
ล ำดบัที่ เลขที่ เวลำสอบ

1 001 นางสาว กนกพร ระดาพัฒน์

2 002 นางสาว กนกรัตน์ ศิริกานต์วัฒนา

3 003 นางสาว กิตติยา ปานศรีพงษ์ เวลา 9.00 - 10.00 น.

4 004 นางสาว กุลธิดา พิทักษ์วงษ์วัฒนะ ห้อง 309 กลุ่ม 1

5 005 นาย โกศล ภัทรโกศล

6 006 นาย ขันชัย เชื้อเมืองพาน

7 007 นางสาว จันทกาน พ่วงจีน

8 008 นางสาว จารุวรรณ ชัชราภรณ์

9 010 นางสาว จีรนันท์ บุญจริง

10 012 นางสาว ชนมน สุนทรวราภาส เวลา 10.00 - 11.00 น.

11 013 นางสาว ชมภูนุช ชูสิทธิ์ ห้อง 309 กลุ่ม 1

12 014 นาย ชวพล พรพงศ์พันธุ์

13 015 นาย ชัชวาล พึง่ภักดี

14 016 นาย ไชยเทพ วราธิติกุล

15 017 นางสาว ฐิตา ฤทธิฤ์ดีกุล

16 018 นาย ฑัศฌ์ไนยภ์ ต้ังเจตน์จรุง เวลา 11.00 - 12.00 น.

17 019 นาย ณฐพร เศรษฐไพศาล ห้อง 309 กลุ่ม 1

18 021 นาย ณัฐพล เค่ียนเมธี

19 022 นาย ณัฐพล หัตถกุลโกวิท

20 023 นาย ณิพิฐ กรุดลอยมา

21 024 นาย ดนตร์ แก้วปรางค์

22 026 นาย ทวีทรัพย์ ประกอบผล

23 027 นาย ทศพร สุวรรณาพิสิทธิ์ เวลา 9.00 - 10.00 น.

24 028 นางสาว ธนาพร ฉิมดิษฐ์ ห้อง 309 กลุ่ม 2

25 029 นาย นคร สว่างศรี

26 030 นาย นวพล ศิรินาฏเจริญ

27 031 นางสาว นวรัตน์ เอี่ยมผาสุข

28 032 นางสาว นันท์นภัส สุธาไทยารักษ์

รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบสัมภำษณ์

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (ภำคนอกเวลำรำชกำร)

วันเสำร์ที ่24 กันยำยน 2559 

ห้อง 309 ชั้น 3 อำคำรอนุสำรณ์ 50 ปี

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญช ีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ชื่อ - สกุล



29 033 นาย น้้าพุ ทิพย์สถานสมบัติ

30 034 นางสาว นิดา ภูต่ระกูลพัฒนา เวลา 10.00 - 11.00 น.

31 035 นางสาว นิติภรณ์ มณีวรรณ ห้อง 309 กลุ่ม 2

32 036 นางสาว นิศานาถ แซ่โง้ว

33 037 นาย บุรินทร์ พัฒนศรีวงศ์

34 039 นางสาว ปาริชาติ เจริญจงสุข

35 040 นาย ปิยะพล กาญจนอ้าพล

36 041 นาย ปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล เวลา 11.00 - 12.00 น.

37 042 นาย พงศกร สุชาติพงศ์ ห้อง 309 กลุ่ม 2

38 043 นาย พงศกร จรานุพงศ์

39 045 นาย พรเทพ ฤกษ์ศิริสุข

40 047 นางสาว พาภัทร ยงพานิช

41 049 นาย พุทธิพงศ์ บุญนิธิชัยพร

42 050 นางสาว ไพลิน แซ่เล็ก

43 052 นางสาว ยศสุภา ศรนิล เวลา 9.00 - 10.00 น.

44 053 นาย รุ่งฤทธิ์ ชาวบางงาม ห้อง 309 กลุ่ม 3

45 054 นางสาว วงเดือน ณ ระนอง

46 055 นาย วชิร ดิลกสัมพันธ์

47 057 นางสาว วาริธร จันทร์บุญล้อม

48 058 นาย วิชัย กิดาการมงคล

49 059 นางสาว วิรชา รัตนไพโรจน์กุล

50 060 นาย วีรพัฒน์ ลีรุจิกุล เวลา 10.00 - 11.00 น.

51 061 นาย สมฤทธิ์ ทรัพย์ถนอม ห้อง 309 กลุ่ม 3

52 062 นางสาว สิริญญา สมิตะสิริ

53 063 นางสาว สิรินทร์ เสริมฤทธิรงค์

54 064 นางสาว สุพรรญา เฟือ่งฟู

55 066 นาย อชิร ชาติศิริ

56 068 นางสาว อวิกา อักษรวรนารถ

57 069 นางสาว อาภาวลี ธรรมธวัช เวลา 11.00 - 12.00 น.

58 070 นางสาว อารียา บูรณโสภณ ห้อง 309 กลุ่ม 3

59 071 นาย อิสระ ศรีสุนทรพาณิชย์

60 072 นาย เอกพล สินไชย

61 073 นาย เอกสิทธิ์ เสนียาภา



ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

(อาจารย์ ดร.วัชรา  จันทาทับ)


