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ผู้ผ่านการสัมภาษณทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจําปการศึกษา 2561  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล สาขา/ชั้นปี 

1 นางสาว สมฤทัย  หลีหมาด ทบบ.61/2 
2 นางสาว อทิติยา ภูคง ทตบ.60/2 
3 นาย ภัทรวัฒน์ สุดเต้ ปจล.61/1 
4 นาย ธนกฤต ก้องกฤษณะกุล ปตส.58/1 
5 นาย ธีร์ดนัย สีพลไกร ทสจท.60/1 
6 นางสาว กัญธิมา  สุขข า ปบง.60/3 
7 นางสาว สุธัญญา โยธิบาล ปบง.58/2 
8 นางสาว ชลิตา โพธิ์เทศ ทบบ.60/4 
9 นางสาว อรวรรณ ประสิทธิ์ ปรค.58/1 

10 นางสาว นฤพร  พูนเพิ่มทวีทรัพย์ ปบง.58/4 
11 นางสาว ศิริลักษณ์  วะทา ปกง.58/3 
12 นางสาว ธมนวรรณ  ฮวดสกุล ปบส.58/1 
13 นางสาว พัสสน ดิสราพร ปบส.59/2 
14 นางสาว ดวงกมล หงษ์ทอง ปจล.58/3 
15 นาย ฌาญพัธศ์ ปานทอง ปจล.58/3 
16 นางสาว ระพีพรรณ ต่างขวาแสง ปกง.59/2 
17 นาย กีรติศักดิ์ ระสอน ปจล.59/2 
18 นางสาว มนสิชา ราชสีห ์ ปบง.58/4 
19 นางสาว นนทนันท์ พงษ์เสาร์ ทบบ.61/1 
20 นางสาว สุธาว ี รัดรอดกิจ ปบง.60/4 
21 นางสาว เบญจพร เพ็ชรโต ทบบ.60/4 
22 นางสาว ณัฐมนต์ ช่างหลอม ปจล.60/2 
23 นางสาว ชไมพร สิงสีทา ทสจท.60/1 
23 นางสาว ชไมพร สิงสีทา ทสจท.60/1 
24 นางสาว นาตาชา มะตะระกี ปจล.61/1 
25 นางสาว ณัฐริกา  สุพร ปจม.61/1 
26 นางสาว นันท์นภัส หนูคง ทบบ.61/1 
27 นางสาว นริศสรา อินทร์แก้ว ปบง.61/5 
28 นางสาว จามินตา เพ่ิมพูนกาญจนา ปรค.60/2 
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29 นางสาว นิตยา อบอุ่น ปจล.58/3 
30 นางสาว ยุพิน บุตรลักษ์ ปจล.58/3 
31 นางสาว จิราพา วงศ์หมอ ปจม.59/1 
32 นาย ณัฐดนัย เสธะรา ปตบ.61/1 
33 นางสาว นุชนาถ ขันตี ปบง.61/5 
34 นางสาว สุดารัตน์ ลิ้มกุสุมาวดี ปบง.59/1 
35 นางสาว กุลนันทน์ เกษมพันธุ์ ทสบบ.61/1 
36 นางสาว ปรีณาพรรณ เสริมรัมย์ ทบบ.61/2 
37 นางสาว รชตวรรณ ปราดเปรื่องเวทย์ ทจท.61/1 
38 นางสาว บัณฑิตา ปราสาททอง ปจล.59/1 
39 นาย ชาล์คลิส ป้อมแก้ว ปจล.59/2 
40 นางสาว กมลชนก สุวรรณลาภา ปภธ.59/1 
41 นางสาว สิริธร พายตะคุ ปตบ.58/2 
42 นาย กันตชัย กลั่นไพฑูรย์ ปจล.58/1 
43 นางสาว ปรียานุช บุตรพระโรจน์ ปบง.59/4 
44 นางสาว ปนัดดา ข้นสาคร ปบง.61/3 
45 นาย ณัฐวุฒิ ปั้นลา ทบบ.61/4 
46 นางสาว ปัจมาภรณ์ แซ่โง้ว ปบง.60/4 
47 นางสาว ลลิตา  สุนทรวัฒนพันธุ์ ปตบ.58/1 
48 นาย ศักดิพงศ์ ไล้สุวรรณ์ ปตบ.58/2 
49 นางสาว กัณต์ฐเสนห์ ลิ้มประชาศักดิ์ ปบส.58/1 
50 นางสาว นฤมล นุ่มเจริญ ทบบ.60/2 
51 นางสาว กนกพร คมค า ปกง.60/2 
52 นาย รัฐกรณ ์ หรูวิจิร์พงษ์ ปจม.60/1 
53 นาย วิรัตน์  จ าปี ปบง.58/1 
54 นางสาว วริศรา สุขสมบูรณ์ ทบบ.60/4 
55 นางสาว กัญกมล พรหมศร ปบง.58/4 
56 นาย สหพรรณ ม่วงมนตรี ทรบ.61/2 
57 นางสาว เจนจิรา จ านงค์ภู่ ปบง.60/2 
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58 นางสาว สมฤดี พงษ์สุวรรณ์ ปบง.60/2 
59 นางสาว ปนัดดา    สังฆะมาตย์ ทบบ.59/2 
60 นางสาว กรรวี  จ าปาทอง ปบง. 59/3 
61 นางสาว ณัฐรัตน์  ลีสี ปบง. 59/1 
62 นางสาว ขวัญตา สุทธิพงศ์ ทบบ. 60/3 
63 นางสาว สุทธิดา เข็มเพ็ชร์ ทบบ. 60/3 
64 นาย วัชรินทร์ นาคะเกษียร ปจท.58/2 
65 นางสาว ศิริพร นาใจแก้ว ปจล.58/2 
66 นางสาว ใบเตย อัศววิไล ปภธ.58/1 
67 นาย นันทพงศ์ เหิมหัก ปรค.59/1 
68 นางสาว ธัญลักษณ์ เนตรสกุล ปรค.58/1 
69 นาย เรืองศักดิ์ ค าภิรมย์ ปจท.60/2 
70 นาย ศุภกร โพธิ์ทอง ทบส.60/1 
71 นางสาว ขวัญศิริ แซ่ฮ้อ ปจท.60/2 
72 นางสาว กฤตยา วิไลประสิทธิ์พร ทบบ.60/2 
73 นางสาว นุสรากุล เครือช้าง ปบง.60/2 
74 นางสาว ศศลักษณ์ ปวงสุข ปบง.60/4 
75 นาย นภดล บุตะกะ ปตบ.61/2 
76 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสังข์ ปกง.59/3 
77 นาย ประชารัฐ พิชัยชม ปรค.58/1 
78 นางสาว แก้วกัลยา  เฉลิมนิธิ ทสรค.61/1 
79 นาย เทวราช สุขเกษม ปตบ.61/1 
80 นางสาว อริสา วุฒิอุดม ปบส.58/2 
81 นางสาว ปณัฐสรา สุขจิตร ทตบ.60/2 
82 นางสาว ฐิติมา อ้นเอี่ยม ทบบ.61/2 
83 นางสาว รัตติกานต์ ชาญศึก ทบง.60/1 
84 นางสาว ภารดี อึงไพเราะ ปจล.60/2 
85 นางสาว จันทิมา พรีพรม ปจล.60/2 

 


