
No. รหัสนักศกึษา ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

1 126150702001-1 น.ส. ชาธติา นนทเ์ดชาสกลุ

2 126150702002-9 น.ส. ณชิารัตน์ สทุธจินิดา

3 126150702003-7 นาย ธนสรา้ง สงไขย

4 126150702004-5 น.ส. ชนมน สงเคราะหพั์นธุ์

5 126150702005-2 น.ส. บญุสติา ทับสขุ

6 126150702006-0 น.ส. อตกิานต์ รณุเจรญิ

7 126150702008-6 นาย ณัฐพล กมิอว่ม

8 126150702009-4 นาย วรีะกร รอดบญุ

9 126150702010-2 น.ส. ปวณีา มั่นปาน

10 126150702011-0 นาย วชริพล วรรณโอภาส

11 126150702012-8 น.ส. วชัชาภัค ทัศนเ์อีย่ม

12 126150702013-6 น.ส. พมิพอ์รัญ ปลืม้กมล

13 126150702014-4 นาย รณกฤต มั่นเทีย่ง

14 126150702015-1 น.ส. พมิพธ์รีา จ าปาดง

15 126150702016-9 น.ส. วชัราภรณ์ ยิม้ดี

16 126150702017-7 น.ส. กมลลักษณ์ ศริพิล

17 126150702018-5 น.ส. ธญิาดา วฒันธงชยั

18 126150702019-3 น.ส. จนิตฬรี์ มว่งใจรัก

19 126150702020-1 นาย ภาณุภัทท์ พรหมจรรย์

20 126150702022-7 น.ส. วลิาสนิี สนิสขุภริมย์

21 126150702023-5 น.ส. ธดิาทพิย์ จันทรพ์มิพ์

22 126150702024-3 น.ส. พรชติา วนัแอเลาะห์

23 126150702025-0 น.ส. กญัญารัตน์ ยอยรูร้อบ

24 126150702026-8 น.ส. กฤษตยิา ประพันธพั์ฒน์

25 126150702028-4 น.ส. ณัฐกลุ นอ้ยนารถ

26 126150702029-2 นาย มนตราไชย กล า่สทีอง

27 126150702031-8 นาย นพวชิญ์ รัตนรักษ์

28 126150702032-6 น.ส. วาสติา สกลุเวสสะ

29 126150702034-2 นาย ชชัพล สงัขผ์อ่งใส

30 126150702037-5 นาย ภรูชิภัทร์ วงษ์มณีวรรณ

31 126150702038-3 น.ส. กลัยกร สนิสบืผล

32 126150702040-9 น.ส. ปทมุรัตน์ ออ่นจันทร์

33 126150702338-7 น.ส. อรพรรณ ศริสิขุชยัถาวร

34 126150702339-5 น.ส. ชวลัรัตน์ สวุรรณฤทธิ์

วนัสอบ : 8-14 พ.ย. 64

เว็บไซตส์อบ : tms-pink.rmutp.ac.th

สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./1)



35 126150702101-9 น.ส. นภัสวรรณ กล า่สกลุ

36 126150702102-7 น.ส. นลนิรัตน์ เรยีบรอ้ย

37 126150702104-3 นาย ปรัชญา ป้อมแกว้

38 126150702105-0 น.ส. เสาวรส ชศูลิป์

39 126150702106-8 น.ส. สารณีิ แซต่ัน

40 126150702107-6 น.ส. มกุดา มมีลู

41 126150702108-4 น.ส. ธนาภา คมสนั

42 126150702109-2 น.ส. อรัญญา คนชม

43 126150702110-0 นาย ธนภัทร พรมแพทย์

44 126150702111-8 นาย ธรีภัทร ฉมิพภิพ

45 126150702112-6 น.ส. อรณิญา ยางงาม

46 126150702113-4 นาย รัชตช์วศิ ภัคสภุานธิสิขุพธิา

47 126150702114-2 น.ส. นติยา สอนสขุ

48 126150702115-9 นาย เจตรนิ ใจเอือ้

49 126150702116-7 น.ส. ณัฐณชิา สงิหบ์ตุรา

50 126150702117-5 นาย กฤษณะ อนิรอดวงศ์

51 126150702118-3 น.ส. กฤตมิา อาปะนนท์

52 126150702119-1 นาย เทีย่งธรรม แซฉ่งิ

53 126150702120-9 น.ส. คณศิร ศรสีขุดี

54 126150702121-7 นาย พัฒนพล แกว้สลับ

55 126150702122-5 น.ส. วรัญญา สาระกลู

56 126150702123-3 นาย คณนิ ไชยมทุธา

57 126150702124-1 นาย ปรเมศวร์ โฮส่กลุ

58 126150702125-8 น.ส. บัณฑติา เกดิปรางค์

59 126150702127-4 น.ส. นศิาชล บญุแถม

60 126150702130-8 น.ส. อภัสรา ทองสโุข

61 126150702131-6 น.ส. วภิาดา เปลีย่นสงา่

62 126150702133-2 น.ส. วรัญญา บญุประสพ

63 126150702135-7 น.ส. สพุชิชา นอ้ยอยูน่ติย์

64 126150702138-1 น.ส. ใจพักตร์ อดุรสาร

65 126150702139-9 น.ส. อรพนิท์ ดงกลาง

66 126150702140-7 นาย ณัฐวฒุิ ชบูบุผา

67 126150702201-7 น.ส. รจุริา บัวไสว

68 126150702202-5 น.ส. อจัฉราวไิล ลักษณะสตุ

69 126150702204-1 น.ส. อภชิญา อนิทราชยั

70 126150702206-6 นาย นนทภัทร สมรรคนัฎ

สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./2)

สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./3)



71 126150702208-2 น.ส. อรปวณีา ออ้ยหวาน

72 126150702210-8 น.ส. รุง่นภา ใจอุน่

73 126150702211-6 น.ส. ชญานศิ แดงสอน

74 126150702212-4 น.ส. ชลธชิา ศักดิว์เิศษวงศ์

75 126150702215-7 น.ส. เกวลนิ ถาวรนลิะ

76 126150702217-3 นาย ทปีกร ปษุยะนาวนิ

77 126150702218-1 น.ส. ทอฝัน ตะนุรานนท์

78 126150702219-9 น.ส. ลักษมี จริชยัรัตนสนิ

79 126150702220-7 น.ส. อรศิรา เอีย่มพว่ง

80 126150702221-5 น.ส. ธนรัตน์ คลา้ยสวสัดิ์

81 126150702222-3 น.ส. สนัุนทา ไตรฆอ้ง

82 126150702223-1 น.ส. ธติมิา กลา้แข็ง

83 126150702224-9 นาย วรีกร ชาตะนะทุ

84 126150702225-6 นาย ธรีนภ ศักดิโ์พธา

85 126150702226-4 นาย นพกร ลวีริยิะกลุ

86 126150702227-2 น.ส. ณัฐธนัน ภมูี

87 126150702228-0 น.ส. ธนัชพร ชากระโทก

88 126150702230-6 น.ส. จริาพร จันทรหั์วโทน

89 126150702232-2 น.ส. มณียา พรหมมานะ

90 126150702233-0 น.ส. ปญุชรัสมิ์ จ าปาเงนิ

91 126150702234-8 นาย พศนิ จาดศรี

92 126150702238-9 น.ส. ทพิวลัย์ สรัุญญาพฤติ

93 126150702239-7 น.ส. พมิพช์นก ลยีะกติตพิร

94 126150702327-0 น.ส. ธัญกร ศริชิุม่พล

1 126150702301-5 น.ส. นันทม์นัส ทองประยรู

2 126150702302-3 น.ส. ธนภร มงคลวาทเจรญิ

3 126150702303-1 นาย กฤษดา กลิน่วงษ์

4 126150702304-9 น.ส. ศภุกาญจน์ สมหวงั

5 126150702305-6 น.ส. สรัุตนวดี แซโ่ซว

6 126150702306-4 น.ส. พยิดา หนูสาย

7 126150702307-2 นาย มนตต์รัย พงษ์แพทย์

8 126150702308-0 น.ส. ปรวกิานต์ อรณุโชคทวกีลุ

9 126150702309-8 น.ส. อภญิญา สขุสาย

10 126150702310-6 น.ส. น ้าฝน ค าภาอนิทร์

11 126150702311-4 น.ส. เสาวลักษณ์ ชาบัน

12 126150702312-2 น.ส. ณัฐนชิ โศจศิริกิลุ

สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./4)

เว็บไซตส์อบ : tms-blue.rmutp.ac.th



13 126150702313-0 น.ส. จฑุารัตน์ ศรเีรอืง

14 126150702314-8 น.ส. สริกิร ขจรศักดิส์าคร

15 126150702315-5 น.ส. ฐติกิา เครอืค า

16 126150702316-3 นาย จัตพุร พัฒนานนท์

17 126150702317-1 น.ส. นัฐนันท์ โพธิท์อง

18 126150702318-9 น.ส. กญัญารัตน์ ค าแพง

19 126150702319-7 นาย ณัฐพงษ์ ทองทา

20 126150702320-5 น.ส. ณชิมน ศรธีนจติต์

21 126150702321-3 น.ส. ภัทรานษิฐ์ ไตรรจุริาวฒัน์

22 126150702322-1 น.ส. ดาราพร บัวดี

23 126150702323-9 น.ส. พมิพกานต์ ไพรภัทรถาวร

24 126150702324-7 นาย กฤตมขุ วริยิะรักษ์

25 126150702325-4 นาย พชร ณ ป้อมเพ็ชร

26 126150702326-2 น.ส. ปทมุวรรณ ธนิวล

27 126150702328-8 น.ส. สฑุสิา ทองคง

28 126150702329-6 นาย สหัสวรรษ ไพรี

29 126150702330-4 น.ส. กญัญาพัชร เลศิสมบัตศิริ ิ

30 126150702332-0 น.ส. โยษิตา รางวลั

31 126150702333-8 นาย ธนาวฒุิ จงรักษ์

32 126150702334-6 นาย พสษิฐ์ ธรีภาพพงศ์

33 126150702335-3 น.ส. ปภาวรนิท์ ซิม้ประเสรฐิ

34 126150702336-1 น.ส. กลุยา วงษ์เอก

35 126150702337-9 น.ส. นภัสสร ทนุพงศไ์พศาล

36 126150702341-1 น.ส. กชกร ยศศริิ

37 126150702401-3 น.ส. นรศิรา ตาด า

38 126150702403-9 น.ส. อจลญา วฒันาเสรกีลุ

39 126150702404-7 น.ส. สกุญัญา หยงหนู

40 126150702405-4 นาย ศักดิภั์ทร์ ธะนะพงค์

41 126150702408-8 น.ส. ขนษิฐา วเิศษปัดสา

42 126150702410-4 น.ส. ณัฐรดา ศรหีาใต ้

43 126150702411-2 นาย ธนาทปิ แววทองรักษ์

44 126150702412-0 น.ส. สรุภีรณ์ เงาะล าดวน

45 126150702413-8 น.ส. สนุสิา มะลฉิ ่า

46 126150702414-6 นาย ธนากร กูเ้ชดิชวูงศ์

47 126150702415-3 น.ส. นวรัญญา ฉิน้เตีย้ง

48 126150702416-1 น.ส. สมุลรัตน์ ทองหลาง

49 126150702417-9 น.ส. ปัณฑติา มจ่ัีน

สาขาอาหารและโภชนาการ (ปอภ./5)	



50 126150702418-7 น.ส. พมิพช์นก ไทรสงัขพรด ารง

51 126150702419-5 น.ส. สจุนิตนา สมสวย

52 126150702420-3 น.ส. วณชิยา บวรพชียานุรักษ์

53 126150702421-1 นาย พรเทพ เจรญิสนิ

54 126150702422-9 นาย ปรเิชษฐ พรมโพธิ์

55 126150702423-7 น.ส. พาณภัิค นันทวสิาร

56 126150702424-5 น.ส. สรัลรัตน์ ชมุชอบ

57 126150702425-2 นาย ศวิกร สวุรรณ์สวา่ง

58 126150702428-6 น.ส. ปานวาด พบิลูภานุวธัน์

59 126150702429-4 น.ส. ณัฎฐรั์ตน์ เจรญิกจิพัฒนา

60 126150702430-2 น.ส. โชตกิา วรคณุาลัย

61 126150702431-0 น.ส. ปรวรรณ ตุง้แกว้

62 126150702432-8 นาย สรวศิ สทิธชิอบธรรม

63 126150702433-6 นาย ไตรเทพ เพ็งโต

64 126150702434-4 นาย จริะวฒัน์ โรจนพงษ์มณี

65 126150702435-1 น.ส. ฐติกิา บญุมา

66 126150702436-9 น.ส. ขัตตยิา ขัตตยิะราช

67 126150702437-7 น.ส. วลัยพรรณ ทองแสง

68 126150702438-5 น.ส. วลัวลี แซล่ิม้

1 126150704001-9 น.ส. ญาดา สามไชย

2 126150704003-5 นาย สทุธชิยั มดีี

3 126150704004-3 น.ส. พรศริิ เสรมิสนิ

4 126150704005-0 น.ส. สลนิทพิย์ ภักดี

5 126150704006-8 น.ส. กมลวรรณ รอดเชือ้จนี

6 126150704007-6 น.ส. สนิารักษ์ ธงไพร

7 126150704008-4 น.ส. ปภัสรา ทองสรวง

8 126150704009-2 นาย สวิานันท์ ศรทัีน

9 126150704010-0 น.ส. ญานศิา รัตนขวญั

10 126150704011-8 นาย ภานุวฒัน์ ภูเ่จรญิ

11 126150704012-6 น.ส. ธสุาวดี จันทสี

12 126150704013-4 น.ส. รัตนาภรณ์ ไชยสงคราม

13 126150704014-2 น.ส. โชตกิา ลมิป์วริยิะกลุ

14 126150704015-9 น.ส. กณัญณัฐ ดว้งศริิ

15 126150704016-7 น.ส. ยลรดี พวงค า

16 126150704017-5 นาย ศราวธุ ดาอ า่

17 126150704018-3 น.ส. พมิพว์ภิา รับรอง

สาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร ์(ปบค./1)

เว็บไซตส์อบ : tms-black.rmutp.ac.th



18 126150704019-1 นาย จริายทุธ จันยอ่ยศ

19 126150704020-9 นาย กฤตพัฒน์ แกว้สหีาวงค์

20 126150704021-7 น.ส. วรรณมณี สขุวบิลูย์

21 126150704022-5 นาย ดเิรก กรเีทพ

22 126150704023-3 น.ส. อทติยิา มิง่แกว้

23 126150704024-1 นาย สกล ใจซือ่

24 126150704025-8 นาย พงษ์เทพ บตุตะเขยีว

25 126150704026-6 น.ส. สพุชิญา แซอ่ัง้

26 126150704027-4 นาย วรวฒุิ ศรแีสน

27 126150704028-2 นาย อคัรพล ขนุไกร

28 126150704102-5 นาย ณัฐวฒุิ แชม่ข า

29 126150704103-3 นาย อษัฎา ใบฉัน

30 126150704104-1 น.ส. สายใหม แผลงศร

31 126150704105-8 นาย คณุาพร สขุสบาย

32 126150704107-4 นาย กติตศิักดิ์ อุม่สะเดา

33 126150704108-2 นาย วทิวสั เรยีบรอ้ย

34 126150704110-8 น.ส. นันทมนต์ เผา่สงัข์

35 126150704111-6 นาย ไกรเลศิ ปานดวง

36 126150704112-4 น.ส. วชริญาณ์ วฒันวเิชยีร

37 126150704114-0 นาย จักรพันธ์ ศลิป์ประพันธ์

38 126150704115-7 นาย ธติวิฒุ ิ สขุท่ัวญาติ

39 126150704116-5 น.ส. ซายดีา เบกมั

40 126150704117-3 น.ส. ลภัสรดา สขุเจรญิ

41 126150704120-7 น.ส. ศยานันท์ ดดีวงพันธ์

42 126150704121-5 น.ส. ชลกร รุง่สวา่ง

43 126150704123-1 นาย ธนพล ทรงดอน

44 126150705001-8 น.ส. กลุพร พงษ์ไพร

45 126150705002-6 น.ส. พัณณ์ชญัญศรฉายสรุยิะ

46 126150705003-4 น.ส. เบญจมาศ ดขี า

47 126150705004-2 น.ส. ณัฐรกิา ผดงุวโิมกข์

48 126150705005-9 น.ส. อศิรยิาภรณ์ บญุศริิ

49 126150705006-7 น.ส. ทักษิณา แกว้ใหญ่

50 126150705007-5 น.ส. อมัพวนั สขุนลิ

51 126150705008-3 น.ส. รนิรดา อมรทศพรพงศ์

52 126150705011-7 น.ส. ศดานันท์ บญุโสภาพ

53 126150705013-3 น.ส. ลลภัิสร์ จริะทัศนาพัชร์

สาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร ์(ปบค./2)

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (ปวอ./1)



54 126150705014-1 น.ส. กญัจนา จติใส

55 126150701001-2 น.ส. สไบทพิย์ พบิลูย์

56 126150701004-6 น.ส. ปิยะธดิา เทยีนพทัิกษ์

57 126150701006-1 นาย เอกณัฐ ภมูดิษิฐ์

58 126150701007-9 น.ส. ยพุาวดี อดุมผล

59 126150701010-3 น.ส. ณชิกาญจ์ บญุจันทร์

60 126150701011-1 น.ส. ชญัญา โพธวิชัร์

61 126150701013-7 น.ส. กชกร โพธิส์ขุ

62 126150701016-0 น.ส. อญัชลกิา ฤทธิแ์ดง

63 126150701018-6 น.ส. ระพพีรรณ กลิง้รัมย์

64 126150701019-4 น.ส. เอมวลี อนุปราการ

1 126150703001-0 น.ส. ปนัดดา โกมะหติ์

2 126150703002-8 น.ส. กติตนัินต์ อาจหาญ

3 126150703003-6 นาย กานต์ มว่งเอีย่ม

4 126150703004-4 น.ส. ธัญญาเรศ ทองดี

5 126150703008-5 น.ส. เพลนิพศิ พพัิฒนภ์านุวทิยา

6 126150703009-3 น.ส. ณชิาพร เนยีมแตง

7 126150703010-1 น.ส. พรเพ็ชร ธรรมทลู

8 126150703011-9 นาย ภรูณัิฐ บา้นเกาะ

9 126150703012-7 นาย เมธา ปานมาลี

10 126150703013-5 น.ส. ปณติา รักษอดุมโชค

11 126150703015-0 น.ส. จติตานันท์ พรชลทรัพย์

12 126150703016-8 น.ส. นสิากร ฝ่ายราษฎร์

13 126150703017-6 น.ส. พรจริา จริะเกยีรตดิกีลุ

14 126150703018-4 น.ส. สกุานดา อบุลราชธานี

15 126150703019-2 นาย ธรีเจต ด ารงยทุธภมูิ

16 126150703020-0 น.ส. ไรวนิทร์ ฐตินัินทค์ณุาธร

17 126150703021-8 น.ส. สนุติา สริยิาตรานนท์

18 126150703022-6 น.ส. สชุาวดี มนตรชียัววิฒัน์

19 126150703023-4 น.ส. จนิตนา เกลีย้งแสนเมอืง

20 126150703024-2 นาย สรุจติร์ โพธิเ์งนิ

21 126150703025-9 น.ส. วาสนา ฉมิพลพัีนธ์

22 126150703026-7 นาย วรวรรณ ศรเีจรญิลาภ

23 126150703027-5 น.ส. รัตนา สวสัดิผ์ล

24 126150703130-7 น.ส. ฉณัดฎา แซฉ่ั่ว

สาขาออกแบบแฟช ัน่ผา้และเครือ่งแตง่กาย (ปอฟ./1)

เว็บไซตส์อบ : tms-white.rmutp.ac.th

สาขาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร (ปออ./1)



25 126150703131-5 น.ส. อญัชสา จอ้ยชู

26 126150703132-3 น.ส. เพ็ญพชิญา นภาศัพท์

27 126150703028-3 น.ส. นวนิดา มโีต

28 126150703029-1 น.ส. วรกานต์ จวงจองผล

29 126150703030-9 น.ส. สพุชิญา สลับสม

30 126150703031-7 นาย พงศกร กนัยา

31 126150703032-5 นาย กฤตเมธ รองรัตน์

32 126150703033-3 น.ส. บพุกา เกตเุหม

33 126150703034-1 น.ส. ศภุวรรณ สทิธลิักษณ์

34 126150703035-8 นาย โภคนิ นามวงศ์

35 126150703036-6 นาย ธนวชิญ์ ออ่งค า

36 126150703037-4 นาย นาครนิทร์ ดาศรี

37 126150703038-2 น.ส. ฐานชิา พรบญุ

38 126150703039-0 นาย ณัฐกร ศษิยส์งิหไ์พโรจน์

39 126150703040-8 น.ส. รักษิณาธรณ์ สายสวุรรณ

40 126150703041-6 น.ส. จารวุรรณ ศรชียั

41 126150703042-4 น.ส. รดา เตโช

42 126150703043-2 นาย ขจรเขตต์ ไชยมณี

43 126150703045-7 นาย ตวนั พทุธายะ

44 126150703046-5 น.ส. ขวญัจริา จันทรง์าม

45 126150703047-3 น.ส. ชาลสิา ศรแีกว้

46 126150703048-1 น.ส. พมิพส์ดุา เยีย่มพานชิ

47 126150703049-9 น.ส. กลัยา สารยศ

48 126150703050-7 นาย ภรูนิทร์ คชพร

49 126150703052-3 นาย ฐานพัฒน์ ผอ่งสรุยิชยั

50 126150703053-1 นาย พัสกร อศัวไพฑรูย์

51 126150703101-8 นาย ณัฐวฒุิ พรหมณะ

52 126150703103-4 น.ส. อมุาพร รอดสโุข

53 126150703104-2 นาย ภาคภมูิ ผมงาม

54 126150703105-9 น.ส. จรยิา ระดิง่หนิ

55 126150703107-5 น.ส. ศสมิา เอีย่มในวงษ์

56 126150703108-3 น.ส. อรญา บ ารงุศลิป์

57 126150703109-1 น.ส. ชญาดา วเิศษฤทธิ์

58 126150703110-9 นาย ฐานวฒัน์ หาญหฤทัยวรรณ

59 126150703112-5 น.ส. วริาชนิี เนตรจันทร์

60 126150703114-1 น.ส. ศรินัินท์ สนิวเิศษ

สาขาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร (ปออ./3)

สาขาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร (ปออ./2)



61 126150703115-8 น.ส. ชนาภา ใบกหุลาบ

62 126150703116-6 น.ส. ณัฎฐา อ าพันทรัพย์

63 126150703117-4 นาย ธรีวตั ศรวีชิยั

64 126150703119-0 น.ส. กลุวดี จันทรวงศไ์พศาล

65 126150703120-8 น.ส. วชิดุา ทนสรีาช

66 126150703121-6 น.ส. ชญานุตน์ ปักเขตนคร

67 126150703122-4 นาย ปิยากร ศริพัิฒนานันทกรู

68 126150703123-2 น.ส. เบญจรัตน์ นสิยักลา้

69 126150703124-0 น.ส. แพรวพรรณ วรรณชืน่

70 126150703125-7 น.ส. อารยีา ศรแีพงมลู

71 126150703126-5 น.ส. กาญจนา ใบแกว้

72 126150703127-3 น.ส. ธัชณภัค สนิภบิาล

73 126150703128-1 นาย นพสทิธิ์ ศรอีาจนรงค์

74 126150703129-9 น.ส. ปนัดดา ขาวคา้งพลู

1 126360704001-4 น.ส. ฌชิา ศริเิมฆารักษ์

2 126360704002-2 น.ส. ญานกิา พทัิกษ์ภาวศทุธิ

3 126360704003-0 น.ส. ศภุรัตน์ บตุรเมอืง

4 126360704004-8 น.ส. ธมลวรรณ กอ้นทอง

5 126360704005-5 นาย อภสิทิธิ์ นุ่มวงษ์โต

6 126360704006-3 น.ส. ชตุมิา แกว้ชงั

7 126360704007-1 นาย เฉลมิ หมัดรว่ม

8 126360704008-9 น.ส. พมิลพรรณ สนิโสด

9 126360704009-7 นาย ตะวนั สมุหรัิญ

10 126360704010-5 น.ส. ปิฏญิาภรณ์ ชนูาค

11 126360704012-1 น.ส. อารรัีตน์ เดชฤทธิ์

12 126360704013-9 นาย นนทนันท์ ปาโต

13 126360704014-7 นาย กฤตณัฐ นอ้ยประดษิฐ์

14 126360704015-4 น.ส. รุง่นรัินดร์ ภริมยศ์รี

15 126360704016-2 นาย อลงกรณ์ โพธปิระสทิธิ์

16 126360704017-0 นาย พรีพัฒน์ หกึขนุทด

17 126360704018-8 นาย วฒุกิร จงเทพ

18 126360704019-6 นาย ชวฤทธิ์ บญุอรัญ

19 126360704020-4 นาย ณชิานันท์ ท าละเอยีด

20 126360704024-6 นาย พรชยั แซต่ัน

สาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร ์(ตบค./1)

ปรญิญาตร ี2 ปีตอ่เนือ่ง ภาคปกต ิ63

เว็บไซตส์อบ : tms.rmutp.ac.th



21 126360702003-2 นาย กติเิทพ ปานเพ็ชร์

22 126360702004-0 นาย วนัชนะ จันทรเ์ลาะ

23 126360702006-5 น.ส. สนุศิา ชว่ยด า

24 126360702007-3 น.ส. กนัยกิา บวรบณุยธรรม

25 126360702008-1 น.ส. อรอมุา ตรปีระพณิ

26 126360702009-9 น.ส. เพชรา เมฆมนต์

27 126360702010-7 น.ส. กนัยามาส อบรม

28 126360702011-5 นาย เวโรจน์ ชแูกว้

29 126360702012-3 นาย สทิธพิงศ์ ปัจฉมิสวสัดกิลุ

30 126360702013-1 น.ส. พรรณวษา อารี

31 126360702014-9 นาย ชษิณุพงศ์ เรยีบรอ้ย

32 126360702015-6 นาย อภรัิตน์ เทศเจรญิ

33 126360702016-4 น.ส. จริญา มนแกว้พะเนาว์

34 126360702017-2 น.ส. วภิารัตน์ ธรีะวฒัน์

35 126360702019-8 น.ส. ศศธิร วงัศรี

36 126360702020-6 นาย ศภุวชิญ์ สนัุนทช์ยั

37 126360702021-4 น.ส. ปัทมพร ป้อมกฤษณ์

38 126360702022-2 นาย นพัตธร นุ่มส าลี

39 126360702023-0 น.ส. พรพมิล บรูณะสวสัดิ์

40 126360702024-8 นาย ภาคนิ สายรว่มญาติ

41 126360702025-5 นาย สรุเกยีรติ เต็มศักดิ์

42 126360702026-3 น.ส. วณัชพร เอีย่มส าอางค์

43 126360702027-1 นาย จริศักดิ์ ทองมาก

44 126360702028-9 นาย ธนนิทร นาราษฎร์

45 126360702029-7 นาย ชญานนท์ โซ

46 126360702030-5 น.ส. สภุาวดี จ าปาสี

47 126360702031-3 นาย นันทวฒัน์ เชยีะคง

48 126360702032-1 นาย รชต ส าลวีอ่ง

49 126360702033-9 นาย พงศเ์ทพ มากประดษิฐ

50 126360702034-7 นาย ภาคภมูิ เสรมิผล

51 126360702035-4 นาย สรัล เพ็ชรพัรธ์

52 126360702036-2 น.ส. กนกอร มทุาวนั

53 126360702037-0 น.ส. พรปวณ์ี เป่ียมศริิ

54 126360702041-2 นาย วรีเทพย์ รอบคอบ

สาขาอาหารและโภชนาการ (ตอภ./1)



55 126360702101-4 นาย กษิเดช ทองสขุ

56 126360702102-2 นาย ววิฒัน์ ปานเทพอนิทร์

57 126360702103-0 น.ส. เปรมฤทัย รัตนไพบลูย์

58 126360702104-8 น.ส. พนติพร สกลุณา

59 126360702105-5 น.ส. ธัญวรัตน์ ศรคีะนอง

60 126360702106-3 น.ส. ชนาภา ไชพัชรี

61 126360702108-9 นาย จริพงศ์ ปานเพ็ชร

62 126360702109-7 นาย กฤษฎา เสนยี์

63 126360702110-5 น.ส. ศริรัิตน์ เกดิเจรญิ

64 126360702111-3 นาย ชนนิทร์ ทองหาร

65 126360702112-1 นาย พงษธร ชนะประโคน

66 126360702115-4 น.ส. กาญจนา ปู่ มั่น

67 126360702116-2 นาย สากล สขุเจรญิ

68 126360702117-0 นาย ธัญวฒุิ กาญจนเดชะ

69 126360702118-8 นาย ศรัณยู ธนะด ารงชยัพร

70 126360702120-4 น.ส. พรกนก จันทรส์ง่แสง

71 126360702121-2 น.ส. ปาณสิรา ชชูว่ย

72 126360702122-0 นาย ภไูพร บญุยรัตน์

73 126360702123-8 นาย ธชิากร หอมจันทร์

74 126360702124-6 น.ส. สดนิา สาระ

75 126360702125-3 นาย เจษฎากร เภาพลู

76 126360702126-1 น.ส. นันทกิา แลไมง้าม

77 126360702127-9 น.ส. ศศภิา ไชยชนะ

78 126360702129-5 น.ส. กลัยา ศักดิถ์าวรชยั

79 126360702131-1 น.ส. ณัฐรกิา ชะตารัมย์

80 126360702132-9 น.ส. ชมพนุูท แซต่ัง้

81 126360702133-7 นาย ภานุพงศ์ ชวลตินติธิรรม

82 126360702134-5 น.ส. นันทนัช ตัน้หุย้

83 126360702135-2 น.ส. พรชนก เจรญิรจุทิรัพย์

84 126360702136-0 นาย ทัตเทพ สมขาว

85 126360702138-6 น.ส. ธนารักษ์ พลูเพิม่

86 126360702139-4 น.ส. ธัชชา บัวทอง

87 126360702140-2 น.ส. ยวุดี เรอืงศรี

สาขาอาหารและโภชนาการ (ตอภ./2)


