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Seat No. Student ID Name Signature

MEM 1 6110315003  Mr.Jaroongkiat  Pootirat

MEM 2 6110315004  Miss Pan  Ying

MEM 3 6110315005  Miss Cao  Panyu

MEM 4 6110315006  Miss Zhang  Yanyun

Siam Boromrajakumari Building, 4th Floor, Room 401  (Group 1)

Student list for  Comprehensive Examination 2/2020

School of Development Economics 

National Institute of Development Administration

Saturday,August  15, 2020  (01.00 - 04.30 p.m.)

Master of Economics in Economics and Management  (English program)



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกุล ลายเซ็น

ศบ. 1 6020325007  นางสาวรติวนัต ์ ภิญโญจิระกิตต์ิ

ศบ.2 6110325003  นางกมลรัตน์  ลีลคันาวรีะ

ศบ. 3 6110325004  นางสาวณฐัสินี  พิสิฐรัตนากร

ศบ. 4 6110325005  นางสาวอิทธิพร  เช้ือไตรสรณ์

ศบ. 5 6110325008  นางสาวเรณู  ไชยฉตัร

อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 4 ห้อง 401 (กลุ่ม 1)

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

นักศึกษาสอบประมวลความรู้ คร้ังที ่2/2563

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกุล ลายเซ็น

1 5910312003  นายปราชญ ์ บุญคง

2 5920312007  นายราชศกัย ์ บาํรุงตระกลู

3 6010312007  นางสาวปภธนสร  บาํรุงสาลี

4 5810321012  นางสาวจรินทร์ทิพย ์ จีนมะโน

5 5810322037  นายพงศธ์ร  เสนคราม

6 5820322013  นางสาวกรรณิการ์  มูลจนัทร์

7 5910321009  นางสาวธญัวดี  พลฤทธ์ิ

8 5910322002  นายศิวาวฒิุ  เอ้ือชีวกลุ

9 5910322027  นางสาวธญัณิชา  สิงห์เงิน

10 5910322054  นายอคัรภพ  สกุลทิพยเ์นตร

11 5920322003  นางสาวศิวาพร  ศิริเพญ็

12 5920322013  วา่ท่ีร้อยตรีตรอง  พว่งมาลี

13 5920322033  นางสาวสมิตานนั  วงคส์วสัด์ิ

14 6010321003  นายเชิดชลตั  มัน่ฤกษ์

15 6010322023  นางสาวเกสรา  วดันวม

16 6010322024  นางสาวสุฑารัตน์  จนัเนียม

17 6010322026  นางสาวณฐักฤตา  ศรพลทนั

18 6010322030  นางสาวกนิษฐา  หน่ึงใจ

นักศึกษาสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) คร้ังที ่2/2563

อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 4 ห้อง 401 (กลุ่ม 1)

 วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกลุ ลายเซ็น

ศธ. 1 6110312002  นายพศุตม ์ โงวิวฒัน์ชยั

ศธ. 2 6110312003  นางสาวนภสัสินี  สงวนสัตย์

ศธ. 3 6110312004  นายญาณพฒัน์  พจนานุภาพ

ศธ. 4 6110312005  นายพนัธ์ุภมิู  กานติกลู

ศธ. 5 6110312006  นายอรรถพร  เอกนุ่ม

ศธ. 6 6110312007  นายอคัรฉตัร  พลูสุวรรณ

ศธ. 7 6110312008  นายปฐวี  หม่ืนแจง้

ศธ. 8 6110312009  นางสาวดวงฤดี  สุวรรณไตรย์

ศธ. 9 6110312011  นายศุภฤกษ ์ จิรามานนท์

ศธ. 10 6020322001  นายสุรพงษ ์ ศุภศร

ศธ. 11 6020322004  นางสาวพนญัญา  ดิษฐปาน

ศธ. 12 6020322005  นางสาวพรนบัพนั  พฒันภกัดี

ศธ. 13 6020322011  นายชยักร  ชยัสวสัด์ิ

ศธ. 14 6020322012  นางสาวพรานนัท ์ ช.เจริญยิ่ง

ศธ. 15 6020322013  นางสาวศศิธร  เพียรทาํดี

ศธ. 16 6020322014  นายรัชชานนท ์ โพธ์ิศรี

ศธ. 17 6020322015  นางสาวนฤชล  ฟ้าอรุณ

ศธ. 18 6020322017  นายอิทธิพล  คุม้สมบติั

ศธ. 19 6020322018  นายเอกพล  เลิศชยัเพชร

ศธ. 20 6020322019  นางสาววรนาฎ  พวงทอง

ศธ. 21 6020322023  นางสาวโศรดา  หนูแยม้

ศธ. 22 6020322025  นายจกัราวธุ  ฤทธิมา

ศธ. 23 6020322027  นายกรัณย ์ โหระวงศ์

ศธ. 24 6020322028  นางสาวสุพรรณดา  โพธ์ิงาม

ศธ. 25 6020322033  นางสาวปัทมพร  บุญเลิศ

ศธ. 26 6020322035  นางสาววนัระวี  เลาหอุดมโชค

ศธ. 27 6020322037  นางสาวสุดารัตน์  ลาลี

ศธ. 28 6020322039  นางสาววีรอร  หยิบศรีศิลป์

ศธ. 29 6110321003  นายศรรตวรรษ  ตั้งไพบูลย์

 วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

อาคารสยามบรมราชกมุารี ช้ัน 4 ห้อง 402 (กลุ่ม 2)

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  คร้ังที ่2/2563

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกุล ลายเซ็น

ศธ. 30 6110322002  นางสาวณฐัธิดา  ล้ิมสุวรรณ

ศธ. 31 6110322003  นายกิตติภณ  โชคดีศรีสวสัด์ิ

ศธ. 32 6110322005  นายราชพิทกัษ ์ ปาณฑุเดชะ

ศธ. 33 6110322006  นางสาวธญัจิรา  หวอ่งเจริญ

ศธ. 34 6110322009  นายธรากร  เถียรสูงเนิน

ศธ. 35 6110322010  นายคณิน  ลาภจตุพร

ศธ. 36 6110322012  นางสาวเมืองเพลง  ปัญญาโชติ

ศธ. 37 6110322014  นางสาวหทัยา  ศรีลาภา

ศธ. 38 6110322016  นางสาวสุขกมล  ทว้มมุ

ศธ. 39 6110322017  นางสาวสากียะห์  หะรงค์

ศธ. 40 6110322018  นางสาวณฐัรัตน์  ศิริโสภา

ศธ. 41 6110322019  นายชิษณุพงศ ์ ศิลพร

ศธ. 42 6110322020  นางสาวพชัราภรณ์  พิมพศ์รี

ศธ. 43 6110322021  นางสาวธานินี  สุมาลยม์าศ

ศธ. 44 6110322022  นางสาวดรุณี  เครือประสาร

ศธ. 45 6110322023  นางสาวตอ้งตา  เจริญทรัพย์

ศธ. 46 6110322024  นางสาวธญัลกัษณ์  โกษาเสวยีง

ศธ. 47 6110322025  นางสาวพชัราพร  มาตอาํพร

ศธ. 48 6110322027  นางสาวกนกพร  บุญอุม้

ศธ. 49 6110322028  นางสาวอรวรรณ  วงษพิ์มพา

ศธ. 50 6110322029  นายธนกฤต  ช่ืนปวงธรรม

ศธ. 51 6110322030  นายพีรพล  แกว้นนท์

ศธ. 52 6110322032  นางสาวสุวดี  พิพฒัน์ทวสิีน

ศธ. 53 6110322033  นางสาวกลัยา  บุญกลา้

ศธ. 54 6110322034  นายศิวชั  โชคไพศาล

ศธ. 55 6110322036  นายกฤษกร  ธารารัตนสุวรรณ

ศธ. 56 6110322037  นางสาวกีรติกานต ์ จิตตกาญจน์

ศธ. 57 6110322039  นายชชัชานน  ทบักิ

ศธ. 58 6110322041  นางสาวธญัญชนก  ดวงแกว้

ศธ. 59 6120322014  นางสาวพนิดา  วงษว์สิิทธ์ิ

อาคารสยามบรมราชกมุารี ช้ัน 4 ห้อง 403 (กลุ่ม 3)

 วนัเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  คร้ังที่ 2/2563

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกุล ลายเซ็น

1 6020313002  นายวชัร  เลิศวทิยาทาน

2 6020313003  นายพนัธ์ุเทพ  จินาวฒัน์

3 6020313007  นายสวติต ์ สังวาลยพ์านิช

4 6020313008  นายชยัวฒัน์  เดชชยัวฒันา

5 6020313013  นายจารุวทิย ์ ภากรโชติ

6 6020313015  นางสาวลภสัรดา  รัตน์ธนดล

7 6020313019  นายพงศธร  เตชะเลิศกมล

8 6010323026  นายณฐักฤษ  น่ิมตระกลู

9 6010323036  นางสาวจิรัชญา  ปัญสุวรรณวงศ์

อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 4 ห้อง 404 (กลุ่ม 4)

 วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  คร้ังที ่2/2563

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์



เลขท่ีสมคัรสอบ รหสัประจาํตวั ช่ือ - สกุล ลายเซ็น

ศก. 1 6110323001  นายนภสินธ์ุ  สานติวตัร

ศก. 2 6110323003  นายธีระชยั  ตะวงษ์

ศก. 3 6110323005  นางสาวปรางชนก  สุทธิประภา

ศก. 4 6110323006  นายสหสัพลช์  เอ่ียมทอง

ศก. 5 6110323008  นางสาวมนนิภทัธ์ิ  ทพัเกิด

ศก. 6 6110323013  นางสาวพวงแกว้  แสงตระกลูเจริญ

ศก. 7 6110323016  นางสาวณฏัฐช์ญา  ปุริมปรัชญภ์ทัร

ศก. 8 6110323021  นายนิยม  หวลอารมณ์

ศก. 9 6110323022  นางสาวกนกวรรณ  ศรีสวา่ง

ศก. 10 6110323023  นายชยั  ธรรมวทิยสกุล

ศก. 11 6110323024  นายอนิรุธ  หนูตอ

ศก. 12 6110323025  นายพิทกัษ ์ เลิศพนัธวงศ์

ศก. 13 6110323027  นางสาวพิมพช์นก  วจันะรัตน์

ศก. 14 6110323033  นายตฤณม ์ ผาณิตพฤทธ์ิพงศา

ศก. 15 6110323034  นายจิรัฏฐ ์ รัตนประทีปทอง

ศก. 16 6110323036  นางสาวศุภานนั  แหวนเงิน

ศก. 17 6110323038  นายบูรการ  ทิพยสกุลชยั

ศก. 18 6110323043  นางสาวฉตัรระพี  แจ่มอ่วม

ศก. 19 6110323044  นางสาวพรนภสั  ฟักฟูม

ศก. 20 6110323047  นางสาวเขมจิรา  เพียรวบิูลยกิ์จ

ศก. 21 6110323049  นายปรวร์ี  ศิริอญัชนาวงศ์

ศก. 22 6110323051  นายสุกฤษฏ์ิ  ภูยาธร

ศก. 23 6110323054  นางสาวจิดาภา  ประสพพรพิบูลย์

ศก. 24 6110323058  นายดนยัธร  สมองาม

ศก. 25 6110323061  นางสาวสุวชิชา  แววศรี

 วนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 4 ห้อง 404 (กลุ่ม 4)

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  คร้ังที ่2/2563

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์


