
 

 

 

 

ประกาศโครงการทุนการศึกษา เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

ที่  คทค. 723/2564 

เรือ่ง ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสมัภาษณ ์(รอบแรก) 

ทุนการศึกษา เครอืเจริญโภคภณัฑ ์

ประจ าปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ด าเนินการคัดกรองผู้สมัครขอรับ

ทุนการศึกษา เพ่ือเขา้รบัการสมัภาษณจ์ านวนทั้งส้ิน 300 ราย แลว้น้ัน 

   

 บัดน้ีการสัมภาษณ์ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ โครงการทุนการศึกษาฯ จึงเห็นสมควรให้

ประกาศรายช่ือผูผ่้านการสมัภาษณ์ (รอบแรก) ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์ประจ าปีการศึกษา 

2564 จ านวน 157 ราย (รายนามแนบท้ายเอกสาร) โดยผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องเขา้รับการ

ประเมินผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงจะจดัใหม้ีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

ทั้งน้ี ผูท่ี้มีรายช่ือในประกาศขา้งตน้ โปรดติดต่อกลบัคุณภคินทร ์วิวณัณสิริภทัร (ตน้) ผ่านทาง

แอปพลิเคชนัไลน์ ไอดี tonii3z เพ่ือรบัทราบผล และนัดหมายวนั เวลาส าหรบัการประเมินในรอบต่อไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 

 

 

 

                        (รองศาสตราจารย ์ดร.เรืองศกัด์ิ แกว้ธรรมชยั) 

                             รองกรรมการผูจ้ดัการ โครงการทุนการศึกษา 

ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์ร           

                       เครือเจริญโภคภณัฑ ์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คณะ สถำบันกำรศึกษำ

1 นาย ชัยพร มาวิเชียร ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาว ดวงกมล ไชยโกษี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นาย ธณพล ศรีเสน่ห์ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นาย พิศวัสต์ วรรณฟู ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาว วิชิตา พักช่ืน เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นาย แก้วนพรัตน์ ชัยสารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 นางสาว ชลพร ช่ืนเจริญ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 นางสาว ณิชากานต์ ปานกลาง เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 นาย ธรรณธรณ์ กอมะณี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 นางสาว นัทฐิพร โพธิญาณ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 นางสาว นูรฮาซูซัน เจ๊ะหลง ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 นางสาว พรทิพา พันธ์วงษ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 นางสาว รมิตา วิสุทธ์ิวัฒนศักด์ิ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 นาย สะบูดิง วาโมง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 นางสาว สุธาภรณ์ ปุริสา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 นางสาว สุวรรณา สุลาลัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นางสาว อนันตา อินสกุล วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 นางสาว อมรรัตน์ เป่ียมสุวรรณ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 นางสาว กมลวรรณ ปาละก้อน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 นางสาว จารุณี พีระวุฒทวีเดช ศึกษาศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 นางสาว ณิชากร เมืองก้อน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 นาย ธนากิต ปิยศทิพย์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 นางสาว ปัณชญา ขอดแก้ว พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 นางสาว พรนิภา จองยอด ศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 นาย อภิชา อ่อนอ าไพ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26 นางสาว อริสา อุดมขจรกิตติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27 นางสาว กาญจนาพร เดชพล วิทยาศสสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28 นางสาว ธิติมา เอ่ียมสะอาด วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29 นางสาว นภิสา ควรส าโรง ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 นาย วรวุฒิ สมีนาง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
31 นางสาว สริตา สร้อยสน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
32 นางสาว จิราวรรณ เชียงตา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 นางสาว นัสริน ป่ินธุรัตน์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 นาย คีตกร ประทุมวัลย์ ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
35 นางสาว รติมา ศิริวัฒน์ การเเพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36 นาย จิณณะชัย บุรารักษาเกียรติ เทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 นางสาว ธิดารัตน์ บุญสวา บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 นาย นัฐพร ดาวลอย บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 นางสาว ปัทมาพร ค าภูนา สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 นาย พงศกร ชนะบุญ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 นางสาว รัตนากร ก่อแก้ว เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 นาย ศราวุธ นามปัญญา บริหารธุกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 นางสาว อภิญญา พันธ์ดี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 นาย อังกูร แก้ววันนา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รำยช่ือผู้ผ่ำนรอบสัมภำษณ์ (รอบแรก)
ทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล คณะ สถำบันกำรศึกษำ

รำยช่ือผู้ผ่ำนรอบสัมภำษณ์ (รอบแรก)
ทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

46 นาย ไดโนเสาร์ พันธฤทธ์ิ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
47 นางสาว กชพร เก้ือบุญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
48 นางสาว จุฑามาศ ชุมแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
49 นางสาว นาตาชา ละบิลา มนุษศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
50 นางสาว พณัฐดา มาช่วย อุตสาหกรรมเกษตรเเละชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
51 นางสาว มุกดา หลีหมาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
52 นาย วิชิต บุญส่ง เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
53 นาย ศรายุทธ บุญชัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
54 นางสาว อานีฟา มะดีเยาะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
55 นางสาว กานต์สินี สังฆะมงคลกิจ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56 นางสาว ญาศุภางค์ โรจน์ทังค า วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57 นางสาว นภัสสร นิลโคกสูง สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58 นาย นิอัซมาน บินนิมะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59 นาย ปองธรรม วรบุตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60 นางสาว ปิยะนัฐ เนียมเกิด พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
61 นางสาว ยุพารัตน์ สระทอง สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62 นางสาว ศรันย์พร เร่ิมลึก สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 นางสาว สิริมา สูงเรือง สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
64 นาย อนุรักษ์ บันลือหาญ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
65 นางสาว กุลสตรี กินร มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
66 นางสาว จรรยพร แสงกระจ่างสุข สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
67 นาย ชาคริส วิภาสพงศ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
68 นางสาว ญาณิศา ใจอุ่น สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
69 นางสาว ณัฐณิชา แหยมนาค สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
70 นางสาว สาธนี แซ่ม้า มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
71 นางสาว เกตุศิริ ราชติกา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
72 นาย เกียรติศักด์ิ สีหาวงค์ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
73 นางสาว นภัสวรรณ นิมารัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
74 นางสาว ปวีณา แซ่โล้ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
75 นางสาว อารียา พรมเทวา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
76 นางสาว เรณู ดามัน พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
77 นางสาว โซฟีย๊ะ หวัง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
78 นางสาว โนรฟาตีฮะ ตีเตะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
79 นางสาว โนรีซา อับดุลเลาะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
80 นางสาว โนรูลอัยดา ยะโก๊ะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
81 นางสาว นัยนา อาแว พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
82 นางสาว มาเรียณี ยามา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
83 นางสาว สากีนะห์ สะนิ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
84 นางสาว ภัทรวดี บัวนาค พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
85 นาย อิฟฟาน เกปัน โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
86 นาย อภิสิทธ์ิ ติยะกว้าง บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
87 นางสาว เกศิณี สิทธิโคตร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
88 นางสาว กนกรดา โคตัดถา การท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
89 นาย พีรธัช บุตรโท วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
90 นางสาว วรีรักษ์ เพ่ิมพูน สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
91 นางสาว ศศิภา พิณดิษฐ การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
92 นางสาว สิริพันธ์ุ ค าแก้ว เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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93 นางสาว ธนัชภรณ์ วิริยะกร่ิมกมล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
94 นางสาว ปณิชา ภูริธนวัชร์ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
95 นาย พลังพล พวกแก้ว วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
96 นางสาว ฟาราโรส ปาทาน วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
97 นางสาว โซเฟีย หมัดสะอิ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98 นางสาว ณัฐณิชา เพชรจ ารัส พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99 นางสาว นาเดีย ศรีสะอาด สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100 นางสาว นาอีมะห์ เจะเลาะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101 นางสาว ฟิตรี หมะบ๊ะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102 นางสาว มณฑกานต์ โมทอง การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
103 นางสาว มานิศา รักเมือง การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
104 นางสาว ยุพดี คงสีปาน พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105 นางสาว ฮาญานา สุหลง สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
106 นางสาว เกวลี ขาวดี วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 นางสาว ชนิดา วีระปรศุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108 นางสาว ณัฐธิดา อนงค์ พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109 นาย ณัฐภัทร ยงศรีปัญญะฤทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110 นางสาว ดารารัตน์ จันทมิตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111 นางสาว ธนพร สีมา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112 นางสาว ปรียาภัทร อิฐไธสง บริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113 นางสาว พริมประภา เพชรจุล เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 นางสาว ลลิลทิพย์ อร่ามดี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115 นางสาว วานิณี อ่ิมทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116 นางสาว ศรุตา ด ากุล วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117 นางสาว อโนมา ปรีชาพิมพ์โชติ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118 นางสาว ปริยากร น้อยจาด ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
119 นางสาว อธิฏญา จันทร์ศรีเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
120 นางสาว แอมมีเลีย สือแม ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 นางสาว กนกวรรณ มณีวงศ์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 นางสาว กองทอง สิทธิศักด์ิ วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
123 นางสาว ชนกนันท์ เกียรติปิติ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
124 นาย ชินกฤต หนูอุไร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
125 นางสาว ซอลีฮะห์ มะลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126 นางสาว ซอลีฮะห์ สะเตาะ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
127 นาย ณัฐวุฒิ ปรีชาชาญ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 นาย ดนุวศิน ล่ิมนา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 นาย ธารายุทธ นาศร สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 นางสาว นิมะห์ ตาปอ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 นางสาว พัชรพร นิลมาศ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 นาย พิทยุตม์ จินดาพล การบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 นางสาว ฟัรหาตี อาลี วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 นางสาว มัทธีรัฐ อุทุมพิรัตน์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 นาย รุสนันต์ อารง ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 นางสาว ศุภกานต์ ชินวร พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
137 นาย หาญณรงค์ จันทร์สอน วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138 นาย อิลมี ฮามะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139 นางสาว ฮาซีส๊ะ ยาประจัน สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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140 นางสาว ขนิษฐา ไขแสง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
141 นาย ปิยะวัฒน์ มาลาหอม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142 นางสาว พรชิตตา สุขานนท์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
143 นางสาว พัชริดา จันทร์ฉาย พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
144 นางสาว ภัทธิรา แก้วคูนอก พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
145 นาย ศิกษก พงสุวรรณ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
146 นางสาว ชัญญานุช พูนสวัสด์ิ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
147 นางสาว บุษรารัตน์ บัวสุวรรณ์ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
148 นาย ศุภพล ค าเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
149 นางสาว ชนิกานต์ จันทวงษ์ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
150 นาย ชัญญา เพียรสุขใจ ศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
151 นาย นคร นพเก้า วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
152 นางสาว ปวรวรรณ ถนอมลาภ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
153 นางสาว ปาริชาติ อ่ัวหงวน วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
154 นางสาว วิภาษณีย์ อยู่กรุง วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
155 นางสาว วิรุณศิริ ทนานทอง วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
156 นาย วีรภัทร โกกุล วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
157 นาย อัครเชษฐ์ กาญจนจิตต์ วิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


