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เลขที่สมัคร คำนำหนา ชื่อ นามสกุล

159 นาย อิทธิกร ปอพันธุดุง

906 นางสาว วนาลี ประพฤทธ์ิตระกูล

345 นางสาว ธวัลรัตน รักษาสวัสด์ิ

243 นาย พุฒิพงศ จันทรวุฒิวงศ

077 นางสาว ณัฐธิดา วงศขันตี

263 นาย ศรันย พัฑฒนะ

634 นางสาว อัญชิษา อับเดล ฟตตา อาลี สุไลมาน

650 นาย ธีร เทียนธีระโชติ

626 นางสาว ธัญธร วงศเพียรศึกษา

135 นาย นวพล ลิ้มทองเจริญ

649 นางสาว ปติมาพร นพพะ

522 นางสาว ทิพยดา ศรีพิบูลย

904 นาย ภากรณ เกียรติพิพัฒนกุล

160 นางสาว กานตธิดา หิรัญพานิช

938 นางสาว นทสรวง อาจทอง

175 นาย วีรวัฒน เอี่ยมวิจารณ

823 นางสาว พชรพร หงสนฤชัย

371 นาย ณัฐวุฒิ ขาวคง

819 นางสาว ณิชาบูล กุณวงค

912 นาย สุรวิชญ ญาติวงศ

147 นางสาว สุภัสสี ลิมประพฤทธ์ิกุล

185 นางสาว ปทมรัตน พหิทธานุกร

504 นาย วัฒนาพงศ คลายวรรณะสกุล

006 นางสาว ธัญวรัตน ศาสตรานนท

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์แสดงความจำนงเขาศึกษา
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ผูมีสิทธิ์จริง
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188 นาย ธันวา หรุนเกษม

536 นางสาว กานตพิชชา ชละธาร

269 นาย รังสรรค ตรีเจริญกุล

190 นางสาว พลิน ธรรมพูนพิสัย

586 นางสาว ธัญกาญจน ดินแดง

332 นางสาว ปาจรีย พลายยงค

797 นางสาว จรัสรักษ อรรถโกวิทานนท

655 นางสาว นภัสนันท ธนพรานสิงห

770 นางสาว ฐิติมากรณ วิสุทธิแพทย

106 นาย อานันท ธุระเจน

310 นาย ชาญณรงค แคลวคลอง

079 นางสาว ประภาสิริ เอี่ยมศิลา

594 นางสาว บุญญิสา ปอมเมือง

087 นาย สุริยวัชร พันธนรา

064 นางสาว ลลิตา อังคศิริมงคล

910 นางสาว อัจฉราวดี วงศอุไร

271 นาย พุฒิเมธ ประสิทธ์ิวัฒนะกุล

508 นางสาว ชนกนาถ นกทอง

592 นางสาว วริศรา วัฒนะ

250 นาย สิทธานต พรหมสุรภัทร

772 นางสาว ศิรดา จงกุลสถิตชัย

651 นางสาว สุพิชญา ศรีอรุณสวาง

150 นางสาว อชิตา ศิริพจนากุล

513 นาย ฐิติภณ ศรีเจริญล่ำซำ

676 นางสาว จารุวรรณ ทองใส
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203 นางสาว วรกมล นาคใหม

915 นางสาว สุภารัตน จรเจวุฒิ

056 นางสาว รัชดาภรณ ขำเปรื่องเดช

573 นางสาว ธัญญพิศา ผิวสุวรรณ

341 นางสาว ญาณิกา วาณิชยโรจนรัตน

721 นางสาว ปริญญาพร ไชยสวนดอก

050 นางสาว มณฑภา ราชสีห

309 นางสาว ภคินี ลาภเจริญ

274 นาย กิตกูร นามการ

104 นาย ธนพงศ แซซือ

373 นาย ธานินทร เนืองพุฒิสกุล

325 นาย วิวิศน ศิระพลานนท

933 นางสาว ธนวัน สันทัยพร

257 นางสาว ปารีณา ดำนิล

167 นางสาว ณัฐรุจา วิลาศเลาหกุล

312 นาย พีรพัฒน ฉัตรเชิดชัยกุล

690 นางสาว ณิชกานต อินคง

703 นางสาว กีรติญาภรณ ขะวงษ

857 นาย รฐา เลิศภักดีพร

357 นางสาว เกศระวี ตลับนาค

164 นางสาว ปานรัตน สุวรรณวัฒน

779 นางสาว อัมภารัชฎ สุขประเสริฐ

265 นางสาว ฉัฎฐาทิพ ที่ต้ัง

555 นาย จารุภัสร จะโรครัมย

021 นางสาว กุลนิษฐ เลี้ยงอำนวย
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615 นางสาว อาภาศิริ อินทรเพ็ง

111 นางสาว ปาณิศา จินดาศุข

092 นางสาว ปารมี พิลาวรรณ

183 นางสาว ธนิดา เสนาจิตต

326 นางสาว ธีรกานต พานทอง

294 นางสาว ณพิชญา ธรรมศรีทิพย

249 นาย ชัชวาล แหธงชัย

020 นางสาว กนิษฐา จีวร

643 นางสาว จารุวรรณ จันทรตรี

177 นางสาว ภัณฑิรา กิดา

078 นางสาว ทิพยนลิน รุจิระปริญญา

636 นางสาว แกวลัดดา นิมมา

157 นางสาว เลิศลักษณ ปวีณวรรณ

854 นางสาว วาทินี จึงจตุพร

075 นางสาว นิชา อินทรสมบัติ

180 นางสาว นภวรรณ เปลื้องนาผล

794 นางสาว พัทธรนันท หวยหงษทอง

802 นางสาว ภนิตา รักเสนาะ

143 นางสาว หทัยวรรณ ไพบูลย

353 นางสาว รชยาทิพย ผริตเดชศิริกุล

221 นาย ชัยยันต อบนวล

107 นางสาว พรรณนภา โพโต

899 นาย ธรานันทน อริยพฤกษ

362 นาย ไชยวัฒน หงสเลิศกวิน

858 นางสาว ขวัญจิรา พลศรี
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579 นางสาว ปภาดา วิชัยดิษฐ

760 นางสาว ศจีนรา เทพพิมาน

729 นางสาว จินตนา เซงเอา

290 นาย ธนกฤต นาวีระ

072 นาย คชกัญ ต้ังใหมดี

320 นางสาว ธัชสินี เพชรานันท

132 นาย ชัพวิชญ จุละจาริตต

178 นางสาว อัญชลี จันทรสุข

222 นางสาว อมรนภา โนรีเวช

061 นาย สราวุธ อึ้งอัมพรวิไล

848 นาย นภเกตน สนธิเวโรจน

560 นางสาว สุภากร อรรจนานันท

283 นางสาว ชนัสนันท ปาณะพรหมพัฒน

548 นางสาว พรภัสสร กฤตยาวัฒนชัย

148 นางสาว วรรัตน บุญปลูก

871 นางสาว ชาลิณี กุลอภิญญ

510 นาย จิรายุ ฉัตระทิน

887 นางสาว อัจฉราวดี มากวงศ

304 นางสาว สุชาดา แกวแดง

100 นาย พาทิศ จันทรเจริญ

813 นางสาว ศุภราณี พิมเสน


