
ลําดับที่ หมายเหตุ

1 นางสาวปยฉัตร พิญญาพงษ

2 นางสาวกัญญา สมปา

3 นางสาวอภิญญา มีทอธาร

4 นางสาวนราวัลย  สุขเสริม

5 นางสาวสุชาดา ใจแกลว

6 นางสาวชุติกานต มวงทองใบ

7 นายนพดล เล็กโท

8 นางสาวยีนส ศรีโชติ

9 นางสาวฐิตาภา ชุมสูงเนิน

10 นายตุลา หนองพงษ

11 นางสาวมาริษา ทัศนพี่นอง

12 นางสาววรกมล เหลาประเสริฐ

13 นางสาวกมลชนก สุวรรณลาภา

14 นางสาวศศิธร นครสุข

15 นายกันตชัย กลั่นไพฑูรย

16 นายธนัช ประเสริฐชัยชนะ

17 นางสาววันเพ็ญ อรัญ

18 นางสาวนิภาวรร โปรงทองคํา

19 นางสาวสุธิตา บัวทอง

20 นายสุรชัย ซึ้งกมลรัตน

21 นายเนวิน เลิศสมนาวิน

22 นางสาววัชณิญา ใจหาญ

23 นางสาวฉัตริยาภรณ ปนสันเทียะ

24 นางสาวสุทธิดา แสนนุภาพ

25 นางสาววิภา โชติพรม

26 นางสาวณัฐณิชา ภูนารถ

27 นางสาวศิริลักษณ ศรีทะจักร

28 นางสาวเกศกนก พันมะวงค

29 นายนิรุฒน อุตมัง

30 นายพฤธา พรมคํา

31 นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์รุง

32 นางสาวเกษมณี หัตถมาศ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเขาสัมภาษณทุนการศึกษาพาณิชยการพระนคร 

ประจําปการศึกษา 2559



33 นายพฤกษชาติ โสมภีร

34 นางสาววันวิสา กัณหาปอง

35 นางสาวสุจิตรา กันหานุ

36 นางสาวสิรีธร พายตะคุ

37 นางสาวภัทรภร กลางประพันธ

38 นางสาวอาทิตยา จิตรศิลป

39 นายลัทธสิทธิ์ จิโรจวงศ

40 นายวรโชติ มารยาท

41 นายกิตติพงษ อุไร

42 นางสาวศุภพร อาจวิชัย

43 นางสาวใบเตย อัศววิไล

44 นายปฏิญาณ มั่นทองคํา

45 นางสาวหฤทัย ศรีสังห

46 นางสาวนพวรรณ สวยเนตรทอง

47 นายธนกร ยังดี

48 นายพลประวีณ ชาลี

49 นางสาวสุธาสิณี พรมภักดิ์

50 นายกฤติเดช จิตตภักดี

51 นายปาณัสม ดวงใจ

52 นางสาวรติวันต เลี้ยงบุญญพันธ

53 นางสาวกัญนิภา ไกรเพชร

54 นางสาวนภรัตน พันธุมณฑา

55 นางสาวนารีทิพย เมฆเมืองทอง

56 นางสาวศศิธร โตชัย

57 นางสาวสกุลกาญจน ยาคลาย

58 นางสาวจุฑามาศ กี้ฮั้ว

59 นางสาวไพนภา เกตุแกว

60 นางสาวอัญชลี ชมภูออน

61 นางสาวอารียา บรรเทิงเภสัชสกุล

62 นางสาวณัฐพร แขตระกูล

63 นางสาวภัทราพร แกวงาม

64 นางสาวสิริลักษณ แกวนวล

65 นางสาวภัสสร เลาหศิริปญญา

66 นางสาวอรพิณ ยะลา

67 นางสาวศิวพร  กางกําเหนิด

68 นางสาวนัยนา   เพิ่มพิพัฒน



69 นางสาวจิรภัทร   คลองวิถี

70 นางสาวธิติมน   เรืองนนท

71 นางสาวสุนทรี    สุขลอม

72 นางสาวณัฐชยา  บุษนาค

73 นางสาวบุษยามาศ   อัฐวงศ

74 นางสาวปยาพร   พงษกษัตริย

75 นางสาวนันทิชา   ออนนอม

76 นางสาวอารียา   โพธิสัตว

77 นางสาวพราภรณ  สมสอน

78 นางสาวทิพวรรณ   คํางาม

79 นางสาวเกษร  นอยกาญจนะ

80 นางสาวปรียานุช   โพธิ์คําฉาย

81 นางสาววิภาวรรณ   อยูอุบล

82 นายเกรินพล   ลาโพธิ์

83 นางสาวพัชราภรณ   บัณฑิตย

84 นายจิราพัฒน   ปญจมาตย

85 นางสาวกฤษณา   ทานนท

86 นางสาวธิติรัตน   ประดาศักดิ์

87 นางสาวอาภาภรณ   ศิริธนะ

88 นางสาวดวงกมล   หงษทอง

89 นางสาวปณิธิดา  จิตตมงคลวัฒนา

90 นายธนบดี   อํานวยศักดิ์โสภณ

91 นางสาววรรณศิริ พรหมทอง

92 นางสาวธิดา   จันดวงตา

93 นางสาวจิราภรณ   เขียวจู

94 นางสาวจิภาพันธ   ปรัชญาเดชากูล

95 นางสาวกัญกมล   พรหมคร

96 นางสาวฉัตรชนันท   สุขบัว

97 นางสาวพิจิตรา   รอดเขียว

98 นางสาวภารตี   ฉลูศรี

99 นางสาวกนกวรรณ    ณ ตะกัวทุง

100 นางสาวนันทวรรณ   รอดเรืองฤทธิ์

101 นางสาวธมนวรรณ   ฮอดสกุล

102 นางสาวอภิชญา   สีโถ

103 นายภาณุวัฒน   ศรีสุวรรณ

104 นายกาญจนวัฒน   ชายปว



105 นางสาวมนสิชา    ราสีห

106 นางสาวศุภามณี   ธงศรี

107 นางสาวสลิลทิบ  เย็นลับ

108 นางสาวนงลักษณ   พุมมณี

109 นางสาวอารีรัตน   เธอกิจ

110 นายนัยนาม   โพธิ์ใคร

111 นางสาวเกศสุดา   แซลิ่ม

112 นางสาวศิริรัตน   กําจัดภัย

113 นายไพสิฐ   ชาติทอง

114 นายสงกรานต   สังขราแกว

115 นางสาวสุภัตรา   จรูญชัย
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