัสสร
ปัถมาศ
๖. ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์
นาวารัตน์
๗. ส.ท.หญิง สุกัญญา
วุฒิยา
๘. จ.อ. ปฐมพงษ์
สินทรา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จานวน ๒ ทุน)
๑. ร.ท. ทัณฑวัต
ครุฑมั่น ร.น.
๒. ร.ต.หญิง ฌัชชนันทน์
จันทมาลา
๓. จ.ส.อ.หญิง วิริญญา
ทองทิพย์
๔. ส.อ. มนตรี
ฮวดเจริญ
๕. ร.อ. ธนพนา
วิศรุตวงศ์
๖. ร.ต. กฤษณ์
ปานเกษม ร.น.
๗. ร.ต.หญิง กัญญาภัค
วงศ์อนุ
๘. พ.ต. ชัชวาล
บุญปกครอง
๙. ร.อ. เดชดารง
บุญเต็ม
๑๐. ร.ต.หญิง จุไรวรรณ
ชื่นงาม
๑๑. ร.ต. ประพจน์
ห่ามกระโทก
๑๒. ส.ท.หญิง จิรัชญา
ภาไสย
๑๓. น.ส.สุนทรี
ไชยมงคล
๑๔. ร.อ.หญิง พีรพร
ทรงเดช ร.น.
๑๕. จ.อ.หญิง สุวภัทร
ตาเกิด
๑๖. น.ส.ฤทัยชนก
พรหมจินดา
๑๗. พ.จ.อ.หญิง สุรีพร
นามบุตร
๑๘. จ.ต.หญิง ประทุมทิพย์ พุ่มเรือง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐
ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน ๑ ทุน)
๑. พ.อ. นิติธร
เครือครุฑ
๒. น.ส.ชัญญานุช
จรรยาสวัสดิ์
๓. ส.ท. ศักดินนท์
กิจสมัย
๔. ร.ท. ศตพรรษ
เสนะสุทธิพันธ์
๕. ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์
พุทธิดิลก
๖. ส.ต.หญิง สกาววรรณ
แสงตะวัน
๗. ส.อ.ภูมิพิทักษ์
ดาช่วย
๘. พ.อ. ชัยโรจน์
รุ่งศิริธนาพงศ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน ๑ ทุน)
๑. ร.ต.หญิง ปุณณภา
ภัคจิราพร
๒. จ.ส.อ. คมสันต์
ขาดี
๓. น.ส.จิตตอนงค์
เพ็ชรมีศรี
๔. ร.ท.หญิง นพวรรณ
มหารักขกะ
๕. ร.ท. ธีรนันท์
อุ่นสมัย ร.น.
๖. ร.ต. อรรณยุทธ
มีนะโยธิน
๗. ร.อ.หญิง ธิดารัตน์
ยันประเวช
๘. ร.ต.หญิง ตรงชนก
สวยสุวรรณ
๙. ร.ต.หญิง วิลาวรรณ
ทิพโรจน์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ (จานวน ๑ ทุน)
๑. น.ต.หญิง เมทินี
ธรรมยศ ร.น.
๒. ร.อ. ไตรรงค์
กุลทนาวงศ์ ร.น.
๓. จ.ส.ต. วรันกร
ทองทิพย์
๔. ร.ท. บรรณสรณ์
พ่วงธานี ร.น.
๕. จ.ส.ต. อาทร
จาปาโท
๖. ส.อ. ปรัชญา
ฮามไธสง
๗. พ.อ.อ.หญิง วรนิษฐ์
ปิยะอัคราพงศ์
๘. จ.ท.หญิง กนกวรรณ
โกกาพันธ์
๙. ร.ท.หญิง พิชชาพร
อุปพงศ์
๑๐. ร.ต.หญิง ญาณิศา
มีชูเวท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐
ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน ๑ ทุน)
๑. จ.ส.ต. สุทธิรักษ์
กล่าภู่
๒. ส.อ. รุ่งวิทย์
ศิริคติพจน์
๓. ร.ต.หญิง อรณิชา
สาลีกงชัย
๔. ร.ต. สหกิจ
ประดาอินทร์
๕. ร.ท. อวิรุทธ์
ชุ่มเมืองปัก ร.น.
๖. พ.จ.อ. กาพล
เข็มมาลัย
๗. พ.อ. อรรณพ
ศรีวัฒนาวานิช
๘. น.ส.ทับทิม
ทางฝน
๙. นายธนบดี
ศรีเมือง
๑๐. ส.ท.หญิง วิภัทรา
ใจสุวรรณ์
๑๑. ส.ต. ณัฏฐชัย
ประคา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน ๒ ทุน)
๑. ส.อ. กานต์
เทพเกื้อ
๒. ร.ต.หญิง พนิตพร
ว่องพรรณงาม
๓. น.ส.ภัทราภรณ์
ผ่องแผ้ว
๔. พ.จ.อ.หญิง จอมศิริ
ทรัพย์ชูสังข์
๕. ส.อ. จินดา
บุญญาฤทธิ์
๖. จ.อ.หญิง สุวิมล
สารโกศล พรนวม
๗. น.ส.ชริญา
รื่นอารมณ์
๘. น.ส.เสาวนีย์
แก้วนันทวัฒน์
๙. น.ส.ธัญญา
ทุมวารีย์
๑๐. จ.ต.หญิง สริวรรณ
อินทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (จานวน ๑ ทุน)
๑. ร.ต.หญิง พัชกานต์
ผันอากาศ ร.น.
๒. พ.จ.อ.หญิง เพ็ญศิริ
ลาดบัวขาว
๓. พ.ต. อิทธิพล
ปันทะนันท์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (จานวน ๑ ทุน)
๑. ส.ต. วชิรา
อ่วมมั่น
๒. ร.ท. วีรวัฒน์
กากีกุล
๓. ร.ท.หญิง จุฑาภรณ์
ธรรมสุนทร ร.น.
๔. ร.ต.หญิง วชิราพรรณ
ทองขาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐
ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (จานวน ๒ ทุน)
๑. ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์
คันธารัตน์ ร.น.
๒. ส.อ. ภาณุวิชญ์
ศิลปศร
๓. ร.ท. จเร
แป้นสง
๔. ร.ต.หญิง ณฐมน
ห้วยชัย ร.น.
๕. พ.อ.อ. วิทวัส
ติวาปี
๖. จ.ส.อ. กายรัช
จงอนุรักษ์วงศ์
๗. ร.ต. นกูล
เสือทอง ร.น.
๘. น.ต. วีระยุทธ
ทองเพ็ญ
๙. ร.ต. กิตติยากร
แก้วพล
๑๐. ส.อ.หญิง กัสมา
ชาวโพงพาง
๑๑. พ.อ.อ. ปิยะพงษ์
วงศ์ระกา
๑๒. ร.ต. วรรธนัย
ยิ้มสุขไพฑูรย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (จานวน ๑ ทุน)
๑. ส.อ.หญิง สุภัทรา
ศิริเรืองศิลป์
๒. จ.ส.ท. ศตวรรษ
สิงห์ประยูร
๓. จ.ส.ต. วิโรจน์
ไทยมะณี
๔. ร.ต. อิทธิ
พรเศรษฐ์ ร.น.
๕. ร.ต. ชวภณ
เกียรติประวีร์ ร.น.
๖. ร.ต. ดนุพล
จันทร์ทรง ร.น.
๗. ร.ต. ประจักษ์
โฉมงาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (จานวน ๑ ทุน)
๑. พ.อ.หญิง ทัตยา
ดวงจรัส
๒. ร.ท.หญิง นภัชชา
อู่เพชร
๓. ร.ต. ณภัทร
มะนะ ร.น.
๔. ส.อ. ศรัญยพงศ์
ไวยวารี

