
   

  

 
ประกาศคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ประจําปการศึกษา 2557 

__________________________ 

 

 ตามท่ี คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ 

ประจําปการศึกษา  2557 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 28 มกราคม 2557 นั้น 

บัดนี้ คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการรับสมัครเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผู

มีสิทธิ์สอบแบงเปน 2  กลุม ตามรายชื่อท่ีแนบมานี้ 

ใหผูมีสิทธิ์สอบกลุมท่ี 1 (ผูไมมีประสบการณทํางานหรือมีประสบการณนอยกวา 4 ป)  เขาสอบขอเขียน

ในวันอาทิตยท่ี  9 กุมภาพันธ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ตึกคณะนิติศาสตร  และจะประกาศผูมีสิทธสอบ

สัมภาษณ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 เพ่ือเขาสอบสัมภาษณ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2557 

 ใหผูมีสิทธิ์สอบกลุมท่ี 2 (ผูมีประสบการณทํางานตั้งแต 4 ป ข้ึนไป) ท่ียกเวนการสอบขอเขียน เขาสอบ

สัมภาษณในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2557 

 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี              กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 

 

        -สําเนา-       -สําเนา- 

 

  (รองศาสตราจารย ณรงค  ใจหาญ)   (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา) 

          คณบดีคณะนิติศาสตร     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

สําหรับกลุมท่ี 1 (ผูไมมีประสบการณทํางานหรือมีประสบการณนอยกวา 4 ป) 

 

วันอาทิตยท่ี 9 กุมภาพันธ 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สถานท่ีสอบ : หอง น.313 ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  

 

เลขท่ีนั่งสอบ หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล หองสอบ สถานท่ีสอบ  

1 571-001 นางสาว แพรวสุดา   เจริญจรรยากูล น.313  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คณะนิติศาสตร  

            ชั้น 3  

2 571-002 นาย ประภัศร  ทีรฆฐิติ น.313 

3 571-003 นางสาว กุสุมา  สวนตะโก น.313 

4 571-004 นางสาว พัชรินทร  สกุลศิริวัฒนา น.313 

5 571-005 นางสาว ชลิดา  มานะวรพงศ น.313 

6 571-006 นาย ศิขวิชญ  สุขสุเดช น.313 

7 571-007 นางสาว พัสวีรณัฐ  เรียนรู น.313 

8 571-008 นางสาว ญาดา  ทองสันสระ น.313 

9 571-009 นางสาว สัณหจุฑา  จํารูญวัฒน น.313 

10 571-010 นาย พิพัฒน  กิตติประภารัชต น.313 

11 571-011 นางสาว พัทชยา  จงอัจฉริยกุล น.313 

12 571-012 นางสาว พรหมชนก  ภูมิวิเศษ น.313 

13 571-013 นางสาว ศุทธินี  พ่ึงพานิชย น.313 

14 571-014 นาย ปุณยวีร  สรอยทอง น.313 

15 571-015 นางสาว ปาณัสม  พุมผกา น.313 

16 571-016 นางสาว เอ้ืองฟา  กายธัญลักษณ น.313 

17 571-017 นางสาว สาลิณี  สามทอง น.313 

18 571-018 นาย พันธสิทธิ  เจริญพานิชยพันธ น.313 

19 571-019 นางสาว วีรนันท  นิยมกุล น.313 

20 571-020 นางสาว ทัศนีย  รวยเพ่ิมพูน น.313 

21 571-021 นางสาว กนกวรรณ  เชาวกิจ น.313 

22 571-022 นางสาว กมลลักษณ  แดงโสภณ น.313 

23 571-023 นางสาว ยุวดี  เพ็งมรดก น.313 

24 571-024 นางสาว วณิชยา  ปฐมกนกพงศ น.313 

25 571-025 นางสาว จันทิมา  ขาวเก้ือ น.313 
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ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

สําหรับกลุมท่ี 1 (ผูไมมีประสบการณทํางานหรือมีประสบการณนอยกวา 4 ป) 

 

วันอาทิตยท่ี 9 กุมภาพันธ 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สถานท่ีสอบ : หอง น.313  ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 

 

เลขท่ีนั่งสอบ หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล หองสอบ สถานท่ีสอบ  

26 571-026 นางสาว พริมลดา  ฉิมแกว น.313  

 

           

 

        คณะนิติศาสตร 

        ชั้น 3 

 

      

              

 

27 571-027  นาย ศรัญู  เหลาภักดี น.313 

28 571-028 นางสาว ขวัญหทัย  พลการ น.313 

29 571-029 นางสาว ไพลิน  สันติกุล น.313 

30 571-030 นางสาว รําไพภัค  ปนสวย น.313 

31 571-031 นางสาว สุชาดา  นอยยืนยง น.313 

32 571-032 นาย ศราวุธ  กุลประดิษฐ น.313 

33 571-033 นาย ปยะพล  เกษมสุข น.313 

34 571-034 นางสาว พราวนภัส  จันทรวด ี น.313 

     

 

หมายเหต ุ 1. ในวันสอบใหผูสมัครสอบทุกคนนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนท่ีระบุเลขบัตรประชาชน 

       และรูปถายท่ีชัดเจน มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูควบคุมหองสอบ มิฉะนั้น จะตัดสิทธิ์ในการสอบ 

    2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ประจําปการศึกษา 2557 ในวันท่ี  18 กุมภาพันธ 2557 
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                                          ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ     

สําหรับกลุมท่ี 2 (ผูมีประสบการณทํางานตั้งแต 4 ปข้ึนไป) 

(สอบเฉพาะสัมภาษณ) 

 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล สถานท่ีสอบ 

1 572-001 นางสาว วณิชชา  อัศวมานะกุล   

                

          (หองสอบสัมภาษณจะ 

           ประกาศใหทราบ  

            ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ  

            2557) 

         

2 572-002  นางสาว นัทชา  โฮลัมควิสต 

3 572-003  นางสาว ธารทิพย  สุทัศนีย 

4 572-004 นางสาว นลีนี  วิเชตธรรมศักดิ์ 

5 572-005  นางสาว ชื่นกมล  มีศิลป 

6 572-006 นางสาว จันทรจิรา  ปญจเภรี 

7 572-007 นาย จารุพัฒน  สนเอ่ืยม 

     

 

หมายเหตุ 1. ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกลุมท่ี 2 สงหลักฐานการศึกษาเฉพาะผูท่ียังไมสง (สําเนาใบปริญญาบัตร /                

สําเนา Transcript  / หนังสือแนะนําผูสมัคร  / หนังสือรับรองการทํางาน  / ใบรายงานผลคะแนน

ภาษาอังกฤษ / แผนการศึกษา) ภายในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2557 ท่ีโครงการนิติเศรษฐศาสตรการคา

ระหวางประเทศ ชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร ทาพระจันทร ในเวลา 9.00-17.00 น.  

    หมายเลขโทรศัพท : 0-2613-2420 
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