
ล ำดบั

1 นาย กฤษฎา ชมภูนุช

2 นาย กิตติศักด์ิ บุตรวงศ์

3 นาย เขตวิช สุทธิสาคร

4 นาย คงศักด์ิ ไชยเนตร

5 นาย คุณากร ผามบน

6 นาย จิรพงศ์ กองแก้ว

7 นาย จิระวัฒน์ อัศวลีลาสกุล

8 นาย จิราวุฒิ สีชมภู

9 นาย ฉัตรมงคล กาพัชร

10 นาย ชยุตบล แก่นจันทร์

11 นาย ชินรัตน์ นาคะสนธ์

12 นาย ณัฐชนน สุวรรณไตรย์

13 นาย ณัฐพงษ์ แพนชัยภูมิ

14 นาย ณัฐพล ฝองแพร

15 นาย ทรงพล พรหมข า

16 นาย เทพประทาน ตูลพิมาย

17 นาย ธนดล กาลเศรณี

18 นาย ธนภูมิ พฤติรังสีภูมิ

19 นาย ธีรพงษ์ เพชรบูรณิน

20 นาย ปฏิภาณ ปานพัชร์

21 นาย ปองณภัทร ปะชูพันธ์

22 นาย พงศกร เอมแบน

23 นาย พงศธร ศรีปะโค

24 นาย พงศ์ศรัณย์ มามีเกตุ

25 นาย พนิพัฒน์ เชื้อใหญ่

26 นาย มนชิต ซึมรัมย์

27 นาย รวี เดสูงเนิน

28 นาย ราเมศวร์ แซ่หลือ

29 นาย วสุพล ต้ังจิตมาระกุล

30 นาย วันเกษม อาษาพร
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31 นาย วันเฉลิม สมศรี

32 นาย วีระวุฒิ ริมฝาย

33 นาย วุฒิพงษ์ พุม่ประดับ

34 นาย ศรัณย์ วาณิชกมลนันทน์

35 นาย ศุภชัย นิลวัล

36 นาย สัจจา เล็กน้อย

37 นาย สาวิทม์ โคตรชุม

38 นาย สุทธินันท์ กระอาจ

39 นาย สุปรีชา สีตา

40 นาย อนิรุจน์ รัตนโรจนธรรม

41 นาย อนิรุตน์ งดสันเทียะ

42 นาย อนุชา จันทร์โต

43 นาย อภิเดช ต้ังชูเกียรติกุล

44 นาย อภิวัฒน์ ชุนสิทธิ

45 นาย อภิสิทธิ์ ชัยศิริ

46 นาย อัครวินท์ พรหมคุณ

47 นาย อาร์ม ศรีสาวรรณ

48 นาย อิทธิกร ธีรภาพธรรมกุล

49 นางสาว กมลพรรณ จุ้ยประเสริฐ

50 นางสาว กมลลักษณ์ พรหมสุรินทร์

51 นางสาว กรฉัตร จันทรสมบัติ

52 นางสาว กัญรินทร์ เชื้อหยก

53 นางสาว จุฑามณี เจริญอ านวยสุข

54 นางสาว ชุลีกร นันตสุคนธ์

55 นางสาว ณัฐพร กองปันยา

56 นางสาว ธิดารัตน์ อุทัยภัทรวงศ์

57 นางสาว ธีรชา ชิวชาวนา

58 นางสาว นิลยา บาทชาร์

59 นางสาว บุญฑริการ์ มั่นคง

60 นางสาว ปาริฉัตร พิมพ์พากรณ์
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61 นางสาว ผกามาศ ค าเฉลิม

62 นางสาว พนิดา เลิศสกุลทรงชัย

63 นางสาว พลอย มีมาก

64 นางสาว พัชริดา ครจ านงค์

65 นางสาว พัชรีวรรณ อมรไพโรจน์

66 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ โพธิท์อง

67 นางสาว รังสิมา ดีฉลาด

68 นางสาว รัชฎาภรณ์ ล้อมไธสง

69 นางสาว ราตรี ค าประเวศ

70 นางสาว วรรณวิษา บุญบุรา

71 นางสาว วันเพ็ญ มิตรทอง

72 นางสาว วิภาวี วสุวัต

73 นางสาว สุกานดา เล่ือนโรจน์

74 นางสาว สุจิตรา เอี่ยมสอาด



ผู้ที่ผ่านการสอบชิงทุน “ทุนอาจารย์ศุภชัย  แย้มชุติ”  ปีการศึกษา 2556 
 

มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1.  มอบตัวนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย (อาคารสอบชิงทุน) ชั้น 2 ห้องประชุม Lecture4 
 

2. เอกสารหลักฐานการมอบตัว 
2.1 ประจ าตัวประชาชนตัวจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ชุด 
2.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
 

3. เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 2,000 บาท และรับรหัสนักศึกษา 
 
 
 

ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 


