
เลขที่ ชื่อ-สกุลจริง คณะ/สํานักวิชา/หลักสูตร/สาขา/วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา /วิทยาเขต (ถามี) หอง
1 นายบุรัสกร  หาญนิรันดร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1
2 นายอานนท  รณศิริ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป ม.มหิดล ศาลายา 1
3 นายกันติทัต  วราวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(อินเตอร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

4 นายณัฐภัทร  งามพรชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

5 นายเดช  วงศวีรธร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมารับ

6 นายนภสินธุ  รินรักษา คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2

7 นายนราวิชญ  นามสนธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2

8 นายพัชรพล  สัณฐิติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

9 นายภูมิพัฒน  ชัยประเสริฐสุด คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2

10 นายมรรค  หุนศรีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2

11 นายวรชนนน  ชัยประเสริฐสุด คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2

12 นายอภิมุข  ตราตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร  2

13 น.ส.จิตรลดา  เทียนสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร สาขาภูมิศาสตรและภูมิศาสตรสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมารับ

14 น.ส.ชลัยรัตน  บุญโลงศิริเจริญ คณะเทคโนลีสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

15 น.ส.ณิชนันทน  ปรางปราสาท คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมปญญาประดิษฐ ม.สงขลานครินทร หาดใหญ 2

16 น.ส.ปราณฟา  ฟาประทานชัย คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ม.กรุงเทพ 2

17 น.ส.พรนภัส  เกตุปลั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร  บางเขน 2

18 น.ส.อุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

19 น.ส.กัลยาณี  สุขเมือง คณะทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ม.รังสิต 2

20 น.ส.ชนิษฐา  ลีวงศเจริญ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร ไมมารับ

21 น.ส.อนัญพร  จอมคํา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2

22 นายกฤตพงศ   ลีวงศวัฒน คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3
23 นายจีรวัตร   ดวงนิล คณะศึกษาศาสตร  สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ม.ศิลปากร  สนามจันทร 3
24 นายภานุพงศ   เกษประทุม คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.บูรพา บางแสน 3

ขอมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564



เลขที่ ชื่อ-สกุลจริง คณะ/สํานักวิชา/หลักสูตร/สาขา/วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา /วิทยาเขต (ถามี) หอง

25 นายลภัส   โกสินธุวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ม.เกษตรศาสตร 3
26 นายวรัญู   สัสดี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมขนถายวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 3
27 นายสุรวิชญ   ยศสมบัติ คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม 3
28 น.ส.กนกนภา   เพียรพิทักษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมไทย ม.ศิลปากร  วังทาพระ 3
29 น.ส.จรรยพร   มณีแสง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร สนามจันทร 3
30 น.ส.รุจิรา   หมั่นชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมไทย ม.ศิลปากร เขตวังทาพระ 3
31 นายปรมัตถ  สาครเจริญ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ม.แมฟาหลวง 4
32 นายปณณธร  สําเริง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 4
33 นายศรธรรม  วิยาภรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาภาพยนตรและดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 4
34 น.ส.ณปภัช  วงศศิริประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาเคมีประยุกต (หลักสูตรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4
35 น.ส.ภาวินี  ศิริรัตน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาการออกแบบแอนิเมชั่น ม.ศิลปากร  วข.เพชรบุรี 4
36 น.ส.มนัญชยา  ศรีหาบุตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศิลปากร  4
37 น.ส.วรรณพร  วันออน คณะสิ่งแวดลอม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ม.เกษตรศาสตร บางเขน 4
38 น.ส.วริศรา  โลงจิตร คณะเทคนิคการแพย ม.รังสิต 4
39 น.ส.ชญาดา  หวานระรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางมด 4
40 นายธนกร  แสนพล คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 5
41 นายนิธิภัทร  มโนรัตนเจริญ คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร ม.เกษตรศาสตร 5
42 นายสิร  พรศิริประเสริฐ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล ศาลายา 5
43 นายอภิภู  ชูเจริญประกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5
44 น.ส.ธนรรญภรณ  วงศพชรธนพรคณะนิติศาสตร ม.ศรีปทุม ขอนแกน 5
45 น.ส.พาณิภัค  วงศบุปผา  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 5
46 น.ส.ศศกร  พัฒนกิจเจริญชัย สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยเเมฟาหลวง 5
47 นายหฤษฎ  คําผุย คณะบริหารธุรกิจ สาชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 6
48 น.ส.กุลวรา  ทายะบวร คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6
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49 น.ส.นันทนภัส  สุขสวาง คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดการนิทรรศการ ม.กรุงเทพ 6
และการประชุม

50 น.ส.พิมมาดา  วรพันธ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษม.เกษตรศาสตร 6
51 น.ส.พุธิตา  โพธิ์ตาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย สาขาเทคนิคการสัตวแพทย ม.เกษตรศาสตร 6
52 น.ส.ศกุนตลา  ชํานาญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี 6
53 นายสุวิจักขณ   วิชัยดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 7
54 น.ส.กนกวรรณ   ภูสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 7
55 น.ส.กัญญาพัชร   ผลสวาง คณะมนุษยศาสตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาตมิ.ศรีนครินทรวิโรฒน 7
56 น.ส.กัลยภรณ   รุจิวงศ คณะเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตรเกษตร ม.เกษตรศาสตร  บางเขน 7
57 น.ส.สุพิชญา   สุนทรสัจบูลย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระยอง 7

และกระบวนการผลิต
58 นายนวพล  สุวรรณกูฏ คณะวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีญี่ปุน ไมมารับ
59 นายหรรษธร  มนตราคม คณะวิทยาศาสตร สาขาคิตศาตร มหาวิทยาลัยบูรพา 8
60 น.ส.ณัฐณิชา  บุหรั่นฉาย คณะวิทยาศาสตร สาขาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8
61 น.ส.ธัญญา  ทรัพยสิน คณะบัญชี สาขาการบัญชี ม.แมฟาหลวง 8
62 น.ส.วิชญา  เยี่ยมเพ่ือน คณะวิทยาศาสตร สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8
63 น.ส.ศรัณยพร  เพ็งพูลเดช คณะเภสัชศาสตร สาขาการบริบารทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 8
64 น.ส.หทัยทิพย  สกุลวงษ คณะวิศวกรรม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง8
65 น.ส.ทักษพร  พิพัฒนธาดานุกูล คณะบัญชี สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม บางเขน 8
66 น.ส.อินทิรา  ราย คณะวิทยาศาสตร สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 8
67 น.ส.พรจิรา  อินทศิริ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลพระราชชนนี ชลบุรี 9
68 นายกรรณศักดิ์  เรืองเดช คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ระยอง 10
69 นายธรรมภณ  ศรีกันหา คณะนิเทศศาสตร สาขา Influencer Branding ม.กรุงเทพ 10
70 นายภูรี  ศุภกิตติพันธุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาการออกแบบเกม ม.ศิลปากร เพชรบุรี 10
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71 นายวิชญกวิน  ชินวุฒิ คณะ College of International Management มหาวิทยาลัย Ritisumekan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุน10
72 น.ส.ณิชาภัทร  พละเดช คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรพัยากรมนุษยแบบญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 10
73 น.ส.ธนัชชา  ใจมา คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการออกแบบทัศนศิลป วิชาเอกการอกแบบผลิตภัณฑม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 10
74 น.ส.บงกชเพชร  แจมสอน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ การบริหารและการทองเที่ยว สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 10
75 น.ส.พิชญา  วารีรัตนโรจน คณะดิจิทัลอารต สาขาคอมพิวเตอรอารต ม.รังสิต 10
76 น.ส.รมยนลิน  สารวงค คณะวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรประกันภัย ม.มหิดล 10

 (หลักสูตรนานาชาต)ิ
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 
เอกการสื่อสารเพื่อเศรษศาสตร

78 นายธิติธัญ  มาลัย คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระยอง 11
79 นายนันทพงศ  งามสุวรรณ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขางานไฟฟาควบคุมทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 11
80 น.ส.พัณณณัฏฐา  ลามกิจจา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 11
81 น.ส.พรยมล  แฉลมล้ํา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 11
82 น.ส.วรรณกานต  สีนวม ทุนการศึกษา 50 % วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา ม.รังสิต ไมมารับ
83 น.ส.วาดตะวัน  รอดแรม คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 11
84 นายจักรภัทร  เจริญหิรัญ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาทัศนศิลป ม.บูรพา บางแสน 12
85 นายณัฐ  วัฒนเจริญ วิทยาลัยดุริยางคศิลป สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ม.มหิดล 12
86 นายธนภัทร  โยมบุตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  สาขาทัศนศิลป ม.ศิลปากร  วังทาพระ 12
87 นายณัฐชานนท  ศิริรูป คณะสหเวชศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 12
88 นายธนาธิป  หอยสังข คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  สาขาการจัดการและการสอนกีฬา ม.บูรพา บางแสน 12
89 นายธวัชชัย  สันติวิสุทธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ม.มหิดล 12
90 นายภานุพงศ  เจริญประโยชน คณะครุศาสตร สาขาวิชาพละศึกษา ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 12
91 นายศิรวิชญ  สีตื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ม.ธนบุรี 12
92 น.ส.จุรีพร  เกตุแกว คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดการนิทรรศการ และการประชุม ม.กรุงเทพ 12

77 น.ส.เอิบบุญ  กาวกุลธนกิจ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 10
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93 น.ส.วรยา  คําวัตร คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดการนิทรรศการ และการประชุม ม.กรุงเทพ 12
94 น.ส.สาริศา สุวรรณเศรษศิริ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ม.กรุงเทพ 12
95 น.ส.สุรภา  มวงมัน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  สาขาทัศนศิลป ม.ศิลปากร  วังทาพระ 12
96 นายกรวิชญ  งามวิเศษกุล สํานักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 13
97 นายกิตติพัฒน  นามโคตร สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาการสอนภาษาจีน ม.แมฟาหลวง 13
98 นายปฐวี  อุไรวงษ คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ 13
99 นายพชร  เกียรติ์มนตรี สํานักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 13
100 นายพลวิชญ  อินทองคํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เอกดนตรีสากล ม.ราชภัฏจันทรเกษม 13
101 นายพุทธางกูร  สุนทรเวชพงษ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ม.กรุงเทพ 13
102 นายสีหราช  เกษรศิริ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ม.กรุงเทพ 13
103 น.ส.กนกพร  วงคคําดี Bachelor of Business Administration-International Hotel Management (IHM)ม.นานาชาติแสตมฟอรด 13
104 น.ส.กมลพิชญ  ทองสุข คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจบริการ สองภาษา ม.เชียงใหม 13
105 น.ส.กฤตพร  สีถัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ม.ศิลปากร  เมืองทองธานี 13
106 น.ส.กุลยาสิริ  ทองคํา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค  สาขาจีนศึกษา ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 13
107 น.ส.เกวลิน  ปนแกว Bachelor of Business Administration-International Hotel Management (IHM)ม.นานาชาติแสตมฟอรด 13
108 น.ส.ชลิดา  จิตตละออง สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 13
109 น.ส.ธันยธรณ  ศรีทราย คณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม 13
110 น.ส.บุญรักษา  ศิลาวารินทร สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาการสอนภาษาจีน ม.แมฟาหลวง 13
111 น.ส.ลักษณพร  อารีพันธุ สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 13
112 น.ส.ศุทธภา  สนิทพงษ สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาการสอนภาษาจีน ม.แมฟาหลวง 13
113 น.ส.สุพิชญา  ฉิมนอย สํานักวิชาจีนวิทยา สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 13
114 น.ส.อรนลิน  จักรทอง วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 13
115 นายจิระวัฒน  ทองเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 14
116 นายณดรงค  วิเศษการ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 14
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117 นายพชรดนัย  ประกอบเก้ือ สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
118 นายพุฒินาท  เบ็ญจา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 14
119 นายภัทรพล  ฤกษเวียง คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 14
120 นายรัฐธรรมนูญ  สุขรักษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 14
121 นายวรากร  พุฒิพินิจศรีสกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ 14
122 นายวีรภัทร  ทั่วทิพย คณะนิเทศสาสตร สาขาการผลิตอีเวนท ม.กรุงเทพ 14
123 นายสิรวิชญ  มณฑาทอง คณะนิเทศสาสตร สาขาภาพยนตดิจิทัล ม.รังสิต 14
124 นายณัฏฐพล  ตาจันทะ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา 14
125 น.ส.ชนกานต  โกสิต สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
126 น.ส.ปภัสสร  นุมศรี สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
127 น.ส.ปาริยาพร  ประกอบสุข วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาการจัดการคลังสินคา วิทยาลัยเทคนิคระยอง 14
128 น.ส.วริศรา  ถนอมวโรทัย สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
129 น.ส.สิรีธร  ไหมทอง วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาการจัดการคลังสินคา วิทยาลัยเทคนิคระยอง 14
130 น.ส.ธีรกานต  วงศคําเเสง สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
131 น.ส.ศลิษา  บุญยัง สํานักวิชาจีนวิทยา  สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.แมฟาหลวง 14
132 นายชลธิชาติ  ใจคํา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาการบริหารทองถ่ิน ม.บูรพา 15
133 น.ส.กิตติกานต  พรหมณีวัฒน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร 15
134 น.ส.พัสนนันท  ชินะอมรรัตน คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 15
135 น.ส.อารดา  คิมหันตมาลา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด ม.เกษตรศาสตร บางเขน 15
136 น.ส.ศตพร  อ่ําพันธ คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ม.รังสิต 15
137 นายกันติทัต  วิหงษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 16
138 นายธนดล  จันทรดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาการออกแบบเกม ม.ศิลปากร  เพชรบุรี 16
139 นายวชิรวิทย  พรธัญกิจ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระยอง 16
140 นายอัษฎายุธ  เครือบุดดี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 16
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141 น.ส.จิรสุตา  รสฟุง คณะเศรษฐศาสตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 16
142 น.ส.ณัชชา  สุดโต คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี 16
143 น.ส.นันทนภัส  พงษชื่น คณะศึกษาศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.เชียงใหม 16
144 น.ส.ชินาภา  สุทธิ์นนท คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป ม.บูรพา 16
145 น.ส.ปุญญิสา  มันจหุนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 16
146 น.ส.พิมพชนก  สุทธิฮึก คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 16
147 น.ส.แพรไหม  ตันเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี 16
148 น.ส.วรมน  สีหอมไชย Business Administration (Hons) Marketing University of Liverpool 16
149 น.ส.ศวิตา  เจริญรัตน คณะอักษรศาสตร  สาขาภาษาญี่ปุน ม.ศิลปากร สนามจันทร 16
150 น.ส.สาริศา  รวบทองหลาง คณะศึกษาศาสตร สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ม.ศิลปากร สนามจันทร 16
151 น.ส.อิงพิชชา  ศิริพิพัฒน คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 16
152 น.ส.ธัญลักษณ  รัชตะธรรมนิตย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการทองเที่ยวและเชิงนวัตกรรม(TH) TNI THAINICHI 16
153 นายภูมินันท  นุนดํา คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ระยอง 17
154 นายรัตนพล  เวียงสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมไฟฟา ม.กรุงเทพ 17
155 นายรัฐศาสตร  มาศพันธ คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดนิทรรศการและการประชุม ม.กรุงเทพ 17
156 น.ส.ธนฤภร  ธรรมวงษ Media and  Communication Mahidol University International College(MUIC) 17
157 น.ส.เพียงฟา  อดิเรกเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ 17
158 น.ส.สุชานันท  สอนเกิดสุข คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท   ม.ศิลปากร เพชรบุรี 17
159 น.ส.บัณฑิตา  โชติมงคล คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดนิทรรศการและการประชุม ม.กรุงเทพ 17
160 น.ส.กัลยรัตน  กลั่นดาวลอย คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท   ม.ศิลปากร เพชรบุรี 17
161 น.ส.ปาริชาติ  เวชประสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการผลิตอีเวนทและการจัดนิทรรศการและการประชุม ม.กรุงเทพ 17
162 น.ส.วรัญญา  ปะนามะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 17
163 นายเกียรติศักดิ์  ตระกูลรัมย คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการตลาด ม.เกษตรศาสตร ศรีราชา 18
164 นายพรรณพชร  เณรพลาย คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร 18
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เลขที่ ชื่อ-สกุลจริง คณะ/สํานักวิชา/หลักสูตร/สาขา/วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา /วิทยาเขต (ถามี) หอง

165 นายศุภวิชญ  นาคเปรม คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร 18
166 นายอนวัช  เมฆคง คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาการบริบารบริบาลทางเภสัชกรรม ม.รังสิต 18
167 นายอนาคิน  ผลินยศ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทุน 25% ม.ธรรมศาสตร 18
168 นายอาธาร  สารสอน คณะบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 18
169 นายสุรบดินทร  สังขไชย คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร 18
170 น.ส.ศิรินภา  เทียนดํา สาขาอนามัยและสิ่งแวดลอม ม.แมฟาหลวง 18
171 นายสุวพิชญ  สัทธาสุจริตกุล คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 19
172 น.ส.สุทธนาฏ  พานิชวัฒนะ คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 19
173 น.ส.กาวกาญจน  เนียมไผ คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 19
174 น.ส.ณัฐญา  ไชยสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 19
175 น.ส.นภัสนันท  เมธีอัครพงศ คณะสถาปตยกรรมและการผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร รังสิต 19
176 น.ส.พิมพกานต  ผาใต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิชาเอกภาษาจีน ม.ขอนแกน 19
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