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เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

3001 นาย กฤษฏิ์ ทวีศักดิ์ 

3002 นาย กันต์ณภพ สิริโชติวัฒน์ 

3003 นาย กิตติพงศ์ รังสีวรพัฒน์ 

3004 นาย เขตโสภณ ภูนะยา 

3005 นาย จิรพิพรรธ กวยสกุล 

3006 นาย จิรภัทร สิทธาภิรมย์ 

3007 นาย จิรัฏฐ ์ จิรฐิติวงศ์ 

3008 นาย จีรายุษ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย 

3009 นาย ชนภัทร กุลแพทย์ 

3010 นาย ชนาสิษฐ์ คูเจริญไพศาล 

3011 นาย ชยธร ทับทิม 

3012 นาย ชลพิศุทธ์ เตียตระกูล 

3013 นาย ชวินธร รังมาตย์ 

3014 นาย ชัยชโย มีชัยมั่นจิต 

3015 นาย เชน ชาดระวี 

3016 นาย ณ ภูม ิ ไชยกฤตยานนท์ 

3017 นาย ณภัทร เลาหะสราญ 

3018 นาย ณัฐดนัย เขียนสา 

3019 นาย ณัฐดนัย บุญส่งประเสริฐ 

3020 นาย ณัฐนนท ์ พลเชียงขวาง 

3021 นาย ธนกฤต ตันจรารักษ์ 

3022 นาย ธนทัต ตีรวัฒนประภา 

3023 นาย ธนพล จันปิง    



                        

 

 

 

   รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  TCAS รอบที่ ๓ (Admission 1) 
  

 

เลขประจ ำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล  

3024 นาย ธนพิชญ์ เนตรชุษณะ 

3025 นาย ธนภัทร สัจจปาละ 

3026 นาย ธนรัฐ เลาหอุดมโชค 

3027 นาย ธนัตถ์ภัทร วิรัตน์อุดมสิน 

3028 นาย ธนาดล รัตนสวัสดิ ์

3029 นาย ธรรศ สุวนาคกุล 

3030 นาย ธัชพัจน์ ลัฐิกาวิบูลย์ 

3031 นาย นครพงศ์ แห้วเพ็ชร 

3032 นาย นรา หันสังข์ 

3033 นาย นวฤทธิ์ สุขเจริญ 

3034 นาย นาธาน ยินประพันธ์ 

3035 นาย ปฐมธาร มากนุ้ย 

3036 นาย ปยุต ศิริอมรเทพ 

3037 นาย ปรมะ ใจภักด ี

3038 นาย ปัณณวิชญ์ ทองแผน 

3039 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีนิธิวัฒน์ 

3040 นาย ปิยวัฒน์ คงคาฉุยฉาย 

3041 นาย พระนาย สัมมาทัต 

3042 นาย พริษฐ์ ปรีชาชัยสุรัตน์ 

3043 นาย พฤกษ์ หลาวเพชร์ 

3044 นาย พุทธพล เทียมพันธ์ 

3045 นาย ภามศ์ุ เจริญพิทักษ์พร 

3046 นาย รชต ประกายรุ้งทอง 
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3047 นาย รัชชานนท์ ลิมป์รัตนกาญจน์ 

3048 นาย ราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์ 

3049 นาย ไรวินท ์ ปริฉัตร์ตระกูล 

3050 นาย ลัทธวัฒน ์ ทนินซ้อน 

3051 นาย วชิรธร ฉวานนท์ 

3052 นาย วศิน วคินเดชา 

3053 นาย วัชรสิทธิ ์ แสงจันทร์ฉาย 

3054 นาย วิชญ์พล สาดตระกูลวัฒนา 

3055 นาย สรวิชญ ์ เลิศศิริขจร 

3056 นาย สรวิชญ ์ ขานดา 

3057 นาย สิทธิรัตน์ วัฒนกุล 

3058 นาย อติกันต์ ทะนงศักดิ์สกุล 

3059 นาย อนาวิล บุญสมประสงค์ 

3060 นาย อรรณพ สาทถาพร 
 

3061 นางสาว กนกพร ก้อนชัยภูมิ 

3062 นางสาว กรกนก ฐาปนโสภณ 

3063 นางสาว กัลยรักษ์ เดชปรีชาชัย 

3064 นางสาว แก้วตระกูล เกตุกัน 

3065 นางสาว จิตรลดา จิตรประวัติ 

3066 นางสาว โชติกา โชติช่วง 

3067 นางสาว โชติกา ศรีสุขะโต 

3068 นางสาว ฐานิตา รงควิลิต 

3069 นางสาว ณัชชา โชติมูล 

3070 นางสาว ณัฏฐวีรดา สังขปาโณ    
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3071 นางสาว ณัฐชา ทองแสง 

3072 นางสาว ธมลวรรณ รักษา 

3073 นางสาว ปรัชญ์ กุลวงศ์ 

3074 นางสาว ปริณดา โลพิศ 

3075 นางสาว ปาณิดา อ่ิมเสมอ 

3076 นางสาว ปาณิสรา เกษมสมพร 

3077 นางสาว ปาลิตา ปาลกะวงศ์ 

3078 นางสาว พชรพร เหลียงกอบกิจ 

3079 นางสาว พลับพลึง โอภาเจริญสุข 

3080 นางสาว พสชนัน เรืองเล็ก 

3081 นางสาว พัชรากร จันเสนี 

3082 นางสาว พิชชากาณฑ์ จิตราคนี 

3083 นางสาว แพรพลอย อมรศิลปชัย 

3084 นางสาว ภัทรวดี พิพิธภัณฑ์ 

3085 นางสาว ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ 

3086 นางสาว ภิรญา ภูมมินทร์ 

3087 นางสาว แม้นมาศ หิรัญรัศมีโรจน์ 

3088 นางสาว วรมน พัฒนะพงษ์วิบูลย์ 

3089 นางสาว วริศรา จิระวาณิชย์กุล 

3090 นางสาว วัชรภัทร ธิติวัชรเดช 

3091 นางสาว ศศพินทุ์ ไหลรุ่งเรือง 

3092 นางสาว สร้อยฟ้า มีเงิน 

3093 นางสาว สันห์สิตา เทพนุภา 

3094 นางสาว สาริศา กาญจนพิภพ 
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3095 นางสาว สิริกร ไตรยปัญจวิทย์ 

3096 นางสาว สุชานันท์ กาญจนารัตน์ 

3097 นางสาว อมลณัฏ สุวรรณวงศ์ 

3098 นางสาว อรียา พัฒนาวานิช 

3099 นางสาว อัจฉริยา ไตรงามวัฒนา 

3100 นางสาว อิสรีย์ เมืองครุธ 
 

    

    
 

     

     

     

     

     

     

     
 

 


