
ปกีารศึกษา2557 อาจารย์ที่ปรึกษาณัฐชนา  จันตระกูล

เลขที่
1 5721010145Pro2 นางสาว อ าภา อิ่นค า
2 5721010146Pro2 นาง สุนันท์ ณ น่าน
3 5721010140Pro2 นาย ศุภเกียรติชัย เลิศศิริโภคิณ

รายชื่อนักศึกษา ขาดการส่งเอกสารการสมคัร และ/หรือ ชาระค่าธรรมเนียมการสมคัรไมค่รบถ้วน

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.CK572

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2557 อาจารย์ที่ปรึกษาณัฐชนา  จันตระกูล

เลขที่
1 5721010151Pro2 นาง อุษณีย์ กล้าหาญ

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.CM572

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา สุภัสรา  บุญเรือง

เลขที่
1 5811010060Pro3 นางสาว วนิดา พรมศรี ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
2 5811010061Pro3 นางสาว ศศิประภา วดัน้อย ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
3 5811010062Pro2 นางสาว อิศรา ชุ่มใจ ขาดวฒิุการศึกษา
4 5811010065Pro2 นางสาว ภคัคิญญา ปิ่นใหญ่ ขาดวฒิุการศึกษา
5 5811010067Pro2 นางสาว ธรีะวรรณ ทองประเสริฐ ขาดวฒิุการศึกษา
6 5811010069Pro1 นาย ภาคิณ พนัธพุนิ ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษา
7 5811010082Pro1 นางสาว ปริชญา สมผิว ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
8 5811010086Pro2 นางสาว ศิณีพร มาแจ่ม ขาดวฒิุการศึกษา

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.FA581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา สุภัสรา  บุญเรือง

เลขที่
1 5811010206Pro3 นางสาว ทพิวรรณ จินดา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

/ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
2 5811010209Pro3 นาง สุภา นาระทะ ขาดวฒิุการศึกษา
3 5811010212Pro1 นาย เลิศ ก๋ารีย์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010213Pro3 นางสาว สิรินภา คุณมณีรัตน์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
5 5811010216Pro2 นางสาว พกิุล ประดับหนิ ขาดวฒิุการศึกษา
6 5811010217Pro2 นาย ธนโชติ ประดับหนิ ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010218Pro2 ดต. ประสงค์ พภิา ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010219Pro3 นางสาว อุบลวรรณ กันทะนิต ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
9 5811010220Pro2 นางสาว สุกานดา ค ารังษี ขาดวฒิุการศึกษา
10 5811010221Pro1 นาย ยุทธการ สมจิตร ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
11 5811010222Pro1 นาย ทวิากร ศรีวรรณ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
12 5811010223Pro2 นาย สิบแสน นาคทั่ง ขาดวฒิุการศึกษา
13 5811010225Pro2 นาย มณเฑียร มะลิกา ขาดวฒิุการศึกษา
14 5811010226Pro2 นาย ธนัช สงวนใจ ขาดวฒิุการศึกษา
15 5811010227Pro2 นางสาว สุธดิา จิตรอารี ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
16 5811010228Pro2 นาง อรวรรณ ศรีวรรณ์ ขาดวฒิุการศึกษา
17 5811010229Pro1 นางสาว กตัญชลี ทองแก้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
18 5811010234Pro3 นาง อรวรรณ วงศ์วาท ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
19 5811010235Pro3 นาย พรียุทธ วงศ์วาท ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
20 5811010334Pro2 นาย ชาตรี แซ่ทา้ว ขาดวฒิุการศึกษา

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา ณะวิทยาการจัดการSec.PU581



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ละอองดาว   ทองดี

เลขที่
1 5811010092Pro1 นาย พชิัยยุทธ ประพฒั ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
2 5811010093Pro1 นางสาว ปาริชาติ วยิะพร้าว ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010094Pro2 นาย แก้ว บวัหลง ขาดวฒิุการศึกษา
4 5811010097Pro1 นาย วฒัธนาชัย วงค์สอน ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010100Pro3 นาย อนุวฒัน์ กฤษณาทพิย์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
6 5811010103Pro3 นาย ศยาม ศรีอาพธั์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010104Pro3 นางสาว เบญจวรรณ แสงเทพ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
8 5811010105Pro2 นาย ธวชั เขื่อนค าแสน ขาดวฒิุการศึกษา
9 5811010106Pro1 นาย ศรชัย ธรรมวงค์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
10 5811010107Pro2 นางสาว ประภทัรสร บริบรูณ์ ขาดวฒิุการศึกษา
11 5811010108Pro2 นาย อภมิุข นามสม ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
12 5811010109Pro2 นางสาว ภคภรณ์ ปนัทะทา ขาดวฒิุการศึกษา
13 5811010115Pro1 นาย สญชัย ยานะโค ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
14 5811010116Pro1 นาย นิวฒัน์ ตุ้มพลอย ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
15 5811010117Pro2 นางสาว ธญัวรัตน์ เคร่ืองใจ ขาดวฒิุการศึกษา
16 5811010118Pro2 นางสาว ธนัวรัฐฎ์ มั่งสวสัด์ิ ขาดวฒิุการศึกษา
17 5811010123Pro2 นาย ธณัฐกร ตะต้องใจ ขาดวฒิุการศึกษา
18 5811010124Pro2 นาย อุกฤษฎ์ วงศ์ตา ขาดวฒิุการศึกษา
19 5811010033Pro3 นาย ธชัจิร เจริญสุข ขาดวฒิุการศึกษา
20 5811010034Pro3 นาย สมชาย ภมูิธรานนท์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดทะเบยีนบา้น

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ Sec.CS581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



  ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา  ละอองดาว  ทองดี

เลขที่
1 5811010131Pro1 นาย สมชาย ชัยชนะ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010345Pro2 นาย กษดิินทร์ ใจใส่ ขาดวฒิุการศึกษา

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.CHK581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา 2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ละอองดาว  ทองดี

เลขที่
1 5811010236Pro1 นางสาว แจ่มจันทร์ ปนัทพิย์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
2 5811010238Pro1 นาย ภกิรณ์ ขันทพนัธุ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010240Pro1 นาย ฉัตรชนพงษ์ ชัยบาล ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010241Pro1 นาง วารีรัตน์ ยะจินดา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010243Pro2 นาย เจตณัฐสินฐ์ ยุทธนาศักด์ิ ขาดวฒิุการศึกษา
6 5811010251Pro2 นาย จีรพงษ ์ อโนทยั ขาดทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน
7 5811010255Pro2 นาย เขมาณัฏฐ์ อนุเคราะห์ ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010257Pro2 นางสาว ชญานุช ขันธะลี ขาดทะเบยีนบา้น
9 5811010346Pro2 นาง เจนจิรา จันทร์กอง ขาดวฒิุการศึกษา

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Sec.PMR581



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา อิศรา  กองค า

เลขที่
1 5811010153Pro1 นาย ศรันยู ปู่ย่า ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010155Pro1 นางสาว พรพมิล มีธรรม ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010156Pro1 นางสาว จารุวรรณ สุดหอม ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
6 5811010158Pro1 นาย มานพ อินต๊ะ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
7 5811010159Pro1 นางสาว น้ าฝน สมนึก ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
9 5811010161Pro1 นาย วชัรวรงค์ เอกมรุพงศ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
10 5811010162Pro1 นางสาว รสสุคนธ์ กันทาจา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา ปคีณะวิทยาการจัดการSec.JH581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา   2558 อาจารย์ที่ปรึกษา อิศรา  กองค า

เลขที่
1 5811010176Pro1 นางสาว ภรณ์ทพิย์ แวน่แจ้ง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
2 5811010180Pro1 นางสาว สุวรรณา นันตา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010181Pro1 นาง จันทนา แรงจริง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010191Pro2 นาย สมศักด์ิ หลักมาก ขาดวฒิุการศึกษา
5 5811010192Pro3 นางสาว ศิริรัตน์ อวดเหล่ียม ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดทะเบยีนบา้น
6 5811010195Pro3 นาย ลีณุวฒัน์ สารภกัด์ิ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010196Pro2 นาย ถาวร ทพิย์วงัเมฆ ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010197Pro2 ด.ต. บญุทวี อลังการนันท์ ขาดวฒิุการศึกษา
9 5811010198Pro2 จ.ส.ต. สุวรรณ์ เมืองมา ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
10 5811010199Pro2 นาง มณีรัตน์ บญุก้ า ขาดวฒิุการศึกษา

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Sec.WN581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐชนา  จันตระกูล

เลขที่
1 5811010260Pro2 นาง ปานชีวา วรีะกูล ขาดวฒิุการศึกษา
2 5811010262Pro2 นาย ภญิโญ ดวงแก้ว ขาดวฒิุการศึกษา
3 5811010267Pro2 นาย รัชชานนท์ ยืนยง ขาดวฒิุการศึกษา
4 5811010269Pro2 นางสา วารุณี ค าแสน ขาดวฒิุการศึกษา
5 5811010272Pro1 นาย ศิวนัฐ วงส์หน่อ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
6 5811010274Pro2 นาย ณัฐธดิา อยู่สุข ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010277Pro3 นาย ชัยรัตน์ วงศ์สุข ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010278Pro3 นาย สิรธชั นาจีน ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา ปคีณะวิทยาการจัดการSec.RK581



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐชนา  จันตระกูล

เลขที่
1 5811010281Pro2 นาย กุลเชษฐ์ โคตรพฒัน์ ขาดวฒิุการศึกษา
2 5811010282Pro2 นางสาว วราภรณ์ โคตรพฒัน์ ขาดวฒิุการศึกษา
3 5811010289Pro1 นางสาว ปริชญา ปาละพภิชั ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษา
4 5811010291Pro2 นาย ภญิญโญ บญุทา ขาดวฒิุการศึกษา
5 5811010292Pro3 นาย สุรพงษ์ เครือวงค์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
6 5811010194Pro2 นาย วรพจน์ คิดอ่าน ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010324Pro1 นาย จตุพงษ์ ทองอิน ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
8 5811010178Pro1 นางสาว วนัเพญ็ ตันทอง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
9 5811010331Pro2 นาย อาโซ๊ะ จ่วยลือ ขาดบตัรประชาชน/ทะเบยีนบา้น/ขาดวฒิุการศึกษา
10 5811010333Pro2 นาง สุภสัรา อิโยกุ ขาดวฒิุการศึกษา

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.MSU581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐชนา จันตระกูล

เลขที่
1 5811010347Pro3 นางสาว พชัราภรณ์ โพธิจ์ินดา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

/ขาดบตัรประชาชน/ทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
2 5811010348Pro1 นางสาว ธญัทพิย์ นนทะมาตร ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010350Pro1 นาย ธรีพงษ์ วงศวงศ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010351Pro1 นางสาว อ าพร ปญัญาสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010352Pro1 นางสาว นีรนุช อินสมพนัธ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
6 5811010353Pro1 นางสาว วรางคณา วงศ์อุต ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
7 5811010354Pro2 นางสาว ธญัญารัตน์ วงศ์เขียว ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010355Pro2 นาง ศิรภสัสร เนื่องอุตศ์ ขาดวฒิุการศึกษา
9 5811010356Pro2 นางสาว วนิัสรินทร์ ไชยวฒุ ขาดวฒิุการศึกษา
10 5811010357Pro1 นางสาว นงลักษณ์ ศรีรักษ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
11 5811010358Pro1 นางสาว อรพรรณ โสอิน ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
12 5811010359Pro2 นางสาว สุนิสา ไชยภมูิ ขาดวฒิุการศึกษา
13 5811010360Pro1 นางสาว วนัวสิาข์ เชื้อแดง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
14 5811010361Pro3 นางสาว ภทัราภรณ์ สาริบตุร ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
15 5811010362Pro3 นางสาว ภทัธยิา มูลมั่ง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
16 5811010311Pro1 นางสาว ชุติมา สุภาวงค์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
17 5811010283Pro3 นางสาว จิรพรรณ ธญัธราดล ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

/ขาดบตัรประชาชน/ทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
18 5811010284Pro1 นาย ณัฐพล ตาวงศ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
19 5811010285Pro2 นาง พวงทอง เนื่องอินต๊ะ ขาดวฒิุการศึกษา
20 5811010286Pro1 นาย ณัฐวชัระ ธวิงศ์ษา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
21 5811010287Pro1 นางสาว ชาลิสา ธวิงศ์ษา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
22 5811010293Pro1 นางสาว ยุวดี ค าระแหง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
23 5811010296Pro1 นาย ยุทธชัย อินน้อย ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
24 5811010297Pro3 นาย อนุสรณ์ นันตาดี ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

/ขาดบตัรประชาชน/ทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา
25 5811010205Pro1 นาง ทพิวรรณ ประมวลทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
26 5811010247Pro1 นาย ณัฐพงษ์ ทพิย์ธรรมกุล ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
27 5811010302Pro1 นางสาว สุพตัรา วงศ์เต๋ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.TH581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา  จรูญลักษณ์  วังมูล

เลขที่
1 5811010305Pro3 นาย รัฐเขต ดีหล้า ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
2 5811010306Pro1 นาย ศักรินทร์ แสนข่วง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010307Pro1 นางสาว ชนิตา ใจพนัส ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010309Pro1 นาย ชีวานนท์ มาค ามี ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010313Pro1 นาย วชัริศ พรหมปาลิต ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
6 5811010314Pro2 นางสาว ชมพนูุท สุตา ขาดวฒิุการศึกษา
7 5811010319Pro3 นาย สิทธพิงษ์ ชุมภเูมือง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
8 5811010320Pro3 นางสาว จิตรเรขา ใจเขียว ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดวฒิุการศึกษา
9 5811010337Pro1 นาย อภชิาต ชัยอาภรณ์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSec.PH581



ปกีารศึกษา2558 อาจารย์ที่ปรึกษา จรูญลักษณ์  วังมูล

เลขที่
1 5811010003Pro1 นางสาวชฎา บญุเชื้อ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
2 5811010012Pro1 นายกิตติชน มากปรางค์ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
3 5811010020Pro1 นางสาวณัฐพร ชัยชนะ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
4 5811010021Pro1 นายคณพชิญ์ ดวงไชยา ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
5 5811010022Pro1 นายอนันตชัย กองค า ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
6 5811010023Pro1 นายณนินทร์ ญานะ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
7 5811010024Pro1 นางสาวนิภา ข้าวสามรวง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
8 5811010025Pro1 นางสาวสุทนิันท์ บนัลือ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
9 5811010026Pro1 นายศุภฤกษ์ สุขยิ่ง ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน
10 5811010303Pro2 นางสาวพมิพผ์กาวงค์สีดา ขาดวฒิุการศึกษา

สถาบนัวิทยาการจัดการแหง่แปซิฟิค

รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ Sec.PYB581

รหสัประจ าตัว ชื่อ-สกุล











ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน/ขาดทะเบยีนบา้น/วฒิุการศึกษา


