
ลําดับที� เลขประจําตัวนิสิต ลายมือชื�อ หมายเหตุ

1 56107010014 นางสาว กนกพร พงศ์วิรัตน์

2 56107010015 นาย กรวิชญ์ สมทัศน์

3 56107010016 นาย กวินท์ รัชตะทรัพย์

4 56107010017 นาย กวินทร์ วงศ์นพรัตน์เลิศ

5 56107010018 นาย กษม วังอนุสรณ์

6 56107010019 นาย กษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล

7 56107010020 นางสาว กัญชรส ภูแสวงศักดิ�กุล

8 56107010021 นางสาว กัญญาพัชร นันทะจุราโภ

9 56107010022 นางสาว กัณฐ์มณี วิรัตกพันธ์

10 56107010023 นาย กันตภพ ปัทมสิริกุล

11 56107010024 นางสาว กาญจน์วรา ธัญญะวัน

12 56107010025 นาย กิตติพศ กมลกุลาจารย์

13 56107010026 นาย กิติภัทร ปวีณอภิชาต

14 56107010027 นาย ไกรวิชญ์ ซื�อสัตย์สกุล

15 56107010028 นาย ขจรศักดิ� ตั�งความเพียร

16 56107010029 นางสาว คณนาถ ศุภนิมิตกุล

17 56107010030 นางสาว คุลิกา ฟังปัญญาโรจน์

18 56107010031 นาย จรูญ ประมวลโกศลยุต

19 56107010032 นาย จักรพงศ์ วงศ์แสงนาค

20 56107010033 นางสาว จิดาภา เณรทอง

21 56107010034 นางสาว จิตติ หิรัญภูมิ

22 56107010035 นางสาว จิตรวี ฉัตรทอง

23 56107010036 นาย จิรกิตติ� เอกอนันต์กุล

24 56107010037 นาย จิรเมธ ดวงทวี

25 56107010038 นาย จิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ
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26 56107010039 นางสาว จิรัศยา ด่านก้าวหน้า

27 56107010040 นางสาว จุฑาทิพย์ นัยสงวนศรี

28 56107010041 นางสาว ชญานิศ ขจรโรจนรักษ์

29 56107010042 นางสาว ชญานิศ คุ้มทอง

30 56107010043 นาย ชนาธิป เนติศุภลักษณ์

31 56107010044 นาย ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์

32 56107010045 นาย ชยพล ยอดมานะพงศ์

33 56107010046 นางสาว ชยานันท์ ปุริวัฒน์

34 56107010047 นาย ชวิน กฤษณาสกุล

35 56107010048 นาย ชัยยุทธ์ พุทธิยิ�งยงกุล

36 56107010049 นางสาว ชาลิสา ธนะปุระ

37 56107010050 นางสาว ชาลิสา ว่องเจริญ

38 56107010051 นางสาว ญาณินท์ ศรีรัศมี

39 56107010052 นาย ณัฏฐกฤษฏิ� สินตระกูลชัย

40 56107010053 นางสาว ณัฐชา โสวัฒนางกูร ธเนศมณีรัตน์

41 56107010054 นางสาว ณัฐชา เลิศอิทธิพร

42 56107010055 นางสาว ณัฐนรี เรืองปราชญ์

43 56107010056 นาย ณัฐนันท์ จํารูญสวัสดิ�

44 56107010059 นาย ณัฐสิทธิ� จิวากานนท์

45 56107010060 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ

46 56107010061 นางสาว ณิชา สวัสดิชัย

47 56107010062 นางสาว ณิชา สุกิตติวราพันธุ์

48 56107010063 นางสาว ณิชากร กุศลมโนมัย

49 56107010064 นางสาว ดวงกมล วันมี

50 56107010065 นาย ถิรวุฒิ แสงตุ่น

51 56107010066 นาย ทยุต ธงทอง
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52 56107010067 นาย ทรงพล ประสิทธิ�มีบุญ

53 56107010068 นาย ธชต กังวานธีรวัฒน์

54 56107010069 นาย ธนดล องค์วิลาวัณน์

55 56107010070 นางสาว ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ�

56 56107010071 นาย ธนพัฒน์ สืบสันติวงศ์

57 56107010072 นาย ธนภัทร เลาหศักดิ�ถาวร

58 56107010073 นาย ธนภูมิ วิทูรธนไพบูลย์

59 56107010074 นาย ธนวัต อนุกาญจนวีระ

60 56107010075 นาย ธนสิทธิ� ถวิลเติมทรัพย์

61 56107010076 นาย ธนาตย์ ลี�วิทยา

62 56107010077 นาย ธเนศ สายลือนาม

63 56107010078 นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร

64 56107010079 นาย ธราธร มะละคํา

65 56107010080 นางสาว ธัชชญา คันธจันทร์

66 56107010081 นางสาว ธัญชนก จุลมนต์

67 56107010082 นางสาว ธันยนันท์ นิทัศน์กิตติ

68 56107010083 นางสาว ธันยพร บุญพะเนียด

69 56107010084 นาย ธีธัช พื�นงาม

70 56107010085 นางสาว ธีรยา ปิยจารวงษ์

71 56107010086 นาย ธีรวัฒน์ อนันต์สิริเกษม

72 56107010087 นางสาว ธีราภรณ์ บูรณบุรีวาสน์

73 56107010088 นาย ธีรินทร์ จรูญรัตนสกุล

74 56107010089 นาย นครินทร์ วงษ์ถนอม

75 56107010090 นาย นปิยะ อังคาร

76 56107010091 นาย นพณัฐ ศรีวงค์พานิช

77 56107010092 นาย นพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์
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78 56107010093 นางสาว นภัทร แก้วนุกูลทร

79 56107010095 นาย นรวิชญ์ วรสวาสดิ�

80 56107010096 นางสาว นราภรณ์ แต้ไมตรี

81 56107010097 นางสาว นัฐพร โรจน์ชนะทอง

82 56107010098 นางสาว นันท์นภัส กวินพฤกษ์

83 56107010099 นางสาว นาภัส แจ่มถาวร

84 56107010101 นาย บัณฑิต ฉิมอําพันธ์

85 56107010102 นางสาว บุณยาพร เพชรปานกัน

86 56107010103 นาย ปธานธัช  เจริญชัยพงศ์

87 56107010104 นางสาว ปภาวรินท์ พนาเกษม

88 56107010105 นางสาว ปภาวี ถนอมธรรม

89 56107010106 นาย ปรมัตถ์ กัลยาวุฒิพงศ์

90 56107010107 นาย ปรัชญา เอกดุษฎี

91 56107010108 นางสาว ปรียาพร อินทร์เคน

92 56107010109 นางสาว ปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี

93 56107010110 นาย ปวริศ ศิริโกมล

94 56107010111 นางสาว ปวีณา บุญยะศิลป์

95 56107010112 นางสาว ปิยะธิดา โตพึ�งพงศ์

96 56107010113 นางสาว ปีย์รณา นาคแดง

97 56107010114 นาย ปุณณวิช กิจสาลี

98 56107010115 นาย เปรม กมลอํานวยกิจ

99 56107010116 นาย พงศกร ศรีไพศาลนนท์

100 56107010117 นางสาว พงศ์นฤน วิศลดิลกพันธ์

101 56107010118 นาย พชร เจนธนากุล

102 56107010119 นางสาว พชรพร กาญจนกังวาฬกุล

103 56107010120 นาย พณพิพัฒน์ ประทานฤทธิ�
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104 56107010121 นาย พรสิทธิ� พันธุ์พานิช

105 56107010122 นางสาว พริม พฤฒานุกิจ

106 56107010123 นาย พลภัทร ก๋งเกิด

107 56107010124 นางสาว พัชราภา วัฒนวินิจฉัย

108 56107010125 นางสาว พัฒน์นรี จันทร์รุ่งมณีกุล

109 56107010126 นางสาว พิจาริน วงศ์สุวรรณากร

110 56107010127 นางสาว พิมพ์ดาว อิ�มวิทยา

111 56107010128 นาย พิสุทธิ� มานะกิตติกิจ

112 56107010129 นาย พิสุทธิ� รัตนธรรมมา

113 56107010130 นาย พีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์

114 56107010131 นาย พีรภาส วีระเกียรติ

115 56107010132 นาย พีรวุฒิ มังคโลปกรณ์

116 56107010133 นางสาว พุทธิดา โตวิรัตน์

117 56107010134 นางสาว เพชรนํ�าหนึ�ง เรืองบุรพา

118 56107010135 นางสาว เพชรลดา กุลวัชรีพร

119 56107010136 นางสาว เพ็ญสิริ ศิริพานิชย์

120 56107010137 นาย ภรัณยู ทักษะเตชาวุฒิ

121 56107010138 นาย ภัทรพล ชุ่มมี

122 56107010139 นางสาว ภัศรา เชี�ยวประสิทธิ�

123 56107010140 นางสาว ภัสสร อมัติรัตน์

124 56107010141 นาย ภาณุกร แพถนอม

125 56107010142 นางสาว ภารณี ตราชูธรรมเจริญ

126 56107010143 นางสาว ภาวิตา ธรรมโสภิต

127 56107010144 นางสาว ภูฟ้า วงศ์คงคาเทพ

128 56107010145 นางสาว มัลลิกา ตั�งจิตเสถียรกุล

129 56107010146 นางสาว โมนิค สันธนพิพัฒน์กุล
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130 56107010147 นาย ยศกร อนุกูลการกุศล

131 56107010148 นาย รชฏ บุญโทแสง

132 56107010149 นาย รณกฤต อุดมพาณิชย์

133 56107010150 นางสาว รวมพร แก้ววิชิต

134 56107010151 นาย รักษิต กันไพเราะ

135 56107010152 นาย รัฐพงศ์ เลิศวิจิตรศิลป์

136 56107010153 นาย รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสดิ�

137 56107010154 นางสาว ลลิตพันธุ์ ศรีมณีศิริ

138 56107010155 นางสาว วทันยา รุ่งธีรวัฒนานนท์

139 56107010156 นาย วรเชฐ ไชยสุริยะศิริ

140 56107010157 นาย วรพล หัตถเวชไพบูลย์

141 56107010158 นาย วรพัชร์ พุ่มประสานเพชร์

142 56107010159 นาย วรรณรักษ์ วงศ์จิรสกุล

143 56107010160 นาย วรรณรัตน์ เจียรนัยยืนยง

144 56107010161 นางสาว วรรณิภา เฉิน

145 56107010162 นาย วรวิชญ์ วัฒนกิจศิริ

146 56107010163 นาย วรวิทย์ กกฝ้าย

147 56107010164 นาย วราชัย จงจิระศิริ

148 56107010165 นางสาว วาสินี เลขยานนท์

149 56107010166 นาย วิชยุตม์ เพศยนาวิน

150 56107010167 นาย วิธวินท์ ศรีมาศ

151 56107010168 นางสาว วีรยา ณัฐวุฒิ

152 56107010169 นาย วีระภัทร วัฒนาสัจจา

153 56107010171 นางสาว ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา

154 56107010172 นางสาว ศวิตา ประณุทนรพาล

155 56107010173 นาย ศิรสิทธิ� อินนาคกูล
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156 56107010174 นางสาว ศุภกานต์ หาญวัฒนาวุฒิ

157 56107010175 นาย ศุภกิจ สิริกิจขจร

158 56107010176 นาย ศุภณัฏฐ์ สรรพกิจ

159 56107010177 นาย สรวิศ วงศ์อนวัช

160 56107010178 นางสาว สรัลชนา ดิษกร

161 56107010179 นางสาว สิริศา โพธิจินดากุล

162 56107010180 นางสาว สุกัญญา เสรีรัตน์

163 56107010181 นาย สุเมธ เกษสาคร

164 56107010182 นาย สุรดิษ ลาภกิจถาวร

165 56107010183 นางสาว สุรางคนา บุญประสิทธิ�

166 56107010184 นางสาว สุริสาษ์ ไตรภพภูมิ

167 56107010185 นาย สุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย

168 56107010186 นางสาว เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล

169 56107010187 นาย อธิศักดิ� ธรรมเสมา

170 56107010188 นางสาว อมาดา มีชัยเจริญยิ�ง

171 56107010189 นางสาว อริศรา ศิริรณรงค์

172 56107010190 นางสาว อริสา นาคะยืนยงสุข

173 56107010191 นางสาว อเล็กซานดรา คาเดท

174 56107010193 นางสาว อัจฉราวดี มหัตนิรันดร์กุล

175 56107010194 นางสาว อัญชิษฐา บุณยะมาน

176 56107010195 นาย อัททา เทียมสอาด

177 56107010196 นางสาว อัมพร มิตรประสิทธิ�

178 56107010197 นาย อิธธิ ตัมพานุวัตร

179 56107010198 นางสาว อิสราภรณ์ เพียรธรรม

180 56107010199 นาย อุกฤษฐ์ ธาวนพงษ์
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