
ล ำดบัที่ เลขที่ เวลำสอบ

1 001 นางสาว กนกวรรณ เกรกิเกยีรตกิ าจร

2 002 นางสาว กมลกานต์ นวลแกว้

3 003 นางสาว กรกช วังสตัตบงกช เวลา 13.00 - 14.00 น.

4 004 นาย กฤตนนท์ เมธธีรรมาภรณ์ หอ้ง 607

5 005 นางสาว กฤตพร เอือ้ละพันธุ์

6 007 นาย กฤษณพันธุ์ สขุประเสรฐิ

7 008 นางสาว กฤษณา โอภาศริรัิตน์

8 009 นางสาว ขวัญหทัย ใจอกัษร

9 010 นางสาว จตพุร ไตละนันทน์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

10 011 นางสาว จนิตวรรณ ศรวีนาลักษณ์ หอ้ง 607

11 012 นางสาว จฑุามาศ ทองขลบิ

12 013 นางสาว เจนจริา พยอมแจม่ศรี

13 014 นางสาว ชลธชิา เฉลมิฤทธขิจร

14 015 นาย เชาวว์รรธน์ สแีจม่

15 016 นางสาว ณัชชา โตธรรม เวลา 15.00 - 16.00 น.

16 017 นางสาว ณัฏฐณชิา วทิยาศริกิลุ หอ้ง 607

17 018 นาย ณัฐชนน ลลีาพรอดุม

18 019 นาย ณัฐพงศ์ ปั้นลี้

19 020 นางสาว ณชิา ขวดแกว้

20 022 นาย ท านุรัฐ พมิพาภัย

21 023 นางสาว ทพิยว์มิล จวิริยิะวัฒน์ เวลา 13.00 - 14.00 น.

22 024 นางสาว ธนัชชา พลูทรัพย์ หอ้ง 608

23 025 นาย ธนัชชา จ าปาศักดิ์

24 026 นาย ธนาตย์ เหลอืงหรัิญวฒุิ

25 027 นางสาว ธมน พุม่สวุรรณ

26 028 นาย ธราธร วัฒนพมิล

27 029 นางสาว ธันยธร พมิพส์ภุามา เวลา 14.00 - 15.00 น.

28 030 นาย ธรีรั์ฐ โฆษิตศริทัิศน์ หอ้ง 608

รำยชือ่ผูม้สีทิธสิอบสมัภำษณ์

หลกัสตูรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ  สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธุรกจิ (ภำคนอกเวลำรำชกำร)

วนัเสำรท์ ี ่23 กนัยำยน 2560 

หอ้ง 607, 608 และ 609 ช ัน้ 6 อำคำรอนสุำรณ ์50 ปี

คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั

ชือ่ - สกลุ



29 031 นาย ธรีะ วชริพรพันธ์

30 032 นาย นเรศ อรัญชัยเวช

31 033 นางสาว เนตรทราย ผลฉาย

32 034 นางสาว บงกช พทุธอนิทร์

33 035 นางสาว ประกายดาว ทัศนศีรวีงศ์ เวลา 15.00 - 16.00 น.

34 036 นางสาว ประภัสสร พมิพท์อง หอ้ง 608

35 038 นางสาว พนติรา แสงรัตนชัย

36 039 นางสาว พัชราภรณ์ โตอดเิทพย์

37 040 นางสาว พจิติรา ผลจติจรญู

38 041 นางสาว พมิพช์นก เจรญิศรี

39 042 นางสาว พริญาณ์ ถิน่วอ่ง เวลา 13.00 - 14.00 น.

40 043 นางสาว พริยิา กงัวานกจิ หอ้ง 609

41 044 นางสาว ภรณ์ทพิย์ ลวีาณชิยกลู

42 045 นางสาว มนัสนันท์ ทปัิญญา

43 046 นางสาว ยศสภุา ศรนลิ

44 047 นางสาว รัตนฤ์ทัย โฉมงาม

45 048 นางสาว รุง่ฉัตร เขมธรีกลุ เวลา 14.00 - 15.00 น.

46 049 นาย วนัิย ณัฏฐาชัย หอ้ง 609

47 051 นาย วศิวะ โลหะชนุสริิ

48 053 นาย ศภุกร รุง่วสิยั

49 054 นาย สกุฤษณ์ ชืน่อิม่

50 055 นางสาว สรุสา โกศัลลกฏู เวลา 15.00 - 16.00 น.

51 056 นางสาว อนัญญา ลมุพล หอ้ง 609

52 057 นาย อภชิัย เกง่สรุการ

53 058 นางสาว ไอรณิ วรีทองประเสรฐิ

ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ

(อาจารย ์ดร.วัชรา  จันทาทับ)


