
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ 

------------------------------ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เวลาสอบ 
๑ นายนราธิป มังคละสินธุ์ วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID: 716 421 0221 

Passcode: 06112565 

๒ นายสัญชัย แก้วหัวไทร 

๓ Mrs.Ratna Anggraini 

  
ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เวลาสอบ 
๑ นางสาวชนัสดา กระทุ่มเขต 

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

Zoom Meeting ID: 945 5700 4582 
Passcode: 492450 

๒ นายวันชนะ เที่ยงบางหลวง 
๓ นางสาวนิภารัตน์ ทองชู 
๔ นายณัฐพงศ์ สุรัตนเมธากุล 
๕ นางสาวชมนาถ ทรงสกุล 
๖ นางสาวธนาภรณ์ ศรีสิงห์ 

 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เวลาสอบ 
๑ นางสาวมนัสนัณท์ ฉิมโค้ 

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

Zoom Meeting ID: 999 1212 1924 
Passcode: 223710 

๒ นางสาวพัชริน ดัดประดิษฐ์ 
๓ นางสาวธัญวรัตน์ พูลทรัพย์ 
๔ นายปฏิเวธ ม่วงสุด 
๕ นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ 
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ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เวลาสอบ 

๑ นายทศพล ยินดี วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

Zoom Meeting ID: 716 421 0221 
Passcode: 05112565 

 
 
 
 

๒ นางสาวฐิตาภา ยี่สาร 

๓ นายวรพจน์ เชาว์วันกลาง 
๔ นายกิตติศักดิ์ เดชฤทธิ์ 
๕ นายปัญญา วาวิทย์ 
๖ นายฮารูณ โมหะหมัด 
๗ นางสาวสุภาพร เหล่าพรหม 

 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน/เวลาสอบ 
๑ นายปริญญา ศรีอุดม  

 
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID: 914 5515 7369 

Passcode: 05112022 
 
 

๒ นางสาวกรธิดา รักธรรม 
๓ นางสาวสุดารัตน์ สุทธิขัน 
๔ นางสาวปาจรีย์ ค าฟองเครือ 
๕ นางสาวภาวิณี จันทร์แดง 
๖ นายอภิวัชร์ บัวเจริญ 
๗ นางสาวชลภา สวสัด ี
๘ นายณัฐสิชณ์ โพธิ์ศรี 
๙ นางจันทนา หมดมลทิน 

๑๐ นางสาวธารนันท์ สุขสมโภชน์ 
๑๑ นางสาวธมนวรรณ แดงทองดี 
๑๒ นางสาวจิฬาภรณ์ ท านาเมือง 
๑๓ นางสาวนุชภินันท์ สนิทปู่ 
๑๔ นางสาวอภิชญาพร ก้อนศรีลา 

 

  ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

กลุ่มสมัภาษณ ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

 

กลุ่มสมัภาษณ ์
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

{XXXXXXXXXXXXX}๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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         ประกาศ34/2565
         2022-11-01
         รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วัน/เวลาสอบ
๑	นายนราธิป มังคละสินธุ์	วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
Zoom Meeting ID: 716 421 0221
Passcode: 06112565
๒	นายสัญชัย แก้วหัวไทร	
๓	MrsRatna Anggraini	
	

ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วัน/เวลาสอบ
๑	นางสาวชนัสดา กระทุ่เขต	วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
Zoom Meeting ID: 945 5700 4582
Passcode: 492450
๒	นายวันชนะ เที่ยงบางหลวง	
๓	นางสาวนิภารัตน์ ทองชู	
๔	นายณัฐพงศ์ สุรัตนเมธากุล	
๕	นางสาวชมนาถ ทรงสกุล	
๖	นางสาวธนาภรณ์ ศรีสิงห์	


ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วัน/เวลาสอบ
๑	นางสาวมนัสนัณท์ ฉิมโค้	วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
Zoom Meeting ID:...
         2022-11-01T16:00:14
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