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6010370001 นางสาว กชมน ภูเ่จรญิ

6010370002 นาย กรวทิย์ พฤกษานุศักดิ์

6010370003 นาย กฤตภาส พัฒนพงษ์

6010370004 นาย กลา้ เจรญิจริะตระกลู

6010370005 นาย กญัจนนิ ภัทโรพงศ์

6010370006 นาย กตัตกิ์ สถาพร

6010370007 นาย กนัตภณ ดสินเีวทย์

6010370008 นาย กลัป์ เจรญิจริะตระกลู

6010370009 นางสาว กลัยรัตน์ ธรรมค าภรี์

6010370010 นาย กติติ เรอืงปาน

6010370011 นาย กติตคิณุ ออ๋สกลุ

6010370012 นาย กติตนัินท์ ลธีนาภรณ์

6010370013 นางสาว กติตยิา ดวีงกจิ

6010370014 นาย กรีติ กรีตพิงศพั์นธุ์

6010370015 นางสาว ขวัญชนก จันทรมณี

6010370016 นาย คณศิร สงัฆะโร

6010370017 นาย จารเุดช วชิัยธรรม

6010370018 นางสาว เจนจริา สวุรรณวธิี

6010370019 นาย ชนมพ์สิฐิ ชดชอ้ย

6010370020 นางสาว ชนากานต์ ชัยธนกลุ

6010370021 นางสาว ชนกิานต์ นวนทอง

6010370022 นางสาว ชมพนุูท สภุาวติา

6010370023 นางสาว ชลทชิา เรอืงวริยิะนันท์

6010370024 นาย ชานนท์ ทัศนลลีพร

6010370025 นางสาว ชดิชนก มาทมาร

6010370026 นางสาว ชตุมิา เสรอีภนัินท์

6010370027 นาย ซารมีนั เจะ๊แว

6010370028 นางสาว ญาณนิท์ ปัญญาวศิษิฏก์ลุ

6010370029 นาย ณัฐ ชลวานชิ

6010370030 นางสาว ณัฐชยา จนิตนปัญญา

6010370031 นางสาว ณัฐณชิา ทองมาก

6010370032 นาย ณัฐพงศ์ เพชรอกัษร

6010370033 นางสาว ณัฐพร ชมุคง

6010370034 นางสาว ณัฐพร ไมสนั

6010370035 นาย ณัฐพล อบุลสตูรวนชิ

6010370036 นางสาว ณัฐสดุา ปรญิญาคปุต์

6010370037 นาย ตรัยธันว์ เสน่หา

6010370038 นางสาว ตรสีคุนธ์ จติพันธ์

6010370039 นางสาว เต็มหทัย นาคเทวัญ

6010370040 นางสาว ทพิยญ์าดา ปภัสสรศริิ

6010370041 นางสาว ทพิยม์านา ตัง้ชวลติ

6010370042 นางสาว ธดากรณ์ ตันตสิารศาสน์

6010370043 นาย ธนวนิท์ สาครนิทร์
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6010370044 นางสาว ธนัชชา มหาท านุโชค

6010370045 นางสาว ธนัฏฐา สใีหม

6010370046 นาย ธนัท ตันตนิาม

6010370047 นาย ธนาวนิ แซว่อ่ง

6010370048 นางสาว ธัญธร ธัญเจรญิการคา้

6010370049 นาย ธปัีตย์ วงศก์ติตถิาวร

6010370050 นางสาว นฤมล จันมณีุ

6010370051 นางสาว นัทรนิ นลิรัตน์

6010370052 นางสาว นันธัชพร อมรชัยศักดา

6010370053 นางสาว ปรางใส วัฒนสทิธิ์

6010370054 นาย ปวรศิ ลขิเรศตระกลู

6010370055 นาย ปองพล ชชูืน่

6010370056 นางสาว ปัทมาสน์ เรอืนเพ็ชร์

6010370057 นางสาว ปารชิาติ อภลิักขติกลุ

6010370058 นางสาว ปิยธดิา บญุสนิ

6010370059 นางสาว ปิยธดิา ชมุดวง

6010370060 นาย ปิยะ ชวาลภาฤทธิ์

6010370061 นางสาว เปมกิา เลศิจติตธ์รรม

6010370062 นางสาว พรณภัส ลักษณะปิยะ

6010370063 นาย พลยทุธิ์ ธรรศนัทธพงศ์

6010370064 นางสาว พลอยพชิชา อคัรโภคนัินท์

6010370065 นาย พศนิ ตัง้อดลุยรั์ตน์

6010370066 นางสาว พชิญา ทองขาว

6010370067 นางสาว พชิญา เปลีย่นศริิ

6010370068 นางสาว พชิญา ปณุญนันทกร

6010370069 นาย ภวัต เมธมโนศักดิ์

6010370070 นาย ภวนิท์ กออนันตกลุ

6010370071 นางสาว ภัทรดีา แกว้ทวี

6010370072 นางสาว ภมูรนิทร์ ภมูศิริไิพบลูย์

6010370073 นาย ภมูใิจ สรเสณี

6010370074 นางสาว มณีมนตรา สนุานันท์

6010370075 นางสาว มตมินต์ จทุอง

6010370076 นางสาว มนพัทธ์ ผาตโิกเมศ

6010370077 นาย เมธาพงษ์ พรีวฒุิ

6010370078 นาย เมธาสทิธิ์ สขุสนิธารานนท์

6010370079 นาย วทัญญู เดน่ปรชีาวงศ์

6010370080 นางสาว วนัชพร เบญจกลุ

6010370081 นางสาว วรพรรณ โพธิแ์กว้

6010370082 นาย วรศิร์ คา้ของ

6010370083 นาย วันเฉลมิ บัญชาศักดิเ์จรญิ

6010370084 นางสาว วัศยา อรยิธรรมพร

6010370085 นางสาว วชิชตุา พรหมสวัสดิ์

6010370086 นางสาว วฐิาพร ทองค าดี

6010370087 นางสาว ศลษิา ประเสรฐิสริพิงศ์

6010370088 นางสาว ศศธิร สกัรัตน์

6010370089 นางสาว ศริหิทัย คนไว

6010370090 นาย ศภุกลู เจยีรนัย



STUDENT_ID TITLE_NAME_THAI STUD_NAME_THAI STUD_SNAME_THAI

6010370091 นาย ศภุพัฒน์ คงสภุาพศริิ

6010370092 นาย ศภุวทิย์ ปญุญา

6010370093 นางสาว สรยา สนุทรสวัสดิ์

6010370094 นางสาว สาวติรี ถนอมวงศทั์ย

6010370095 นาย สทิธพัินธ์ ลิม้พันธอ์ดุม

6010370096 นางสาว สนินีาฏ หงสเ์ลศิกวนิ

6010370097 นาย สปิป์ภวชิญ์ อสิรวิาทกีร

6010370098 นางสาว สรินัินท์ วอ่งวรานนท์

6010370099 นางสาว สริอิร แดงละอุน่

6010370100 นางสาว สริพัีชร แชม่สนทิ

6010370101 นาย สนุทรวทิย์ ประดษิฐอกุฤษฎ์

6010370102 นางสาว สภุญิญา โสโน

6010370103 นางสาว สมุลทพิย์ ลลีาไว

6010370104 นางสาว เหมอืนฝัน สวุรรณภักดี

6010370105 นางสาว อนัญญา เชาวนส์ขุมุ

6010370106 นางสาว อนุธดิา ลิม้สขุนรัินดร์

6010370107 นาย อนุพงศ์ สวัสดี

6010370108 นาย อรรถ อจัจมิารังษี

6010370109 นางสาว อรวรรณ จิว๋ประดษิฐกลุ

6010370110 นางสาว อวัสดา เจรญิวกิกยั

6010370111 นาย อศิรศิ ชาวขมิน้

6010370112 นาย อกุฤษฎ์ โสโน

6010370113 นาย เอกศักดิ์ เทีย่งภักดิ์

6010370114 นางสาว เอมรนิร์ ตัง้คณานันท์


