
ลําดับ รหัสนักศึกษา หอง หมายเหตุ

1 076050304205-2 นางสาว กัญธิมา สุขขํา ปบง.60/3

2 075950304297-1 นางสาว อิสปรียา ดุลยเวสาสุข ปบง.59/1

3 075950304255-9 นางสาว สุดารัตน ลิ้มกุสุมาวดี ปบง.59/1

4 076150304618-4 นางสาว นิศากร ยินดีรัมย ปบง.61/4

5 076150303235-8 นางสาว ณัฐริกา สุพร ปจม.61/1

6 076160304064-0 นาย จักรกฤษณ ฉันไชย ทบบ.61/2

7 076160304068-1 นางสาว อัจฉราพรรณ ศรีสวัสดิ์ ทบบ.61/2

8 076060304196-2 นางสาว ปยะชาติ ทุรินไธสง ทบบ.60/4

9 076160304058-2 นางสาว สมฤทัย หลีหมาด ปบง.61/2

10 076160304069-9 นางสาว ฐิติมา อนเอี่ยม ทบบ.61/2

11 076150302203-7 นาย กิตติศักดิ์ สืบสําราญ ปตบ.61/1

12 076060303523-8 นางสาว ชไมพร สิงสีทา ทสจท.60/1

13 076060303503-0 นางสาว อังคณาภรณ ศรีสุวรรณ ทสจท.60/1

14 075850304113-2 นางสาว นันทนัช บุนนาค ปบส.58/1

15 076050305122-8 นางสาว จามินตา เพิ่มพูนกาญจนา ปรค.60/2

16 076060304175-6 นางสาว ชลิตา โพธิ์เทศ ทบบ.60/4

17 076060304180-6 นางสาว วริศรา สุขสมบูรณ ทบบ.60/4

18 075850304158-7 นางสาว มนสิชา ราชสีห ปบง.58/4

19 075850304012-6 นางสาว นุชจรี จุยเจริญ ปบง.58/1

20 075950307021-2 นางสาว กมลชนก สุวรรณลาภา ปภธ.59/1

21 075950303247-7 นางสาว บัณฑิตา ปราสาททอง ปจล.59/1 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)

22 075850305108-1 นาย ประชารัฐ พิชัยชม ปรค.58/1

23 076160305142-3 นาย สหพรรณ มวงมนตรี ทรบ.61/2

24 075850304127-2 นาย ลัทธสิทธิ์ จิโรจวงศ ปบส.58/1

25 076150304712-5 นางสาว นริศสรา อินทรแกว ปบง.61/5

26 076050303258-2 นาย รัฐกรณ หรูวิจิรพงษ ปจม.60/1

27 076150304715-8 นางสาว นุชนาถ ขันตี ปบง.61/5

28 075950303105-7 นางสาว จิราพา วงศหมอ ปจม.59/1 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)

29 076160304418-8 นางสาว กุลนันทน เกษมพันธุ ทสบบ.61/1

30 075850304031-6 นาย วิรัตน จําป ปบง.58/1

31 076060304625-0 นาย จิรวิทย ชาญปรานีช ทบง.60/1

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์สัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561
สัมภาษณทุนการศึกษาใน วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 07.30 - 15.00 น.

ณ หองประชุม 1 (หองรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับ รหัสนักศึกษา หอง หมายเหตุชื่อ-สกุล

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์สัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561
สัมภาษณทุนการศึกษาใน วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 07.30 - 15.00 น.

ณ หองประชุม 1 (หองรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

32 076060304630-0 นางสาว เสาวนีย ศรีสุวรรณ ทบง.60/1

33 076060304713-4 นางสาว รัตติกานต ชาญศึก ทบง.60/1

34 075850303305-5 นางสาว ดวงกมล หงษทอง ปจล.58/3 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)

35 075850304024-1 นางสาว พนิตา บุญเจริญ ปบง.58/1

36 075850304208-0 นางสาว กัณตฐเสนห ลิ้มประชาศักดิ์ ปบส.58/1

37 076060304163-2 นางสาว เบญจพร เพ็ชรโต ทบบ.60/4

38 076050307011-1 นางสาว จิรประภา ออนนอก ปภธ.60/1

39 075950304089-2 นางสาว ปรียานุช บุตรพระโรจน ปบง.59/4

40 075950304060-3 นางสาว ภัสสร เลาหศิริปญญา ปบส.59/2

41 075950306061-9 นางสาว ระพีพรรณ ตางขวาแสง ปกง.59/2

42 075850302224-9 นาย ธนกฤต กองกฤษณะกุล ปตส.58/1

43 076060304060-0 นางสาว กฤตยา วิไลประสิทธิ์พร ทบบ.60/2

44 076060304090-7 นางสาว นฤมล นุมเจริญ ทบบ.60/2

45 076050303452-1 นางสาว สุภาพร ฮีมซัม ปจล.60/2

46 076050303417-4 นางสาว ภารดี อึงไพเราะ ปจล.60/2

47 076050303415-8 นางสาว จันทิมา พรีพรม ปจล.60/2

48 076050303441-4 นางสาว ณัฐมนต ชางหลอม ปจล.60/2

49 075850303240-4 นางสาว ศิริพร นาใจแกว ปจล.58/2

50 076050303460-4 นางสาว วิรัญชนา วิโนทัย ปจล.60/2

51 075950306103-9 นางสาว วิภารัตน ศรีสังข ปกง.59/3

52 075850307041-2 นางสาว ใบเตย อัศววิไล ปภธ.58/1

53 075850302079-7 นางสาว สิรีธร พายตะคุ ปตบ.58/2

54 075950304065-2 นางสาว ณัฐรัตน สีสี ปบง.59/3

55 075950304062-9 นางสาว กรรวี จําปาทอง ปบง.59/3

56 076160304085-5 นางสาว ปรีณาพรรณ เสริมรัมย ทบบ.61/2

57 075950303280-8 นาย ธนากร นรินทวานิช ปจล.59/2

58 076160304010-3 นางสาว นนทนันท พงษเสาร ทบบ.61/1

59 076160304012-9 นางสาว นันทนภัส หนูคง ทบบ.61/1

60 075850303279-2 นางสาว นิตยา อบอุน ปจล.58/3 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)

61 075850303292-5 นางสาว ยุพิน บุตรลักษ ปจล.58/3 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)

62 076060304118-6 นางสาว ขวัญตา สุทธิพงศ ทบบ.60/3



ลําดับ รหัสนักศึกษา หอง หมายเหตุชื่อ-สกุล

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์สัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561
สัมภาษณทุนการศึกษาใน วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 07.30 - 15.00 น.

ณ หองประชุม 1 (หองรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

63 076060304143-4 นางสาว สุทธิดา เข็มเพ็ชร ทบบ.60/3

64 076150303318-2 นางสาว นาตาชา มะตะระกี ปจล.61/1

65 076050304140-1 นางสาว นุสรากุล เครือชาง ปบง.60/2

66 076150302227-6 นาย นิรุช ทิพโชติ ปตบ.61/2

67 075850304307-0 นางสาว อริสา วุฒิอุดม ปบส.58/2

68 076150302204-5 นาย ณัฐดนัย เสธะรา ปตบ.61/1

69 076160303048-4 นางสาว รชตวรรณ ปราดเปรื่องเวทย ทจท.61/1

70 076050304109-6 นางสาว เจนจิรา จํานงคภู ปบง.60/2

71 076050304933-6 นางสาว สมฤดี พงษสุวรรณ ปบง.60/2

72 075950305066-9 นาย นันทพงศ เหิมหัก ปรค.59/1

73 075850305144-6 นางสาว ธัญลักษณ เนตรสกุล ปรค.58/1

74 076060302142-8 นางสาว อทิติยา ภูคง ทตบ.60/2

75 076060302141-0 นางสาว ปณัฐสรา สุขจิตร ทตบ.60/2

76 075950304411-8 นาย พงศภัค ตรีประสิทธิกุล ปบง.59/2

77 076050304353-0 นางสาว สรญา สิงหาทา ปบง.60/4

78 076050304349-8 นางสาว ศศลักษณ ปวงสุข ปบง.60/4

79 076050304338-1 นางสาว สุธาวี รัดรอดกิจ ปบง.60/4

80 076050304351-4 นางสาว ปจมาภรณ แซโงว ปบง.60/4

81 076050303138-6 นาย เรืองศักดิ์ คําภิรมย ปจท.60/2

82 076050303117-0 นางสาว ขวัญศิริ แซฮอ ปจท.60/2

83 076150303029-5 นาย ภัทรวัฒน สุดเต ปจล.61/1

84 075950303251-9 นาย กีรติศักดิ์ ระสอน ปจล.59/2

85 075850303303-0 นาย ฌาญพัธศ ปานทอง ปจล.58/3 *ทุนระบุ (ไมตองสัมภาษณ)



ลําดับ รหัสนักศึกษา หอง หมายเหตุ

1 076010201019-5 นาย สหชาติ นุชโพธิ์ ปกพ.60/1

2 076010201032-8 นางสาว นวรัตน มายะ ปกพ.60/1

3 076110201026-8 นาย จิรวัฒน ของสิริวัฒนกุล ปกพ.61/1

4 076110201013-6 นางสาว ฝนพรายฟา มิสกิจ ปกพ.61/1

5 076110201009-4 นางสาว ชนนิกานต สวนแกว ปกพ.61/1

6 076110201017-7 นางสาว นภัส ดิษฐผูดี ปกพ.61/1

7 075910201017-1 นางสาว จิรภัทร คลองวิถี ปกพ.59/1

8 075910201021-3 นางสาว โสภิดา นอมเจริญ ปกพ.59/1

9 075910201026-2 นางสาว ปยาพร พงษกษัตริย ปกพ.59/1

10 076050306131-8 นางสาว กนกพร คมคํา ปกพ.60/1

11 075910201009-8 นางสาว บุษยามาศ อัฐวงศ ปกพ.59/1

12 075910201022-1 นางสาว ฐิติภา พืชพันธุ ปกพ.59/1

13 075910201043-7 นางสาว พัชราภรณ สมสอน ปกพ.59/1

14 075910201001-5 นางสาว กชกร รอดวินิจ ปกพ.59/1

15 075910201003-1 นางสาว นันทิชา ออนนอม ปกพ.59/1

16 075910201023-9 นางสาว ณัฐชยา บุนนาค ปกพ.59/1

17 075910201025-4 นางสาว สุนทรี สุขลอม ปกพ.59/1

18 076110201030-0 นาย ชนกันต นัดทองคํา ปกพ.61/1

19 075910201038-7 นาย ธนกร ปติกุลธรรม ปกพ.59/1

20 075910201005-6 นางสาว เกษร นอยกาญจนะ ปกพ.59/1

21 075910201032-0 นางสาว ทิพวรรณ คํางาม ปกพ.59/1

22 075910201014-3 นาย กันตินันท บรรจงพินิจ ปกพ.59/1

23 076110201020-1 นางสาว ณัฐธิดา ทุงวธิรกุล ปกพ.61/1

24 076010201006-2 นางสาว พิชญนรี บุญศิริ ปกพ.60/1

25 076010201031-0 นางสาว ธิดารัตน งามขํา ปกพ.60/1

26 076010201004-7 นางสาว จิตรลดา งามเลิศ ปกพ.60/1

27 076010201005-4 นาย พรประเสริฐ กรสวัสดิ์ ปกพ.60/1

28 076010201001-3 นางสาว กัญญวร เย็นใจ ปกพ.60/1

29 076110201016-9 นาย เทพาธิป ขาวขํา ปกพ.61/1

30 076110201012-8 นางสาว ดนิตา ชุลีเกียรติ ปกพ.61/1

31 076110201024-3 นาย จิตติภูมิ ชุติมารังสรรค ปกพ.61/1

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ผูมีสิทธิ์สัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561

สัมภาษณทุน ณ วันจันทรที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแตเวลา 08.00 - 15.00 น.

หองประชุม 1 (หองรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัสนักศึกษา หอง หมายเหตุ

1 075950303261-8 นางสาว เมริษา เพ็ชรแกว ปจล.59/2

2 075950303269-1 นางสาว ปลายฟา กุศลมาก ปจล.59/2

3 075950303282-4 นางสาว ปยนุช แหลมฉลาด ปจล.59/2

4 076050304515-4 นางสาว มิ่งขวัญ ตรีภพอารักษ ปบง.60/6

5 076160302125-1 นาย ฐิริศักดิ์ วงพินิจ ทตบ.61/2

6 076160302121-0 นาย สาธิต ชุมกระโทก ทตบ.61/2

7 075850304367-4 นางสาว รติวันต เลี้ยงบุญญพันธ ปบส.58/2

8 075950303068-7 นางสาว สกุลกาญจน ยาคลาย ปจท.59/2

9 076150304510-3 นางสาว สุพรรษา พรมมา ปบง.61/3

ชื่อ-สกุล

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์สัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561

สัมภาษณทุนการศึกษา(ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง) 

วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 07.30 - 15.00 น.

ณ หองประชุม 1 (หองรับรอง) ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
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