
รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตร/สาขาวิชา
9960010 น.ส.มณีรุ้ง  ฟักนิกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960011 นายขวัญชัย  บุญมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960012 น.ส.วรารัตน์  ดีเสมอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960013 นายชญานนท์  มงคลการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960014 นายวีระนนท์  เยาว์จัตุรัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960015 น.ส.บ่อพลอย  จันตาวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960016 นายปวริศ  บุตรศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960017 นายธนพจน์  บุญคง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6000530 นายภานุวัฒน์ ศรีเคลือบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6002691 นายพสิษฐ์ จิตต์ไม่งง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6021666 นายสมพร จันทร์เปรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6029054 น.ส.ชุติกาญจน์ เรืองดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6036221 น.ส.อรวรรณ ไม้งาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6036481 น.ส.ชมพูนุท บุญรักษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6038304 นายพีรพล พิมพ์สาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6044465 นายพลวัต ฤทธิทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6045992 นายศรัณยู พลามิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6047806 นายสมิทธ์ เหลืองสมานกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6048038 นายถิรวิทย์ พูนพัฒนาทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6056424 นายพงศ์ภัค น้อยณรงค์ศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6075198 น.ส.ณัฐมล ภูเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6082959 นายศรชัย วิญญพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6100686 น.ส.อมรรัตน์ เทียมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6111821 น.ส.อรปรียา จําปาหอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
6004426 น.ส.ชุติมณฑน์ ศรีโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6006136 น.ส.จุฑารัตน์ พงษ์นาค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6015760 น.ส.อารยา ปฐมรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6023226 น.ส.จารีรัตน์ โสภาผล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6027836 น.ส.กนิษฐา ไชยประสิทธิ์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6035519 น.ส.สุภัสสรา มัตเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6042755 น.ส.ภัคจิรา วงวิสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6043341 น.ส.นิชาภา คะตะวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6047847 น.ส.นารีมะห์ วาโลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560
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6065273 น.ส.นูรีมาน สะมะแอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6066116 น.ส.ชลดา เขียนแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6068282 น.ส.นัฐพร ชมภูราช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6068726 น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6068757 น.ส.ธนิยาภาสุ์ ศรีวิปุลโยทัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6076580 น.ส.นูรีซัน ดือราแม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6078926 นายพัชรพล เหลืองเจื้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6079499 น.ส.อาวาตีฟ หะมะแตม๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6083071 น.ส.ซูพียะ ยะโกะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6092827 น.ส.พัชราพร แซ่โซ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6100416 น.ส.ศิริวรรณ ดีด้วยชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6102232 น.ส.รุ่งฤดี หม่ืนจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6104461 น.ส.อรพรรณ คําไกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6111692 น.ส.กฤษวดี แต้มวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
9960067 น.ส.พิมพ์ชญา  ฝึกดอนวัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการทางการแพทย์
6087429 น.ส.นุรนาดีรัส หะยีมูซอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6097324 น.ส.กันต์กมล งางาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6098850 น.ส.พรวิไล พิลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6101653 น.ส.ปฐมพร สุขสากล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6102581 น.ส.สุพัตรา ผลาผล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6106991 น.ส.ออมทรัพย์ ทศมาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6107170 น.ส.สุภัค ธีระศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6109773 น.ส.อสมาภรณ์ กลั่นเกษร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6000439 น.ส.นพรัตน์ คล้ายแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6009903 น.ส.ทัชชา เส้งศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6015480 น.ส.เกศวดี เทพานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6016882 น.ส.จุฑารัตน์ โคตรกํ้าพ้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6021379 น.ส.ยุพารัตน์ ฝั้นต๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6022110 น.ส.เสาวลักษณ์ สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6022863 น.ส.วรางคณา ม่ันใจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6024190 นายธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6026993 น.ส.ภุมรินทร์ ริเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6029821 น.ส.กมลลักษณ์ วัฒนภิโกวิท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
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6041580 น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6042572 น.ส.ปดิวรัดา คําสาว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6044739 น.ส.รัตนาภรณ์ อาจสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6050330 น.ส.ศุภิสรา พงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6051398 น.ส.ธัญชนก ฮึกเหิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6055723 น.ส.ภาวินี สุมทุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6057392 น.ส.ศรุดา จินดาพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6059469 นายอัมพุช ทัศน์เจริญพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6061020 น.ส.พิสุทธิณี ดนตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6066238 น.ส.ธันยพร คุณากรศักดา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6071352 นายเอกวุฒิ หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6073877 น.ส.สุนิสา ศรีสุระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6074771 นายประสิทธิ์ พูลผล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6078315 น.ส.ณัฏฐณิชา บุญประกาศิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6085531 น.ส.ตัสนีม อาแซ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6086943 น.ส.อรทัย จูมมณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6087092 น.ส.ดวงใจ ประทาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
6005585 นายฉัตรกานต์ นิยมชื่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6012561 นายชัยศาลน์ ศรีธนสารวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6017231 น.ส.อรัญญา ประทุมมา มหาวทิยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6020966 น.ส.ชนิดา ด้วงงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6022424 นายคฑาเทพ คําอยู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6036088 น.ส.ศุภิสรา แมลงผึ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6039046 น.ส.กนกวรรณ ดรุณพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6042419 น.ส.นิฤชา ชาเครือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6042420 น.ส.ปัณณพร ชุบเลี้ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6046781 น.ส.รัชฎา สุทธิสน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6046951 น.ส.ปิยะณัฐ อ่อนไสว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6047739 น.ส.วรางคณา พุ่มพวง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6048024 นายนัฐชนน ปีกลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6048402 นายณพล ย่างสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6049656 น.ส.ดวงพร ซาวทองคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6053858 น.ส.ภัทรกันย์ อินทนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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6062957 นายชนชนก ดีพาชู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6068763 นายอัครพล รอดคุ้ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6069959 น.ส.พรเพ็ญ ปุณกบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6070554 น.ส.ตรีสุคนธ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6071283 น.ส.พรรณราย ฉัตรแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6071767 น.ส.กรกฎ กมลสุริยกล้า มหาวิทยาลยัสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6075371 นายกาจบัณฑิต ชอบธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6075482 น.ส.นาเดีย มณีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6076286 น.ส.พรทิวา คล้อยแคล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6076375 น.ส.ฑาริกา นวลรักษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6077222 น.ส.เปรมฤดี กิมช้วน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6077933 น.ส.นัยลดา กล่อมเสนาะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6078695 น.ส.พรพรรณ ฉัตรแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6079075 น.ส.ชลิตา ดีบาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6083126 นายศุภนัย หล่อนาค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6081345 น.ส.ศิริวิมล ตั้งประดิษฐ์ชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6084107 น.ส.รัตนกาญ ละครวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6087830 น.ส.จิรสิน สุวรรณสว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6091315 น.ส.สโรชา สายบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6093745 น.ส.ธันยพร เครือสนธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6093952 น.ส.จุฬาลักษณ์ สวัสดิ์เอ้ือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6095350 น.ส.กฤษณา กิมภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6099404 น.ส.พลอยสยาม อนุรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6105021 น.ส.ณิชกานต์ วิชิตกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9960068 น.ส.ปัญจรัตน์  ประภาธนาชัยกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9960069 นายกมล  เตชะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9960070 นายวรยศ  สุทธิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9960146 น.ส.นูรีซัม ยะโกธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960147 น.ส.สุไลดา สะมะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960148 น.ส.อีลฮัม สามะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960149 นางสาาวฮันนี เจ๊ะเซ็ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960150 นายชุลกิบลี วาหนิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960151 นายอดิสัน ดือราแฮ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
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9960152 นายอับดุลเราะห์ วายีกอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960153 นายอัสมี สนิบู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960154 น.ส.ดวงหทัย เอมอ่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960155 น.ส.นฤมล หาญจันอัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960156 น.ส.ศิริพรรณ ก่ิงแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960157 น.ส.ศิริรัตน์ จันดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960158 นายวัชรเชษฐ์ สิตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960159 น.ส.สุพรรษา พลกริน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960160 นายพบณัฐ มีสมสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
9960161 น.ส.เกวลี วิระยะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6003581 น.ส.ศิรินาถ ไชยรา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6005981 นายก้านเพชร ธัญญวรการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6047952 น.ส.กรรทิวา อินทรโพธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6075020 น.ส.รุ่งนภา แตงอ่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6076582 นายพงค์พิสิทธิ์ คําวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6091484 น.ส.บุญญิศา เหไธสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก
6004214 น.ส.รริศรา ชุ่มผึ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6009379 น.ส.ณัฏฐา ศรีปัญจางค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6020654 น.ส.อารยา ค้าสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6034955 น.ส.วรินธร กิมเง็ก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6040237 น.ส.กนกวรรณ สินชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6040281 น.ส.กัลยรัตน์ แสงเดชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6056101 น.ส.นุชจรี สุธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6061873 นายเอกศรัญญ์ ธิติวรากุลพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6075834 น.ส.สุธิดา ผิวงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6078252 น.ส.ณัฏฐริกา ทัฬหวนัสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6078481 นายพสธร ตันวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการบัณฑิต
6002862 น.ส.เจนจิรา สตุะโท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6004037 นายวรโชติ กิตตินาทกําธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6004518 น.ส.อภิชญา แซ่ยี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6005829 น.ส.ปรีชญา จันทร์มณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6008086 น.ส.จรัสพร นพปฎลมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6008650 น.ส.อรุณี สีสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
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6010580 น.ส.ณัฏฐธิดา วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6021472 น.ส.เพ็ชรรัตน์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6023850 น.ส.จุฑามาศ พงศ์รักษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6024700 นายธนานนท์ ตุ้มเพ็ชร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6032931 นายชัยภัทร กลิ่นอยู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6037472 น.ส.จุฑามณี หมายรอดดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6040610 นายกฤษฎา จุติชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6040870 น.ส.อรธีรา นิธิกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6047617 นายฐิติวัฒน์ อร่ามโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6050451 นายเบญจมิน แก้วเกิด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6055011 นายณัฐชนน บังแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6055730 นายอลงกรณ์ หอสว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6058672 นายอติรุจ กิจการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6060282 นายอธิวัฒน์ ชิ้นเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6063108 น.ส.ศุภาพิชญ์ พงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6066659 น.ส.อรปรียา คําคง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6067402 น.ส.จิตกาญ วิทยากรโกมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6069565 น.ส.อภิรดี มาลยาภรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6071924 น.ส.เกวลิน ศักดิ์นภาวุธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6072543 น.ส.ทัศนีย์ ศรีบุตรราช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6074347 น.ส.กังสดาล แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6076697 น.ส.ปนัดดา มุ่งลายกลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6081564 นายภูวเดช ทวีอุดมโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6084363 นายราชวัลลภ ชูศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6087706 น.ส.ธัญญารัตน์ อ่ึงไพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6090705 น.ส.นภัสสร ครองยุติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6092929 น.ส.มะลิวัลย์ ศรีหาวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6093034 นายณัฐพล ศิริโสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6094965 น.ส.วิลาวัณย์ วันเทวิน มหาวิทยาลัยสวนดสุิต การตลาด
6097496 นายภควัต กิจลาภพินิจกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6100047 นายเจริญ จรูญรุ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6101904 นายศิวกร กรุดทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6102957 น.ส.วนิดา รัตนพจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
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6106748 น.ส.ราตรีพร แสนประเสริฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด
6001196 นายฐาวัฒน์ ลูกภูเขียว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6002728 น.ส.สุภัชชา เหมรา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6002796 น.ส.นัฐกานต์ ศรีคร้าม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6007394 นายวิศรุต รุ่งรอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6009937 นายณัฐพงษ์ ศุภสกุลจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6011493 นายอานนท์ บุญคา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6012113 นายธนพล สุขุกุมารชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6014859 นายนิพนธ์ บุราณวัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6015094 น.ส.ชลิดา เพชรจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6019486 น.ส.ปภัคกร วิเชียรฉาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6020530 น.ส.ปราณจารีย์ บรบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6021104 น.ส.จิรวดี พัฒนชัยกุลพงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6022954 น.ส.มีนา จริยะพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6023740 น.ส.สุพรรญนิกา สุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6024956 น.ส.กาญจนา เขาทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6026159 น.ส.เจนจิรา สังฆะทิพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6027418 น.ส.เมธาวี เรือนแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6028383 น.ส.ณัฐพร ศิริชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6030353 น.ส.รุ่งนภาพร คําพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6034402 น.ส.มัณฑนา ศุภโชคดิษกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6034515 น.ส.วิษณีย์ บุญช่วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6040507 น.ส.กมลนิตย์ ภูโส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6043270 นายศรัณย์ วังปรีชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6050759 น.ส.อรุณรัตน์ คําตนั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6052846 นายชนแดน ชัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6053484 นายณัฐชัย สุพรรณนนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6053935 น.ส.สุพิชชา เดชธนู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6054040 น.ส.ณัฐฐา ฤทธิ์สําเร็จ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6054182 น.ส.วลัยอร พรพานิช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6056278 นายฬุณภพ คงเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6061877 นายภูวนัย บัวส่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6062910 น.ส.วิจิตตรา อุตมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
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6065531 น.ส.ศิริกัญญา เติบกายา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6067484 นายพิมพ์ภาม เรืองขํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6076326 นายแทน อุดมเจริญชัยกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6077216 น.ส.มัทนียา ช้างแจ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6082086 น.ส.ชลิตา แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6093612 นายชยาศิลป์ สุวรรณพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6094195 นายโยพนา คํานึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6097473 น.ส.สุภาวิมล ศิริคันธานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6098052 น.ส.ศศิณา อุไรรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6099037 น.ส.ละออรัตน์ ฉวีภักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6102377 นายภควัต นุชยงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6104534 นายไตรภพ เวทมนต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเท่ียว
6004697 น.ส.อัจจิมา เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6005705 น.ส.ศศิธร ท้าวลอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6010200 น.ส.เปมิกา โอฬารพันธ์เลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6010315 น.ส.ภานุชมาทร์ แถวไธสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6012753 นายวรชัย วรรณสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6016138 นายรชต อินทร์บุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6018998 นายพิชญ์ชย บุญยงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6019754 น.ส.ชญานิศ ปรวุฒิวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6020499 น.ส.ประภาสภรณ์ เชื้อชื่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6026093 นายปิยพงษ์ อินทหอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6038913 นายภัคพล มีวรรณเลิศกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6039294 น.ส.ณัฐธิดา มีสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6043496 น.ส.นิศารัตน์ ตรงดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6048732 น.ส.วินตา กาเรวาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6063225 น.ส.สุดารัตน์ สมบูรณ์พืช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6068974 นายณัฐพงศ์ มารม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6072384 น.ส.ศุภิสรา กาญจนเกตุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6073407 น.ส.คนึงนิตย์ ขําวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6076852 น.ส.ไพริน แสงพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6081238 น.ส.สุฐาลิณี สงวนไถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6083392 น.ส.ณัฏฐณิชา พุทธาทาป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
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6099716 น.ส.พิมวดี ประจําค่าย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6102242 นายณัฐพงศ์ รัชตวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6107091 น.ส.พีรยา อ่ิมอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
9960071 นายธนัตถ์  ศรีทราไชย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบริการลูกค้า
6002835 น.ส.อาทิตยา แสนเสนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6003058 นายธนาพงษ์ แสงทิพย์กัญญา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6004149 น.ส.ปนัดดา สุบุญสันธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6004544 น.ส.ณภัทร ทองสุกดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6005080 น.ส.พิรญาณ์ ชัยลังกา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6005438 น.ส.ขวัญทิชา สรบุญช่วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6008589 น.ส.กรรณิกา อะทะขันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6023936 น.ส.พรสุดาวัลย์ บุญมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6025886 น.ส.กฤติยา สุนทรพิศธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6029585 น.ส.พิมพ์วิภา จันทวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6030437 น.ส.พนิดา กลางณรงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6030610 น.ส.ณัฐภรณ์ อ้นบู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6032884 น.ส.วนิดา อยู่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6033719 น.ส.รุ่งนภา พรหมชูโร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6037066 น.ส.สโรชา ลาไม้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6037459 น.ส.กัญญ์วรา พนมศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6039183 น.ส.ภาวรินทร์ เติมแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6040340 น.ส.นรารักษ์ เพชรรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6042068 น.ส.สิตานันท์ พันธ์รัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6043264 น.ส.กิตติธรา หล่อศิลาทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6045856 น.ส.ณิศรา วงศ์ถาวรจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6050226 น.ส.สุภาวดี รองทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6050867 น.ส.สมใจ บรรพบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6051407 น.ส.โสภิตา ด้วงคต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6055229 น.ส.อริศรา แก้วจักร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6055621 น.ส.ธนัญชนก ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6057164 น.ส.พัชราภรณ์ บุญญา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6058055 น.ส.สุกัญญา แวสุหลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6058123 น.ส.พัณณิตา หงษ์วิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
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6058295 น.ส.อรญา ยินดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6062438 น.ส.เจนสุภา อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6071289 น.ส.ชนิดาภา ศิริวาลย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6071818 น.ส.ธนพร คุ้มกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6073403 น.ส.ยุพารัตน์ เกียรติประชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6078375 น.ส.เมธาวี ชุ่มตลับ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ การบัญชี
6078565 น.ส.กนกพร ห้องแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6078643 น.ส.จุรีรัตน์ สาถ่ัว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6082536 น.ส.พุทธธิดา อินทศร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6093377 น.ส.ปลื้มฤทัย พริกไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6095560 น.ส.ปวีณ์ธิดา ควรรําพึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6101004 น.ส.อนงค์นาถ บดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบัญชี
6001020 น.ส.กัญญภัชร โคตรชาลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6004535 น.ส.กุลนารี สุจริตกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6011219 น.ส.ชนาธร มณฑลจรัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6016470 น.ส.อภิสรา สุทธโส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6020481 น.ส.เจนจิรา สิทธิวัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6025074 น.ส.อมรรัตน์ ถูกจิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6034523 น.ส.ธรรม์วลัย กิตติรัต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6035074 นายปวริศ สุทธินนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6036708 นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6038722 น.ส.นภัสสร พัดเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6044646 นายพชรพล ปิยะวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6045545 น.ส.วรรลดา เยื่อใย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6047605 น.ส.กุลจิรา สมตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6059034 น.ส.ใบเฟิร์น ไชยมะณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6061155 น.ส.กัญญ์วรา สุขเข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6062294 น.ส.กชกร มีไม่จน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6065289 น.ส.นุชนาถ ตรีวิสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6065448 น.ส.ปิยะธิดา มะตัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6066965 น.ส.พุฒินาท ทองหนูน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6067365 นายอินทรวชิราห์ พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6077625 น.ส.อารีนา สนาบารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา

หน้าที่ 10 / 42



รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตร/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

6083119 น.ส.ณัฐธิดา บุตรแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6106139 น.ส.สิริโรจน์ คลาดโรค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
6108527 น.ส.ชุตินันท์ พ่ึงเพ็ญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
9960072 นายเกียรติศักดิ์  วงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
9960073 น.ส.ปิยะธิดา  เวชสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
9960078 น.ส.อภิสรา  คําเกลี้ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย  
9960079 น.ส.ชุติมา  อู่อรุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย  
9960080 นายธรรมนูญ  ปฐมรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย  
9960081 น.ส.จิราพัชร  วรรณบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย  
9960093 น.ส.กัญญาภัค  กิจทองพูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960094 น.ส.สุพัตรา  กล่อมเอ่ียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960095 นายธนวัฒน์  บุษบงก์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960096 น.ส.เกศทิพย์  กิจทองพูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960097 นายณัปฐม์   เมฆสุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960098 น.ส.โชษิตา   คําสิงห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960099 นายภูวกร   ชรินจิรสิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960100 นายสาริศ   เจียมธรรมจินดา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960101 นายธนธรณ์   ตีรพัฒนพันธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960102 น.ส.พรนิดา   ฤทธินาค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960103 น.ส.จตุพร   สุวรรณวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960104 นายชลธวัช   พลภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960105 นายวชิรวิทย์   ชมภิรมย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960106 นายทศพร   ธีรทัตตานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960107 น.ส.สุขิตา   จิรวัสตร์มงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
9960142 น.ส.นภาพร ฐิติกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
6043675 นายคชาปกรณ์ บุดดาวัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6059680 น.ส.ปาริชาติ วงศ์คํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6069349 นายวัฒนชัย ศรีกมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6077141 นายณัฏฐพงษ์ ชูตระกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6078049 นายณัฐนนท์ ลําเจียกทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6078325 นายศาสตรา สิทธิไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6078887 น.ส.สกาวรัตน์ มอขุนทด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6094061 นายปีตุลย์ เพชรอริยวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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6103980 นายพิชชา พิพัฒน์พัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6111378 นายสุชน ศรีธนาวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6005349 น.ส.ประภาสิริ อาษาวิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6009006 นายธีรวิทย์ รักษาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6013668 นายวรินทร ธุราชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6026437 นายศันสบุญ อุ่นนาถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6027536 นายภูริช มัจฉาเมฆ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6028171 นายอนัตตา โนนทะศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6028289 นายอภิภัทร รัตนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6035849 นายนันทชัย เหมรา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9960108 น.ส.ธนศวรรณ  ไชยสิงห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9960109 นายกิตติกร  สูงสุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9960110 นายปารเมศ  ยะรังวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6035847 น.ส.กนกวรรณ ไผ่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6040964 น.ส.ปรัชญา ธิจันแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6041429 น.ส.จุฑามณี เสประโคน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6041532 น.ส.รัตนวลี สิมมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6043974 นายกิจณพัฒน์ โชติกายวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6047310 นายอิศรา บินฮัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6047589 น.ส.สุนินธร นุตวัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6048249 น.ส.ชลธร นวลโสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6000665 นายภูชิชย์ คําแสนโคตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6001809 น.ส.ภัทรวลินทร์ แผ่วัฒนโรจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6004031 นายเชิดชู สร้างอนาคต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6008369 น.ส.ปวีณา ศรีวิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6010174 นายอาริยะ สายสน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6012879 น.ส.เกศวรินทร์ อนุนิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6014031 น.ส.กิตติญา นพโสภณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6015200 น.ส.บุญญารักษ์ เสรีสุชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6015922 น.ส.ณัฐพร วงษ์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6022187 น.ส.สุดารัตน์ แก้วสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6024052 น.ส.โสภาวรรณ อาจวาทิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6025293 นายเทพศาสตรา นิมิตรพรสุโข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
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6031088 น.ส.ส้ม กอนแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6031205 น.ส.พรรณพิมล พรหมดนตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6049479 น.ส.รันทชา ชื่นประทุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6054073 นายพงศภัค เฟ่ืองฟู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6056187 นายนวฤทธิ์ นุ่มทองคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6062548 น.ส.ปนันดา ใจปินตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6063056 น.ส.อารี พิมพ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6063523 น.ส.ปัญญาพร บุษษะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6073837 น.ส.ศุภมาส ชุ่มชื่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6074631 น.ส.ศศิพิมพ์ สุริวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6076248 น.ส.สุชาดา เค้าโนนกอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6080662 น.ส.อารยา แสนโคตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6081407 น.ส.ปานชนก นนวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6082658 น.ส.จีรณา น้อยเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6083876 น.ส.วาสนา จําปาศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6090159 น.ส.ปัณฑารีย์ ชัยศุภวณิชย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6090497 น.ส.รัตน์ติยา เพิงรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6092533 นายกิตติพงศ์ เสริมสิริสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6098467 น.ส.ศุภิสรา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6100522 น.ส.อุทุมพร อุปริมากูร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6102771 น.ส.ณัฐมล ฟอยไฮหงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6104958 น.ส.ณัฎฐณิชา ศรีแนน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6106081 น.ส.ณัฐนรี บุญรอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6109441 น.ส.จุฑามาศ ผลทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6002295 น.ส.ณิชา แซ่พู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6003847 น.ส.ดวงชนก เนียมลาภ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6004216 น.ส.พรธิณี เจริญแพ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6004495 น.ส.ศกุณตลา คุ้มอินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6004840 น.ส.ภัสสร เทศแย้ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6006266 น.ส.ธีริศรา แซ่ตั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6008107 น.ส.ฐิตดา ศรีสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6008470 นายณัฐธนนท์ เนตรจันทร์เรือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6011142 น.ส.ขวัญชนก นพรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
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6012087 น.ส.ภาวิดา เด่นวงศ์งาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6014595 น.ส.ฐาปนี พ่ึงธรรมจิตต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6018365 น.ส.พฤศจิกา เสนานุช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6029486 น.ส.ภัทรวดี รัตนเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6033000 น.ส.ณัฐดาว ชมศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6038016 น.ส.นภัสสร เชาว์เพ็ชร มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ธุรกิจการโรงแรม
6038863 น.ส.รุ่งนภา ยอดสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6041476 นายกิตติ กิตติพงศ์ธนกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6042065 น.ส.อทิตยา ปัทมะนาวิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6042326 น.ส.หทัยกรานต์ ดีธัมมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6043738 น.ส.ณิชาภัทร หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6045531 น.ส.ณัฏฐณิฐ วิเมลืองตระกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6051376 น.ส.สุกฤตาภรณ์ พุ่มพวง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6054394 น.ส.ศุภิกา ปินมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6055369 น.ส.อติกานต์ สโมสร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6055598 น.ส.พรรณทิพา สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6058200 น.ส.วรรณนภา เสมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6064364 น.ส.มาริษา เทียนสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6066003 นายปิยะโรจน์ โรจนเสนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6067393 น.ส.ชุติมณฑน์ แก้วยวน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6077570 น.ส.ฉัตรดาว บุญแสน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6081792 น.ส.ณัชชา พรผาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6082051 นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6084563 นายศุภกร ลิ่มเถาว์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6087988 นายธนา แซ่เบ๊ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6089964 น.ส.สุฑามาศ สก๊อต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6090779 นายสุทธิพจน์ ขมเล็ก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6093294 น.ส.ฟารีดา ไทกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6095192 น.ส.วรัญญา ยวงทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6095290 น.ส.สุชานันท์ ละม่อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6097682 น.ส.จารุวรรณ วงษ์มณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6099427 น.ส.ณัฐพร กลั่นสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6105553 น.ส.นพาพร แสงศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
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6106314 น.ส.วรรณวลัย นิ่มอนงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6112353 น.ส.มารินี เชียงทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
9960111 นายศิวกร  เกษตรปัญญา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
9960112 น.ส.ปริญา  จงวิมานสินธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
9960113 น.ส.กัลยาณี  ระวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
9960114 นายอณาวิล  จินดาพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม
6007446 น.ส.คัคนางค์ อิงเจริญสุนทร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6008103 น.ส.ภัทรวดี ม่ันกําเนิด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6012449 นายสิรภพ บุญหนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6013446 น.ส.พัชราภา รักษาถ่ิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6014987 น.ส.จิรัชญา ลอยนวล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6015197 นายสิปปกร จางศิริกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6018299 นายศรัณย์ ทรัพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6032602 น.ส.สุธาสิณี เต็งมณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6032692 น.ส.สมิดา สดโสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6037550 น.ส.สุกฤตา ไกรวาส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6052200 น.ส.เกศินี ราศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6053216 น.ส.พัชราภา จารย์คํามา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6058244 น.ส.หัทยา กําแพงแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6061082 น.ส.จุฑาพร ม่วงพุ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6064614 น.ส.ปณิตา หวังวรภิญโญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6066127 นายวรวุฒิ ลีอุต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6067900 น.ส.รัชณีญา พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6070931 นายจักรกฤษณ์ เยื่อสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ธุรกิจการบิน
6071058 นายอัษฎาวุธ เหมืองอุ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6074133 น.ส.อสมาภรณ์ แหยมเปรมปรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6075579 น.ส.ปาลิตา ประสิทธิการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6082834 นายวรินทร สีแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6095452 น.ส.นภเกตน์ ชูวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6099994 น.ส.ปาริวรรณ ผ่องศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ธุรกิจการบิน
6105738 น.ส.ปภาดา รอดสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6105882 น.ส.วิไลวรรณ มุกมัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6106727 นายณัฐพล ชาญสัจจา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
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6108126 น.ส.พรรณนภา โชติยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
9960115 นายพัสกร  อยู่พงษ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
9960138 น.ส.วาสนา  ไชยสิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
9960139 น.ส.อรนิช  ปรากฎชื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
9960140 นายนพดล  ยิ่งสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน
6001076 น.ส.เจนจิรา กองยาว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6005782 น.ส.สิริญาพร ละไมศรีสดใส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6019040 น.ส.สุมารีย์ ผงผาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6021364 นายศักดิ์สิทธิ์ สังฆะมะณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6022752 น.ส.ณัฐนิชา อินทร์แดนดอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6030407 น.ส.ธนัชชา เจริญบุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6035531 น.ส.พัศรินทร์ บุญรอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6037824 น.ส.พัชฎาภรณ์ บัวทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6041617 น.ส.วิไลวรรณ วนัสบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6044354 น.ส.วันวิสาข์ วิริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6054865 น.ส.วิภวานี เขียนสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6056883 น.ส.พจีนันท์ ใจช่วงโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6058440 น.ส.กฤติยา มาลาพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6061779 น.ส.สุธิดา แซ่เตีย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6063274 น.ส.กอบแก้ว มีเพียร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6065967 น.ส.ณัฐรุจา ปิละออม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6067431 น.ส.โซไรดา บิลเหล็บ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6072359 นายธนากร แสนคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6076098 น.ส.ฉัตรฑริกา พวงมะลิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6083348 น.ส.วรรณรดา อภิโชติสุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6085991 น.ส.ศกลวรรณ ภิรมย์คช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6095140 น.ส.พรรณราย เมล็ดฝ้าย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6095695 นายศุภวิชญ์ แดงรักษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6097875 น.ส.ชนิสรา ม่ังค่ัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6102893 น.ส.วีริยา วรรณชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6103260 น.ส.สุนิสา สมสวย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6106933 น.ส.วิภานันท์ คําพรหม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
6108075 น.ส.วิลาสินี มามะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
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9960129 น.ส.นิตยา  แซ่วื้อ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6003752 น.ส.วริศรา สุวรรณพรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6006395 นายฐากร คล้ายไม้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6008690 นายณัชพล ใจเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6010835 น.ส.เครือวัลย์ พระสุจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6011040 น.ส.นิรชา จุปะมะตัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6013104 น.ส.อริศรา นันตะเวช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6013616 นายศุภวิชญ์ โกศลจันทรยนต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6018589 น.ส.นัยน์ปพร วศินธนสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6027678 นายสุวิชา ปรีชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6030355 นายสุชัจจ์ พัฒนอนันต์สุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6030957 น.ส.วิศิณี เบี้ยวบังเกิด มหาวิทยาลัยสวนดุสติ นิติศาสตร์
6032906 นายฐิติพัฒน์ จิตตะทัต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6038597 น.ส.เกศินี แก้วคํามูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6038857 นายไพโรจน์ เล็กสวาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6039270 นายธารา ปฎิสา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6039960 นายพิภู ประชิตวัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6043304 นายณัฐนันท์ จันทรเสวต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6046916 น.ส.แพรวพิชญา เพชรร่วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6056311 น.ส.ธนัญญา ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6057236 น.ส.เบญจรัตน์ ศรอารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6061343 น.ส.ณัฐธิดา ทองแท่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6064205 นายหรรษา สารคุณพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6064748 น.ส.ชลธิชา รามณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6065975 น.ส.ประไพศรี อยู่คง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6077916 น.ส.ภคอร แพน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6081530 น.ส.ณัฐณิชา รอบุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6082645 นายสิทธิพล เพลิ้งจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6090222 น.ส.กาญจนา จันทวัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6090800 น.ส.ธัญญารัตน์ วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6090957 นายวุฒินันท์ ภู่ประสม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6091223 นายเจณรินทร์ ใจยศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6092463 น.ส.ปัญญพัฒน์ ทิพย์รัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์

หน้าที่ 17 / 42



รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตร/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

6093579 นายสุรณัฎฐ์ เฉลี่ยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6094725 นายภัคพล หงษ์โม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6097777 นายไตรทศ นวลรอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6100472 น.ส.ปิ่นมณี อภิเมธีธํารง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6100939 นายวัชพล แก้วหัวไทร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6101538 น.ส.วลัยภรณ์ บุญเพ็ญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6102809 น.ส.ณัฐตญา รัตนเนนย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6103298 นายณัฏฐ์ ศรีพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6105259 นายณพดนัย สัญญะวิชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
6105489 น.ส.อรทัย ยันต์มงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิติศาสตร์
9960130 นายวัฒนากรณ์   กันทะแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
9960131 นายศิริศักดิ์   บุญประสานงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
9960132 น.ส.กมลชนก   รกัษาม่ัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
9960133 น.ส.อรอุมา   หัสดิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
9960134 น.ส.ศิริพร   เกษโร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6003653 นายภิรกฤต อธิฐาพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6007276 น.ส.ปานระวี พรมชนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6007337 น.ส.ธัญวรัตม์ คงวิจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6031657 นายสุธีร์ สิริมิรินทร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6034102 น.ส.ชนนิกานต์ แสงศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6038148 น.ส.ปาณิศรา ธรรมจุฒา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6038501 น.ส.อารีรัตน์ ภาคน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6042117 น.ส.วรรณิภา โพธิเสน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6042635 นายนพรุจ อริยบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6048964 น.ส.พิชามนชุ์ แสนดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6049537 น.ส.ปรารถนา เจตชุ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6052584 น.ส.ศศิธร ระดมกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6055903 น.ส.ศุภกานต์ อุ้มบุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6056742 น.ส.ภัทราวรรณ หัตธรรมโม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6059959 น.ส.พิมพ์พร หิรัญเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6060024 นายเสฏฐวุฒิ ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6067437 น.ส.สกุนตลา อุ่นคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6069626 น.ส.ณัฐกานต์ ฉิมโหมด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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6073060 นายนพณัฐ เภตรายนต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6077508 นายมุขพล ทองเต่าอินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6082678 น.ส.ญาดาวดี ด้วงคําสิงห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6082947 น.ส.ปภาวรินทร์ ผาทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6084562 น.ส.ริสา โปร่งจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6090043 น.ส.มนิตา ลักษมีวณิชย์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6099346 นายธีธัช กิตติพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6099379 นายสหกรณ์ กุลเวสภัทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6099504 นายขวัญชัย อินทวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
9960135 น.ส.ลัดดาภรณ์  วุฒิทรงสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัญชีบัณฑิต
6005047 นายคมสันต์ จิตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6008142 น.ส.นพวรรณ สุทธิเกิด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6012138 น.ส.ชฎาธร สุขภักดีสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6017280 นายธีรธนัท อยู่ปุย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6021564 น.ส.อนุสรา ชูหมุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6033480 นายธราธร อุ้มชู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6034569 น.ส.ณฐพร โชสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6037952 น.ส.ศิรประภา เนินพรหม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6039768 น.ส.สาธิตา ลิ้มฮะก่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6047856 น.ส.ลลิตา เหลือรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6047984 น.ส.ณัฐวดี เหลือรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6053849 น.ส.ปรียาลักษณ์ ขุราษี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6060914 น.ส.จุฑามาศ จันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6061227 น.ส.ปวันรัตน์ ไม้สูงดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6064167 น.ส.อัจฉราธร นิตุธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6066701 นายจิรศักดิ์ กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6067303 น.ส.พิมพ์ณัฐวรา ตันตระกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6070165 น.ส.ภานุมาส การะเกษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6073703 น.ส.ธนธร คล้ายทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6077056 นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟู มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6078960 น.ส.นัดดาภรณ์ ประสพผล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6082729 น.ส.อินทราณี ขันนาโพธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6088030 น.ส.สุธานาถ ศรีเพ็ชร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
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6088518 น.ส.อธิตา แสงเฟ่ือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6092583 น.ส.ชมพูนุช คําเคน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6093571 น.ส.ชลิตา สกุลรัตนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6096669 น.ส.พนิดา แจดนวน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6097001 น.ส.สุทธิดา พุฒทัศนีย์วงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6102480 น.ส.สุดารัตน์ วรสิงห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
6000277 นายสุรสิทธิ์ ขันสาคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6013642 น.ส.มัฌฌุกาญจน์ คูณศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6023005 นายธนวัฒน์ เพียรศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6023904 น.ส.พรชิตา ดํารัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6024450 น.ส.อรปรียา สํานวนเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6025539 นายธีรศักดิ์ พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6035497 น.ส.ปลัดดา เอ่ียวเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6042717 น.ส.พรนภัส ธัญธนวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6043674 น.ส.นันทนา ทองทวี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6047219 น.ส.สรินยา ประชาบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รปูแบบท่ี 1)
6047692 น.ส.ธัญญารัตน์ ยอดพิจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6049303 นายณัฐวัตร บุระเนตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6056623 น.ส.เบญญทิพย์ บุญเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6059971 นายธนัช โกเมนไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6067219 นายพลภัทร พรหมสมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6069582 นายรฐนนท์ ราชเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6074421 น.ส.ธนาวดี มังกรสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6074857 นายกษิดิศ นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6078870 น.ส.เกตน์สิรี ท่ัวสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6079545 น.ส.ชนากานต์ ดีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6081551 น.ส.วนิดา หวังหมู่กลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รปูแบบท่ี 1)
6091934 นายศุภชัย มูลฟอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6092749 น.ส.ภารดี นามไพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6093449 น.ส.ปาจารีย์ ธงกระโทก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6099804 น.ส.กุลธิดา หลําสาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6102003 น.ส.กุลณัฐ คงศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6103265 น.ส.บงกชทิพ หงษ์ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
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6111721 น.ส.รัศมีกมล ยงพฤกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6112003 น.ส.นิรมล ดาน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ (รูปแบบท่ี 1)
6025193 น.ส.นภัส วาณิชย์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6039090 น.ส.พรศิริ ทองจินดาพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6040114 นายจิรวัฒน์ ประชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6049905 น.ส.อุษณีย์ บัวสุทธิกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6069308 น.ส.อรวรรณ หมากชมภู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6076124 น.ส.น้ําทิพย์ สุทธิขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
6040592 น.ส.ปลายฟ้า เทียนขุนทด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
6058489 น.ส.ชนานันท์ ใจสงัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
6010482 น.ส.ปิยนุช แซ่อ้ึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6014447 น.ส.สุทินา โนรีวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6021821 น.ส.กนกอร พานิชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6038871 นายนที บึงไกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6042239 น.ส.ศุภิสรา สุหัตถกรชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6057081 นายวรวุฒิ ก่ิงจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6063375 น.ส.ทิพยรัตน์ ยศสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6066866 น.ส.เบญจวรรณ พูลดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6068006 น.ส.กันตนาพร อุ่นเสนีย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6093069 น.ส.อรชพร อิสระพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6019482 นายภาคิน ลาภพูน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6102756 น.ส.เสาวลักษณ์ บุญชู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6053644 น.ส.ยลดาภรณ์ เดือนเพ็ญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบท่ี 2)
6082989 น.ส.อารียา บุญมาตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบท่ี 2)
6092409 น.ส.เพ็ญนภา เพชรชนะศึก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบท่ี 2)
6093938 น.ส.มนัสวรรณ อาดัม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบท่ี 2)
9960136 น.ส.ญณันธร  สุวรรณัตรชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ(รูปแบบ 1)
6023106 น.ส.วิณิชยา มีบ่อทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6025212 น.ส.ภาณี เชื้อขุนทด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6025867 น.ส.นันทวัน ขําพ่วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6029096 น.ส.นฤมล ศรีบุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6040458 นายอรรถพร โพธิ์สอาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6047202 น.ส.เจนจิรา อ่ิมเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
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6049414 นายคาลิสต์ชาฟิค เปาะอาแซ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6055866 น.ส.นัฏฐา พลอยศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6056078 น.ส.ตองอ่อน ไชยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6070854 นายภัคพล พัชรกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6072799 น.ส.มนัญญา ซอหิรัญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6076056 น.ส.สิริกัลยา ทมโยธา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6077274 น.ส.ทิพยรัตน์ ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6081284 นายจิตริน ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6081468 นายพชร อุสาหะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6094066 น.ส.ดวงใจ แก้วภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6100206 น.ส.อัจฉริยา พรมโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6102466 น.ส.จิรัฐติกาล ภาจันคู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6110736 น.ส.ศรัณย์รัชต์ นิลน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6111268 น.ส.ธนพรรณ นพตลุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบท่ี 1)
6013973 น.ส.ศุภรดา อาจภิรมย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6025311 น.ส.นัชชา วาณิชย์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6028264 นายรัฐพร พานิช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6032090 น.ส.อภิสรา เหมือนยวง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6037296 นายเฉลิมชัย สาติยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6087488 นายปิติพล ภาคาแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6093991 น.ส.กนกพร ทิพย์สมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6097868 น.ส.พันธิพา แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)

6019617 น.ส.ยุภาพรรณ ชุ่มชื่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

6076966 น.ส.วิชญาดา อะมะมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

6035856 น.ส.ฐิติยา วรรณชูยงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6055015 น.ส.วันรุ่ง กลางสุพรรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6055384 น.ส.ณัฐมล ตุ้มเกล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6056889 น.ส.กมลวรรณ สาธรสันติกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6072055 น.ส.อนัญญา นาคศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6091939 น.ส.อริตยา ศรีบัวรินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6094301 น.ส.พรผล แซ่โง้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6095588 น.ส.ธนัชญา กล้วยเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
6104356 น.ส.ภิญญาพัชญ์ พัฒนศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
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6033138 น.ส.กนกพร คําคง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6051395 น.ส.เกศกนก ณ ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6072458 น.ส.นันทิกานต์ ชื่นยินดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6076980 น.ส.อภิญญา ยิ่งชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6084978 นายเศรษฐพงศ์ สืบจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6092018 น.ส.ชนากานต์ สุนาถวนิชย์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
6011007 น.ส.จารุวรรณ แพรเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

6035193 นายณัฐดนัย หอมชมด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

6047949 น.ส.ณิชารีย์ เอ้ืออารีย์บุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

6058797 นายวรินทร มุกสาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

6096057 น.ส.อาทิตยา ศรีโนนม่วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

6105872 น.ส.อิสราภรณ์ วัชรเสถียร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส (รูปแบบที่ 2)

9960143 น.ส.รุจิรา พ่ึงพวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6002360 น.ส.ตวงรัตน์ เจริญสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6004911 น.ส.โชติรส โพธิ์พรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6006577 นายธนากร คงกระเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6021995 นายนที พูลแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6023805 น.ส.สาลินี โจมทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6025541 น.ส.นัฐมน แย้มแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6034467 น.ส.จันทร์วิภา คําใจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6043149 น.ส.ณัชชา ศิริวัฒนกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6043169 น.ส.พรรษา ทองเท่ียง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6046018 นายรัฐศิริ ทองท้วม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6047003 น.ส.กรรณิกา นาคสุวรรณวิรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6054759 น.ส.สุภาพร อ่อนแฮน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6058952 นายศุภชัย กลิ่นขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6061235 น.ส.ปิยธิดา โพธิสม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6063341 น.ส.นันทิชา อ้ึงเกลี้ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6063659 นายชาญณรงค์ เพ็ญจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6064046 น.ส.มณฑิตา จันที มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6070428 นายปรินทร จิรสัทธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6074980 น.ส.ปวีณสิริ คงอินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6077725 น.ส.มธุกร จั่นมณี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
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6084204 น.ส.สุพัตรา คาวี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6095040 น.ส.กชกร ผาเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6095114 น.ส.กนกวรรณ สมัครการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6097103 น.ส.เปรมจิต ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6098142 นายภาคิน คอนสวรรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6101088 น.ส.อนัญญา บัวครื้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6111061 น.ส.ชรินรัตน์ วงรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
6003920 นายณธรรศ ภาสอนเรือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6008438 นายกิตติศักดิ์ กันแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6010036 นายอับดุรเราะห์มาน มะลูลีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6017758 น.ส.สุวภัทร ชาตะรูปะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6020429 น.ส.วรดา ธรรมวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6023076 น.ส.อัจฉราภรณ์ สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6029139 น.ส.อัษฎาภรณ์ นิวาส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6029406 น.ส.อริสรา เจ๊ะสมัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6038296 น.ส.ธัญญเรศ สุวรรณวัฒกี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6043409 น.ส.อรไท ไชยทิพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6047722 น.ส.สุรัตนา ถูกจิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6055506 น.ส.กรรณิการ์ อยู่สนาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6056423 น.ส.อันนา นาคสังข์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6060239 นายยศกร นาวาทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6061736 น.ส.ศลิษา สิยาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6064255 น.ส.ศุภัชญา ศรีโท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6066785 น.ส.สาวิตรี หวังแจ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6068850 น.ส.กนิษฐา เสริมวิลาสกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6072468 น.ส.ชมพูนุช เรืองสุขสุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6077346 น.ส.มุนซิรอฮ์ เจ๊ะนิยูโซ๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6077348 น.ส.โนสรีซัน เจ๊ะโว๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6077495 น.ส.วคัมภ์ศิริ ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6080695 นายวัชลิศ สิขัณฑกะสมิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6084213 น.ส.ธาดารัตน์ ภู่ทิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6086675 น.ส.วิไลลักษณ์ ทรงชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6101413 น.ส.จันทร์จิรา สังข์ขาว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
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6104323 น.ส.ดาราวรรณ พิงสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร์
6008548 น.ส.นารีรัตน์ ศรีเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6010796 นายอรรถพล บุญเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6011222 น.ส.ภัทราพร อินจันทึก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6034616 นายสิรวิชญ์ โพธิ์อยู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6040329 น.ส.กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6041482 น.ส.เกวลิน อินธิยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6045471 น.ส.พรพิมล มองทองหลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6050637 นายเทวินทร์ พรหมทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6055987 นายรัตนพงษ์ ผ่องใส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6080837 น.ส.กรชวัล แสนสุขสําราญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6086445 น.ส.กัญญาณี วงค์ขุมเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6096283 นายพงศกร เทพกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6107251 นายพัฏฐพล วรเชษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
6003149 น.ส.สิรวรรณ อ่ิมท่ีสุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6003463 น.ส.ณัฐกานต์ พวงทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6013803 น.ส.นภัสวรรณ แซ่อ้ึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6022265 นายกฤษดา บุญมณีประเสริฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6027614 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ อ่องเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6028750 น.ส.ชญานี อินทร์เทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6030670 น.ส.กัญญณัช สุขวิจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6033422 น.ส.ชลนิภา หงษ์คง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6037600 นายชาคริต รัตนคช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6042900 น.ส.ปีวรา เจ๊ะเล๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6054915 น.ส.ณัฐธิดา แสงภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6058897 น.ส.ณัฏรวี สายวงศ์ฝั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6058973 น.ส.นันทิยา เพ็งแจ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6065080 น.ส.ณัฐชา หอมฟุ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6075227 น.ส.ธัญชนก วาณิชพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6077717 น.ส.วารุณี วงค์เทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6082634 น.ส.ญาณาธร พิลาธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ การศึกษาปฐมวัย
6086704 น.ส.สาวิณี คงเขียด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6087781 น.ส.นิธิมา ปานดํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
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6089389 น.ส.วรัญญา พูลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6092123 น.ส.ฉันท์ชนก พันธ์ทองหล่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6092955 น.ส.มณีวัลย์ ผิวผ่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6101394 น.ส.ตรีพิชชา ตรีวรเวทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
6009096 นายพีระกานต์ ประเสริฐสังข์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6011228 นายชัยวัฒน์ ตรีหิรัญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6011248 น.ส.ฐิตาพร แพทย์ขิม วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6013525 นายธีรภัทร์ ภิรมย์รื่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6021010 น.ส.ธัญญลักษณ์ พันธ์ทองดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6025370 นายสหัสวงศ์ นวลจันทร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6027505 น.ส.ณัฐชยา บริบูรณ์วงศา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6041205 น.ส.พิชชาพร ปรากฎผล วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6041442 น.ส.พรชิตา คงสุวรรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6043062 นายอิทธิพล นิยมนา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6043579 น.ส.อนัญญา อุนตกูล วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6043660 นายกฤษดา ไตรแก้ว วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6044679 น.ส.ภัทราภา ศีลคุ้ม วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6047007 นายจงรัก หลินศรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6050773 นายธนกร ภมร วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6066503 น.ส.พวงเพ็ชร โพธิ์สุวรรณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6073439 น.ส.จารุวรรณ อินทะวงศ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6077756 น.ส.กัญวราภรณ์ คํามูล วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6078413 น.ส.เบญจภาพรรณ อํ่าแจ้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6081841 นายขัณฑณู อรุณโน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6088031 นายติณณภพ บุญครอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6100287 น.ส.ณัฏฐณิชา ทุเครือ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6104374 น.ส.รุ่งทิพย์ เพชรคง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6108215 น.ส.ผกาวรรณ แซ่เจี่ย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960066 น.ส.เบญจมาศ  แซ่ท้าว วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6013270 น.ส.สุพัตรา ชัยมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6013656 น.ส.สุดารัตน์ เพชรแก้ว วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6014561 น.ส.กนกวรรณ เปล่งปลั่งศรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6017599 น.ส.วรินทร ธฤตธนนันท์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
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6024119 น.ส.ชุตินันท์ คําวงษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6033397 น.ส.ปุณรีย์ พวงไธสง วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6036866 น.ส.อรทัย พรหมทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6043843 น.ส.ชนกพร เปรมศรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6052768 นายนิติ สุจินดาวัฒน์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6052869 น.ส.วราพร บุญเทง วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6066389 น.ส.วรียา ฟองดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6074550 น.ส.อัลฟารีญา ศรีแสง วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6099300 น.ส.ปองทิพย์ กรินทร์ไตรทิพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6108681 น.ส.สุชัญญา สิงห์เสนา วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
9960141 นายชินวัตร  จิวศิริตระกูล วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
9960076 นายอรุณโรจน์  พิมพ์พันธุ์ดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
9960077 น.ส.รัตนากร  นกเล็ก วิทยาเขตสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย
6002020 น.ส.เกษณี อิศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6006125 น.ส.ธีรนุช ภัทรบวรกุล วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6010253 น.ส.กนกกาญจน์ มักสัมพันธุ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6011486 น.ส.ชนิกา กัลยา วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6012805 น.ส.ขัตติยา จันทศรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6013307 น.ส.ศิริเกษ แซ่เตียว วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6020782 น.ส.ธนชา ปั้นสน วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6037462 น.ส.พัชร์ศศิ ศรีพิพัฒน์พรกุล วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6059177 นายเนติ จันมาค้อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6079975 นายธนารักษ์ เรืองฤทธิ์กูล วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6082339 นายจักรกฤษณ์ อารีย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6083487 น.ส.ณัฐนรี บรรจงรักษ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6097487 นายเมธิชัย ปานบ้านแพ้ว วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6103832 น.ส.ธัญญรัตน์ ผลจันทร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6103909 น.ส.จิราวรรณ เอกสินธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6104367 นายพีระพล บงสีดา วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
6010594 น.ส.จรรยพร ไอยราคม ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6017459 น.ส.ศรัญญา ใฮงาม ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6022087 นายประชัยทัศน์ หลงขาว ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6045693 นายธนกฤต นัคราเรือง ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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6077677 น.ส.สุวภัทร ทองช่วย ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6106178 นายรณภพ ทองแจ้ง ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960001 น.ส.วรกานต์   บุญฮอง ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960002 น.ส.กฤตยพร   ภิญโญรัตนโชติ ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960003 น.ส.เกศวดี   สุทธิ ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960004 น.ส.จุฑาพร   ขวัญสกุล ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960005 น.ส.รุจิเรข   เจริญวัฒนวิโรจน์ ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960006 น.ส.รอวรรณีย์   กาเต๊ะ ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960007 น.ส.ณัฐริกา   เสือเอก ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960008 น.ส.วทันยา   ทองเส้ง ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960009 นายนฤพล   สุจริตธุระการ ศูนย์ตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6004151 น.ส.มณปริยา ฉิมเพชร ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
6018281 น.ส.จิรัชญา แก่นบุญ ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
6040873 นายสิริศักดิ์ น้ําผุด ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
6040937 น.ส.บุณยานุช ทองปัญญา ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
6074101 นายพรลภัส ทองนวล ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
9960144 นายกันต์กวี   อังศุวิริยะ ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
9960145 นายสุกฤษฎิ์   โมกันธ์ ศูนย์ตรัง การท่องเท่ียว
6002113 น.ส.กมลธิดา เกตุจินดา ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6006112 น.ส.นภัสสร โสภาภรณ์ ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6012651 น.ส.จันทร์จิรา มาบางครุ ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6014600 น.ส.จารุวรรณ โชชัย ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6023687 น.ส.ภัสสรสา ขําคง ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6029017 นายภูธเนศ วิสาติ ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6057494 น.ส.ปฐมาพร พูลกลาง ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6060391 น.ส.ธนพร วิจิตร ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6062791 น.ส.สุดารัตน์ จันทะโชติ ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6064533 น.ส.ณัฐกานต์ ใจคนึง ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6065200 น.ส.รัตนากร รู้ลัก ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6066126 น.ส.บุษกร รอดเป้า ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6076860 น.ส.ธีราพร ยิ้มละม้าย ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6110633 น.ส.เสาวนีย์ กองสําลี ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6111870 น.ส.แพรพิไล ศรีเพ็ง ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
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9960074 น.ส.ปภาพิมท์ บํารุง ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
9960075 น.ส.บุษกร โพโส ศูนย์นครนายก การศึกษาปฐมวัย
6002375 นายปิยพัฒน์ ฉัตรแก้วสุวรรณ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6005184 นายธนานพ ศรีตระกูล ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6007439 นายประณัย ประทุมมา ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6007772 นายคัชพงศ์ แม้นวงษ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6010399 นายธนทัต บุญนํา ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6010464 นายกานต์ หงษ์ขจร ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6012968 น.ส.สรินดา ยืนยัง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6014530 น.ส.กมลพรรณ แก้วยอด ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6014970 น.ส.ศิริณัฐฎา ดําส่งแสง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6021512 น.ส.นิรชา สุวรรณวงศ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6031098 น.ส.อริสา อุตริ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6031153 นายณัฐกาญจน์ ประสิทธิ์พิชิต ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6031692 น.ส.สุทธิดา โพธิ์ทอง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6033449 น.ส.วนาลี ฤทธิ์งาม ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6034503 น.ส.ดวงพร สมไวย์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6038576 นายสหรัฐ ภาณะรมย์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6039039 น.ส.วนัสกมล ขําประดิษฐ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6043673 น.ส.สิริยากร สุพัฒน์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6049616 น.ส.พัชรี นะมาเส ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6050490 น.ส.สิรีธร เกตุทอง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6051511 น.ส.อารียา อรุณเพ่ิมพร ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6055648 นายนพดล เชื้อนิล ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6057331 น.ส.นันทิพร มีสัจจี ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6058312 นายปิยวัฒน์ สงเคราะห์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6060272 นายไกรสร ใจช่วง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6060637 น.ส.สุชาดา กาญจนลักษณ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6063527 นายปรัชญานนท์ แสนเดช ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6064043 น.ส.ณิศวรา งามสนิท ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6064174 น.ส.ทิฆัมพร กล่อมอารมณ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6065431 น.ส.กานต์ธิดา สุทธิประภา ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6066171 นายณัฐพงศ์ ทาพันธ์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
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6070769 นายกณพ อัจนากิตติ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6074431 นายณัฐพล พ่ึงดี ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6074487 น.ส.ลักษมณ ชิณวงค์ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6075464 น.ส.รินแก้ว ชวนละคร ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6077554 น.ส.กัญญารัตน์ เหรียญเจริญ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6078113 น.ส.วัชชรินทร หงษ์สายพิน ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6080161 น.ส.สุดารัตน์ มากแวง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6082365 นายพงษ์พัฒน์ ทองใหญ่ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6082506 นายธนภัทร รัตนะ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6084100 น.ส.สุภัสสรา ช่วยเรือง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6088214 นายอนุตร ปัญจทวี ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6089763 น.ส.สิริยากร แจ่มกระจ่าง ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6093310 นายธนวัฒน์ ปีตวิบลเสถียร ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6096006 นายนาวย่า คามิมูร่า ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6103728 นายคีรี เศรษฐวายุ ศูนย์ระนอง2 นิเทศศาสตร์
6002190 นายสราวุธ สุวรรณเสรี ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6031956 น.ส.เสาวลักษณ์ ดวงใจ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6034397 นายจิรวิทย์ ร่วมทอง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6036363 น.ส.ธมนวรรณ สมัครเขตรการ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6071847 น.ส.จุติธารา กาหยี ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960018 น.ส.อรนุช  ขัติยะ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960019 นายวีรวัฒน์  ลักขณาธร ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960020 น.ส.นุชธิดา  สุมาทร ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960021 น.ส.กัสสรา  มณฑาทอง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960022 น.ส.สุนิษา  ทาอินเป็ง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960023 นายวงศ์วิศิษฎ์  เทพวรรณ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960024 น.ส.ณัฐชา  หารมาก ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960025 น.ส.เสาวลักษณ์  หล้าธิ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960026 น.ส.กมลวรรณ  ใจดี ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960027 นายสุริยัน  จันทร์แสง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960028 นายณัฐพงษ์  พงษ์พรรณา ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960029 น.ส.วิชชุลดา  ปรากุล ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960030 นายอิทธิพงษ์  หงษ์อัศวิน ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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9960031 นายธนวัฒน์  บุญจา ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960032 นายกฤษณพงศ์  แนบพุดซา ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960033 นายกฤตย์  เสวยทรง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960034 น.ส.ศิริพักตร์  มูลคํา ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960035 น.ส.เลิศขวัญ  จงรักษ์ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960036 นายกฤษฎิ์  สการะเศณี ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960037 น.ส.สุวนันท์  วรัญญาศิริกุล ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960038 นายเอกนุพัทธ์  ปันทา ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960039 น.ส.ชุติมณฑน์  พงษ์พัฒน์ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960040 น.ส.พงษ์นภา  แก้วขจัด ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960041 นายวณัฐพงศ์  ธงชัย ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960042 น.ส.ศรัณย์พร  พรมตัน ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960043 นายธนธรณ์  สืบศรีวิชัย ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960044 นายพงศธร  เลาหะศิริกุล ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960045 น.ส.ชุติพร  มาปัด ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960046 นายธีระพล  สูงสันเขตร ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960047 นายรังสิมันตุ์  บําบัด ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960048 นายระพิศพงษ์  ปัญญาคง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960049 นายพงศกร  ปัญญาอินทร์ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960050 นายถิรวัฒน์  เกษรพรม ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960051 นายธีรดนย์  แสนก่อ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960052 น.ส.กนกอร  ธิยศ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960053 นายภัทรพล  เพ็ชรประเสริฐ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960054 น.ส.สุวิษา  แสนปงผาบ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960055 นายศดายุ  เรือนมูล ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960056 นายพงศธร  ต่อเขต ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960057 น.ส.ปัญจมาภรณ์  เสียงดี ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960058 น.ส.ปรียาพร  สือโจ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960059 นายกิตติพิชญ์  เชื้อคําลือ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960060 น.ส.จรรยา  ทาทอง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960061 น.ส.ชลิตตา  สายสุวรรณ ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960062 น.ส.ธัญญารัตน์  เหรียญทอง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960063 นายอาธิชา  วงศ์เขียว ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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9960064 น.ส.กิตติยา  คําลือสาย ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
9960065 น.ส.สุพรรณิภา  คําวัง ศูนย์ลําปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6006087 น.ส.ภัคจิรา หงส์พิทักษ์ชน ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย
6043855 น.ส.วรรณฤดี อุปลา ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย
6055309 น.ส.ฟาตีฮะห์ บือซา ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย
6067815 น.ส.ธารวิมล กันคํา ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย
6086105 น.ส.พัชริดา ไพศาล ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย
9960082 น.ส.ดวงพร  หาญปาก ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960083 น.ส.วราภรณ์  สุภิธรรม ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960084 น.ส.ชลธิชา  ปารีเสน ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960085 น.ส.สุกัญญา  ยศน้อย ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960086 น.ส.ธัญชนก  ชมชื่น ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960087 น.ส.กิตติกานต์  กิตติรัตสถิตย์ ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960088 น.ส.ชนิตสิรี  มีฉลาด ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960089 น.ส.มัลลิกา  บุญมายอง ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960090 น.ส.ปิยวรรณ  สุขสวัสดิ์ ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960091 น.ส.พรรณิภา  นาจักร ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
9960092 น.ส.วลีพร  วรรณศรี ศูนย์ลําปาง การศึกษาปฐมวัย  
6023307 น.ส.จีระพรรณ โยธา ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
6070547 น.ส.ศิรดา พิลาศจิตร ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960116 น.ส.มาตา  วงศ์เตปิน ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960117 น.ส.อารียา  สุขสมัย ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960118 น.ส.ปภินวิช  เยาวบุตร ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960119 น.ส.ธัญญรัตน์  เตภักดี ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960120 น.ส.อารียา  เมืองวงษ์ ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960121 น.ส.พัชรพร  ริมมกุล ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960122 น.ส.อินทุอร  อินทุโสภณ ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960123 น.ส.จีรวรรณ  คําจินะ ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960124 น.ส.ธนาภรณ์  ธูปเกิด ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960125 นายธวัชชัย  ธิรินทอง ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960126 น.ส.สิริยากร  สุยานะ ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960127 นายเจตดิลก  พรหมมณี ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
9960128 นายศุภกร  เกตุบุญมี ศูนย์ลําปาง ธุรกิจการบิน
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6022632 น.ส.โศจิรัตน์ แก้วขาว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6025274 น.ส.สุดาพร รอนใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6029816 น.ส.พรรณพัชร พันธ์เลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6032138 น.ส.ภัทรารัตน์ วงศ์วัชรินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6036624 นายอัครศิลป์ จันทะคูณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6040895 น.ส.สุนิตา มะหะหมัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6052343 น.ส.ณัฐวรรณ ช่องลมกรด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6052655 นายอัครบดินทร์ อัครมหาสมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6061833 น.ส.ประภัสสร ปะโนรัมย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6074003 น.ส.สุรัสวดี จรรยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6088836 น.ส.เกษสิณี บุญร่วม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีเคมี
6002390 น.ส.ชนิกานต์ เจนกุลนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6002522 น.ส.วาสนา หม่ืนศรีพรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6002576 น.ส.บุษรา มีบุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6004670 นายกรรชัย เทียนสมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6006567 น.ส.ลักษ์สิณา แพกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6007371 น.ส.ธนัชพร ครอบบัวบาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6007594 น.ส.ชลกาญจน์ ชลคีรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6011245 น.ส.ม่ันใจ ประเดิมชัยงานเอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6011574 น.ส.เพชรกรณ์ ภู่สาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6014220 น.ส.ชนากานต์ สีช้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6014877 น.ส.ปิยะปาณ ชาวเวียง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6014948 นายอนพัทย์ โยธี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6015673 น.ส.ชฎาพร โมราราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6018633 น.ส.ทักษพร พฤติธนาคุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6019609 น.ส.ธนัชพร ภูสีดิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6020559 น.ส.ปัทมาวรรณ นันชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6024093 น.ส.นุชนาถ แพงสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6024182 น.ส.ทัตพร แก้วนิ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6024537 น.ส.ชนัญญา ประชานิยม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6026191 น.ส.โศรดา แหละอะสัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6028023 นายนรินทร์ แนมน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6028271 น.ส.พรนภา ทรัพย์ถิระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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6031289 นายปิติศานต์ นันทรัตนพงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6031845 นายธีระภัทร มูลยะเทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6033079 น.ส.พรจิรา ตุ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6034226 น.ส.สลิลทิพย์ ปรุงพาณิช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6037192 น.ส.นันทพร ดีประยูร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6039792 น.ส.กัญญานัฐต์ โคตรชาลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6040849 น.ส.ศุภรัตน์ เรืองศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6041786 น.ส.ชนาธินาถ เกษมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6042745 น.ส.ชลธิชา กําศิริพิมาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6052002 น.ส.บุษบากร สมสนุก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6053415 น.ส.ศศิวิมล วงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6054906 น.ส.บุญชิตา จันทร์รักษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6057935 นายศุภมิตร อนันต์วรนาถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6058871 น.ส.ดาริกา ไกรชะนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6064688 น.ส.ณัฐกาญจน์ กุณาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6067543 น.ส.ปนัดดา มาหา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6068271 น.ส.ดวงกมล ฉํ่าชื่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6069826 น.ส.วิไลลักษณ์ จิตต์รัตนปพน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6070107 นายเสธสิริ สุวรรณปิยวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6072429 น.ส.ณัฐริกา กมลรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6089509 น.ส.ปิยะนุช บุญเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6091773 น.ส.ธารธิชา ดาราอัมพรสิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6092559 น.ส.ปัญญ์นรี แป้นเนียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6096919 น.ส.บุษกล ตันติแสงอรุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6099019 น.ส.ปานวาท มณีโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6099860 น.ส.ทักษิณา แซ่อ้ึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6103417 นายศุภณัฐ ขันคําหมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6104122 น.ส.พรทิพา แป้นทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
6002306 น.ส.ชลิตษา โชติช่วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6003512 น.ส.ญานิศา ไชยศร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6005324 นายฐิติ กาญจนสําราญวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6005947 นายนรินทร์ คตวงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6007136 น.ส.สุเมธินี พันนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
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6016322 น.ส.วรรษา ส่วนประเสริฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6017193 น.ส.ชนิษฐา โสชู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6031477 น.ส.อายดา สาครสิทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6043504 นายพงศ์ปกรณ์ บํารุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6047175 น.ส.กมลวรรณ ธนสารบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6049995 น.ส.กนกอร สุวรรณนิ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6055710 น.ส.ชนานันท์ ชวลิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6057495 น.ส.ภคนันท์ วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6058915 นายณัชพล คติสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6059686 น.ส.ทักษพร กลําภักตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6063849 น.ส.นัทธ์สิกานต์ เพ่ิมพูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6067893 น.ส.อาทิตยา น้อยมีสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6068109 น.ส.ธนิตา จันทนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6070739 น.ส.ปภาวรินทร์ภร เพ็ชรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6075186 น.ส.นภัส ตาคะนานันท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6078687 น.ส.สายธาร ม่วงรอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6093390 นายรุ่งภพ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) เทคโนโลยีอาหาร
6048312 น.ส.ดวงรักษ์ ม่วงประเสริฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6056559 น.ส.มาลิน สิทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6056667 น.ส.วรรณนิสา แซ่เตียว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6059724 น.ส.อรุณรญา คนไว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6065065 นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6076650 น.ส.ปริฉัตร บัวบาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6081023 นายจิรวัฒน์ ทัดเทียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6092149 นายวัชรพงษ์ อันภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6098914 นายนิโรธ ศรีสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6001508 น.ส.กันติชา เพ็งประโคน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6001752 น.ส.ฐิติชญา ยิ้มนิล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6004879 นายบวรทัต ฉัตรแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6010340 นายเจตะศิลป์ ดอกไม้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6012103 น.ส.บุณยวีร์ วงศ์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6012306 นายธนากร ศรีสมพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6016013 น.ส.ภัทรา ขําแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
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6016426 นายภักพงษ์ พ่ออามาตย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6020417 นายกษิดิ์เดช ฮกก่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6032223 นายณัฐภาส ปิ่นนิล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6038205 นายเกรียงไกร อินทร์คุ้ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6039554 น.ส.อลิสา มณีโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) การกําหนดและการประกอบอาหาร
6002420 น.ส.รัตนาภรณ์ บุณฑริก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6003855 น.ส.จันทกานต์ เห็นได้ชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6006076 น.ส.พัชรี ศรีธนต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6015838 น.ส.อารดา นิลงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6025543 นายดํารงค์ศักดิ์ มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6031243 น.ส.สิตานัน บุญเฉลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6034537 น.ส.จุฬาลักษณ์ ประสานแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6038512 น.ส.กฤษยาณี ภูน้ําต้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) คณิตศาสตร์
6039359 น.ส.สุพิชชา มหิพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6043395 น.ส.สุภาพร มุขสมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6047499 นายสวิตต์ ผดุงรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6060630 น.ส.ชมลวรรณ สะมะแอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) คณิตศาสตร์
6061679 น.ส.อทิตยา หยังหลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6061754 น.ส.สุพิชญา ใยอ่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6063841 น.ส.ฟาเดีย เจ๊ะโม๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6065663 น.ส.พิณทอง สว่างแจ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) คณิตศาสตร์
6067394 นายศราวุธ คงยิ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6070468 น.ส.ฐิติการณ์ รุ่งเหมือนฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6083741 น.ส.พิฆัมพร สุจิตะพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6097031 น.ส.ธิดา กังวานสุระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วทิย์ฯ) คณิตศาสตร์
6099814 น.ส.กูอัยนี เพชรจรัสอัมพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6105728 น.ส.ฐิติรัตน์ สุวรักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6108582 น.ส.ณัฐณิชา ขันทะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คณิตศาสตร์
6002137 น.ส.มัลลิกา พนากาญจนรักษ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6007428 นายวรรณพล มะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6007846 น.ส.วิรินทร หนูหมาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6008320 นายมัทธิว ยั่งยืนเกษมสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6008711 นายออม แสนโกศิก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
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6010351 น.ส.บุญสิณี วงษ์วิเชียร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6010713 น.ส.ณภัทร เขียวแกร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6012831 นายภานุพงศ์ แก้วใส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6014002 น.ส.มัทวัน พูนม่ัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6016146 น.ส.ลักษณเวท เต็มนิรันรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6016159 นายอนุชา แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6016466 นายศุภกรณ์ ซิบเข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6017111 น.ส.กัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6017606 น.ส.มณฑาทิพย์ มีสัมฤทธิ์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6019577 นายจักกฤช บํารุงกิจเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6022015 น.ส.นภัสกร อยู่บุญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6023486 น.ส.ฐิติมา วาวี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6033654 นายพีรพล อุทัยกิจวานิช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนยว์ิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6039912 นายนัทธพงศ์ ใจผาวัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6046168 น.ส.ณิชากร ต้อยติ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6046956 น.ส.สิริสุดา พรงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6052788 น.ส.จิราภร โฮมชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6061154 น.ส.วฤณดา หินสูงเนิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6063552 น.ส.วนัสนันท์ จั่นเพ้ิง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6066588 น.ส.อาทิตยา เปลี่ยนเท่ียงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6067171 น.ส.กมลวรรณ ยอดวิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6070501 น.ส.เรืองลัดดา พาลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6074089 น.ส.จิตตาภรณ์ อินทร์ล้ํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6080068 นายลาภิศ ศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6083482 น.ส.ภัทรพร สมชะนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6084566 น.ส.ปาริชาต นวลนิล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนยว์ิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6084973 นายศิริณัฐ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6085364 นายบุญชนะ ภูครองทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6086734 น.ส.อามานี หมินหมัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6087534 น.ส.จันทร์ธิมา โชติมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6095286 นายพระนาย ศรีเสมาเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6101401 น.ส.ชลธิกานต์ วันทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
6110258 น.ส.เมธาวี ถิระวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) คหกรรมศาสตร์
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6010682 น.ส.รัชนีกร วงค์เทพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6011294 น.ส.จุฑารัตน์ พิมพ์ภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6019069 น.ส.สิราวรรณ ภูผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6020326 น.ส.วารี พฤกษ์ชาติไพร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6021168 น.ส.ปิญานัฐ ศรีโฉม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6022406 น.ส.ณัฐณิชา นุ่มมาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6022409 น.ส.อนันตญา ไชยชนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6030457 น.ส.ขวัญภิวรรณ บรรดิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6031156 น.ส.ระลินรัตน์ ชาญปรัชญาวฒุิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6031606 น.ส.สุชญา ปานาพรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6035383 น.ส.ทิพย์สุดา พลเสนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6035721 น.ส.สุธิดา ปลุกใจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6037211 น.ส.กฤตพร โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6038895 น.ส.อรพรรณ ในจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6039916 น.ส.สุทิลาวัลย์ รอดไพรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6041038 น.ส.มาริสา สมศรีใส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6043509 น.ส.นริศรา แสงมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) พยาบาลศาสตร์
6046960 น.ส.ธัญชนก ติดต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6048717 นายชิณกรณ์ เข็มอ่อน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6049535 น.ส.วรรณฤดี สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6050480 น.ส.นันทิยา บุดดีหัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6051603 น.ส.นธฌา ด่านเย็นเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6052475 น.ส.กิตติยาพร นามวิจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6057770 น.ส.มนัสนันท์ ติณท์ธนาดุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6058260 น.ส.จุฑามาศ มีมาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6060167 น.ส.ธนัชชา เรืองคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6062175 น.ส.สุภัชชา กาฬหว้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6063744 น.ส.อภิรดี ฝูงใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6063824 น.ส.อภิษฎา พัฒนะแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6067818 น.ส.พัชรี กวงแหวน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6067925 น.ส.นิติพร เดือนแจ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6069425 น.ส.ลักษณ์นารา โสภณพิกุลชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6069808 น.ส.วรรณพร ขามไชยภูมิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
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6073815 น.ส.สายธาร ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6076739 น.ส.นันทเนตร ยาวสันเทียะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6077470 น.ส.สุธิดา สีบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6077786 น.ส.จตุพร ฟ่ันสาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6078253 น.ส.เอมวิกา ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6078912 น.ส.วราภรณ์ ตระกูลศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6079060 น.ส.ปัทมพร โพธา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6080078 น.ส.นริศรา สงวนงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6080898 น.ส.วิภา ดาหนองเป็ด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6083790 น.ส.ศิริวรรณ สัมพันธมิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6085361 น.ส.เกวลิน อมแย้ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6089264 น.ส.เสาวลักษณ์ ถาบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6089335 น.ส.แพรวพรรณ เบญมาตย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6089487 น.ส.ฑิตยา มณีฉาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6089650 น.ส.มัยมูนา กันทะวงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6091197 น.ส.มารตี แจ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6091370 น.ส.สุภัทรา ชมภูโกฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6093614 น.ส.ขวัญภิรมย์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6094210 น.ส.ไอลดาย์ วินทะสมบัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6095434 น.ส.ภัทรวดี เหล่าพงศ์พิชญ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6098309 น.ส.กิตติยาภรณ์ พิพิธกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนยว์ิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6102157 น.ส.ธนาพร สังข์ไชย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6107286 น.ส.จุฬารัตน์ พรหมโท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6107804 น.ส.ปัณฑิตา ชายดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6109592 น.ส.สุธาสินี ทันประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6109886 น.ส.กนกวรรณ จินายะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) พยาบาลศาสตร์
6022369 น.ส.นราภรณ์ วาจรัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6025742 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6037227 น.ส.ธันยาภรณ์ ทองแท้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6039623 น.ส.ชญาญ์พัฏฐ์ วรรณภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6047721 น.ส.สุพิชญา ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6050367 น.ส.กนกวรรณ คําศิลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6060995 น.ส.ณัฐพร อินทร์ดํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทยฯ์) ฟิสิกส์
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6064357 น.ส.ฉันทิสา สังข์เดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6108679 น.ส.พัชราภา สิมาขันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6110686 น.ส.สิริกานต์ อินทรศร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) ฟิสิกส์
6003391 น.ส.ศานันวดี เลาอริยวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนยว์ิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6003768 น.ส.ณัฐวรา ศรีวรานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6010444 น.ส.อัครนาฏ ขวดแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6014508 น.ส.กาญจน์ สุนารักษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6021816 นายธีรยุทธ คชนันทน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6022292 น.ส.สุพรรษา วิรุณดก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6030709 น.ส.ผกามาศ หมอนคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6037205 น.ส.สุชานันท์ เปี่ยมศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6038883 น.ส.ณัฐวดี บุญเรือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6039406 น.ส.วรรณวิภา สีดาคํา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6055421 น.ส.ณัฐพิชา พิลึก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6057478 น.ส.รมัณยา ปะลาวัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6064833 น.ส.สรัลชนา คงเรือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6065620 น.ส.พัชรา เจริญเดชเดชากิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6069566 น.ส.นภัทสร เอมสรรค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6069876 น.ส.ชลิดา สังข์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6076536 น.ส.สุทธิดา ชูด้วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6078304 นายศิวกานต์ โรจน์สุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6079137 น.ส.นิรนาตย์ กิจเธาว์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6087639 น.ส.ปัญญาพร เตชะไพฑูรย์สุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6090666 น.ส.ภัสร์ธิยา สอนนนท์ฐีกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6100419 น.ส.ณัฐชยา สุภาพงษ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6102253 น.ส.สุพรรษา มากสําลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6108231 นายธงชัย ชินอาจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
6002404 น.ส.วราพร แซ่เล้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6018819 นายวิทิต ขุนศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6026309 น.ส.อมรศรี ม่ันทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6036807 น.ส.มัทรียา ขอเจียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6045744 น.ส.กัญญารัตน์ ปั้นลาภ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6049268 น.ส.อริศรา หงษ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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6054044 น.ส.ปัทมารัตน์ สุพสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6058393 นายอันวา กาเดร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6060043 น.ส.ภัทราภรณ์ แดงละม้าย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6061455 น.ส.คณิศร ศรีสุขดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภยั
6061624 น.ส.เกศินี บุตรจินดา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6064084 น.ส.จุฑามาศ มณฑาทิพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6069765 น.ส.นิตยา มนธุลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6077691 น.ส.กูลณทรัพย์ สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6092077 น.ส.ศิริญญา ชัยงามเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6101598 น.ส.วันวิสา ชาติยานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6107892 น.ส.ศยามล บุดดา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6026414 นายสราวุฒิ ก๋ารินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ(ศูนย์วิทย์ฯ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6010795 น.ส.อสมา ยกเซ็น
6059791 นายบริบูรณ์ สวัสดิ์มงคล
6059955 น.ส.สุวพัชร สุภาพร
6020082 น.ส.ปภาวดี สุนทราภิชาต
6026664 น.ส.อาจารี สําเร็จศิริปัญญา
6030636 น.ส.อรญา มีศรี
6066339 น.ส.อัญชิสา เมาะลาษี
6071137 น.ส.บุศรินทร์ ครองกิจการ
6080035 น.ส.กนกวรรณ เทพทอง
6084917 น.ส.ชุติมา ขันใส
6085482 น.ส.ศิริรัตน์ โกสุม
6088648 นายสิทธิโชค คําหลอม
6022336 นายชนะชัย ทิพย์จักร์
6022510 นายอนุพงษ์ สมบูรณ์
6041633 นายลัทธพล วศินนิติวงศ์
6067215 น.ส.นัฐธิยา อ่อนศรีทอง
6067847 น.ส.เสาวลักษณ์ วาสยศ
6070740 น.ส.จารุภา รมย์ทอง
6084590 น.ส.สาวิตรี บุญรอด
6084764 น.ส.กนกพร สุวรรณกรณ์
6047421 นายฐิรวัฒน์ แซ่อ๋อง

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่

กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ท่ี 02-244-5171 จารุวรรณ เซ็งแซ่
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6018745 น.ส.สุธีวรางค์ องอาจ
6035624 นายณัฐวุฒิ โฉมสุข
6052036 น.ส.กานต์ธิดา ศรีภูธร
6096291 นายนิติพัทธ์ สถาปิตานนท์
6102678 น.ส.กมลวรรณ เกษตรสินสมบัติ
6096547 นายอภิชาติ นันทฤทธิ์
6010603 นายธนธรณ์ เกษรบัว
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