สปท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ในวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ สอบสัมภาษณ์โดยผ่านระบบ Zoom
ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. ร.อ.หญิง นภัชชา อู่เพชร สังกัด ยก.ทอ.
๒. จ.ท.หญิง กนกพร บังศรี สังกัด ศตก.
๓. น.ส.กรกนก สังฆฤทธิ์ สังกัด สตน.ทหาร
๔. ร.อ. วีรวัฒน์ กากีกุล สังกัด กง.ทบ.
๕. ร.อ. ธิปก เอกวิริยะเสถียร สังกัด ทร.
๖. ร.ท. พริษฐ์ ผดุงพัฒโนดม สังกัด รร.จปร.
๗. ส.ท. ยศพล วิริยะธน สังกัด มทบ.๑๒
๘. น.ส.ธิติยา ก้านบัวแก้ว สังกัด ศศย.สปท.
๙. ร.ต.หญิง ปาณิสรา วงศ์ศรีเผือก สังกัด นทพ.
๑๐. พ.จ.ต. ศุภชัย แสงมณี สังกัด นทพ.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. จ.ส.อ. ยุคลเดช ภู่พิมาย สังกัด ศตก.
๒. จ.ต. สักการะ เจริญวงษา สังกัด สน.บก.บก.ทท.
๓. จ.ท. ฐิติวัฒน์ คาโภ สังกัด สน.บก.บก.ทท.
๔. พ.อ. ยุทธนา สมนึก สังกัด กส.ทบ.
๕. จ.ท. อัมรินทร์ เรืองจันทร์ สังกัด สน.บก.บก.ทท.
๖. จ.ส.อ. ฐิติกร ชมจันทร์ สังกัด นทพ.
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
๑. จ.อ.หญิง อลิษา ขันสู้การ สังกัด รร.ชท.สปท.
๒. ร.ต. อภิรมย์ ทองมา ร.น. สังกัด กง.ทร.
๓. พ.จ.ท. ธีระยุทธ ชมพู สังกัด ยก.ทร.

-๒หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. จ.ส.ต.หญิง ปวิตรา มีสนธิ สังกัด กร.ทหาร
๒. ร.ท.หญิง เยาวลักษณ์ คันธารัตน์ ร.น. สังกัด สภท.บก.สปท.
๓. น.ส.วรินทร สิงหนาทบัญชร สังกัด ศรภ.
๔. ร.ท. อิทธิ พรเศรษฐ์ สังกัด อร.
๕. ร.ท. กวีพล ชัยชะนะ สังกัด รร.ตท.สปท.
๖. ร.ต. สิทธิพล แย้มวารี สังกัด สส.ทหาร
๗. ส.อ. เศรษฐพงศ์ แก้วธานี สังกัด จบ.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล)
๑. ร.ท. ณัฐวัฒน์ พงษ์พานิช สังกัด ยศ.ทอ.
๒. น.ส.จิรวดี ศรีแก้ว สังกัด กร.ทหาร
๓. ร.ต. กฤษณ์ นุชน้อมบุญ สังกัด ศรภ.
๔. ร.ท. จิรวัฒน์ นุ่นละออง สังกัด ศตก.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
๑. พ.จ.อ. อานนท์ นางสูงเนิน สังกัด นทพ.
๒. ร.อ. ศิวกร ดีช่วย สังกัด รร.ตท.สปท.
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
๑. ร.ต. คณุตม์ เองสิริดารงกุล สังกัด ศตก.
๒. น.ส.พิมพ์อชิตา อัครเมธายุทธ สังกัด ศศย.สปท.
๓. ร.ท. ชนสร เฉลิมทรัพย์ สังกัด บน.๖
๔. น.ส.ปานวาด พิชเคียน สังกัด นทพ.
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
๑. ร.อ.หญิง ฉัฐญา กิจเจริญ สังกัด ศรภ.
๒. ส.ต.หญิง จินตนา บุตรขวัญ สังกัด กช.
๓. ส.ท. อนุชา ไชยคามิ่ง สังกัด สส.

-๓หลักสูตรสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม
- น.ต. ธเนศร์ พฤฒิสาลิกร สังกัด นทพ.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล)
๑. ร.ท.หญิง สลิลทิพย์ สิทธิหาญ สังกัด ศรภ.
๒. จ.อ. ปองณัฐ พูลสวัสดิ์ สังกัด ศรภ.
๓. ร.ต.หญิง จิราภา เปี่ยมปรีชา สังกัด ขว.ทอ.
๔. จ.อ.หญิง พัชราภรณ์ โพดตะ สังกัด สน.บก.บก.ทท.
๕. พ.อ. พัสพ์ วงษ์รวินันท์ สังกัด ขว.ทหาร
๖. ร.ต.หญิง ธนพร พรหมตรุษ สังกัด นทพ.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
๑. น.ต.หญิง ฤทัยทิพย์ ธัญมณีสิน ร.น. สังกัด ขว.ทหาร
๒. ร.ต. ฉันทรัฐ เรียนพืชน์ สังกัด สส.ทหาร
๓. ร.ท.หญิง กรลภัส ครุฑเวโช สังกัด ขว.ทหาร

