
1 076150304010-4 น.ส. เอราวรรณ พรมเนตร
2 076150304012-0 น.ส. สนัุนทา การะเวก
3 076150304026-0 น.ส. ศทุธณีิ นาคโคกสงู
4 076150304042-7 นาย พงศกร แสงทับ
5 076150304101-1 น.ส. นวพร นบนอ้ม
6 076150304102-9 น.ส. เกลา้แกว้ โกไศยกานนท์
7 076150304106-0 นาย ศฤงฆาร พงษ์นวม
8 076150304130-0 น.ส. ณภัทรากช ศรปีระยรู
9 076150304135-9 นาย สหรัฐ ทองวรรณ
10 076150304136-7 น.ส. นัฐกานต์ บญุปัญญา
11 076150304140-9 น.ส. กตกิา ชมเชย
12 076150304205-0 น.ส. รววิรรณ ดษุฎรีุง่เรอืง
13 076150304209-2 น.ส. สดุาพร ชาญนอก
14 076150304210-0 น.ส. สภุาพร ใหมจ่นี
15 076150304212-6 น.ส. ณัฏวรรณ ศรแีกว้พันธ์
16 076150304216-7 นาย สมาธชิยั โพนกระโทก
17 076150304217-5 น.ส. สรลักษณ์ ศภุการกญุชร
18 076150304220-9 นาย วรวฒุิ แสนสขุทวทีรัพย์
19 076150304221-7 น.ส. จริาภรณ์ พญิญะคณุ
20 076150304315-7 น.ส. วภิาวรรณ เดยีวประสพ
21 076150304403-1 นาย ณัฐภมูิ พงึสวสัดิ
22 076150304411-4 น.ส. จริาภรณ์ โกวทิดํารงกจิ
23 076150304414-8 น.ส. วรศิรา ลสีนธไิชย
24 076150304420-5 น.ส. นฤมล ธรรมชาติ
25 076150304504-6 นาย สวุจัิกขณ์ ศริรัิตน์
26 076150304506-1 นาย ภพธร กลบีขยาย
27 076150304508-7 นาย ปัญญา ตุม้ทอง
28 076150304515-2 นาย ปฏพิล พฒุเิทศ
29 076150304614-3 น.ส. ผอ่งมณี แสงพรม
30 076150304616-8 น.ส. ปวณ์ีนุช รัตนโพธพิรกลุ
31 076150304619-2 น.ส. แกว้เกลา้ โกไศยกานนท์
32 076150304707-5 น.ส. อมรศรี พันธุฤ์ทธิ
33 076150304721-6 น.ส. วรรณภาพร จันอนิ
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34 076150304006-2 นาย พรีะพล มาลัยทอง
35 076150304008-8 น.ส. ธดิาวรรณ ทา้วทอง
36 076150304009-6 น.ส. พัณณติา นาราษฎร์
37 076150304011-2 น.ส. อษุณีย์ บบุผาวลัย์
38 076150304028-6 น.ส. สโรชา พุม่เจรญิ
39 076150304041-9 นาย กติตวิฒัน์ คลําศรี
40 076150304043-5 น.ส. วชิตุา ธนะไชย
41 076150304112-8 น.ส. ศรัณยพ์ร คํานา
42 076150304117-7 น.ส. อมราภรณ์ บํารงุผล
43 076150304126-8 น.ส. สภุารัตน์ เกตแุกว้
44 076150304137-5 น.ส. มัลลกิา ตังศรวีงศ์
45 076150304139-1 น.ส. ภานุชนาฎ พลินุ
46 076150304141-7 น.ส. รัชรนิทร์ พว่งพันธ์
47 076150304201-9 น.ส. ชตุกิาญจน์ พมิพท์อง
48 076150304202-7 น.ส. ชนากานต์ พมิพท์อง
49 076150304204-3 น.ส. ปัณณกิา บัวงาม
50 076150304206-8 น.ส. สาธดิา สาแยม้
51 076150304207-6 น.ส. กรวรรณ มหงิษา
52 076150304215-9 น.ส. ศรสวรรค์ หนักแน่น
53 076150304223-3 น.ส. สริยิากร หลักชยั
54 076150304303-3 นาย ศรัณยู นมิบิตุร
55 076150304311-6 นาย อภวิฒัน์ กลันสวุรรณ
56 076150304401-5 น.ส. รุง้ลาวลัย์ ทองยอ่ย
57 076150304501-2 น.ส. ปรดีาทพิย์ สกลุทวสีขุ
58 076150304505-3 น.ส. ธัญญาเรศ แจง้ศรวีงศ์
59 076150304513-7 น.ส. รุง้ทวิา แซต่ัง
60 076150304516-0 น.ส. ปรณิดา โพธทิองศรสีทิธิ
61 076150304519-4 น.ส. สนัุนทา ฉมิพลี
62 076150304520-2 น.ส. นําออ้ย รอบคอบ
63 076150304610-1 น.ส. บัววรณุ ชา่งตอ่
64 076150304612-7 น.ส. กญัญารัตน์ ศรเีกตุ
65 076150304613-5 น.ส. จฑิาภรณ์ เชอืโคกสงู
66 076150304618-4 น.ส. นศิากร ยนิดรัีมย์

การบญัชกีารเงนิ ปบง./2



67 076150304040-1 น.ส. รมติา พานดี
68 076150304107-8 น.ส. ศภุรัตน์ จันทรเ์ปลง่
69 076150304110-2 น.ส. พลอยไพลนิ ทองสม
70 076150304124-3 น.ส. กญัญารัตน์ คงไพรสนัต์
71 076150304125-0 น.ส. จนู พวงแกว้
72 076150304128-4 น.ส. จริาภรณ์ บญุธรรม
73 076150304203-5 น.ส. ปนัดดา ขันสาคร
74 076150304213-4 น.ส. พราวมณี คําพันธ์
75 076150304218-3 น.ส. อรสิรา อกัสวง
76 076150304301-7 น.ส. สพัุตรา แสงสวุรรณ
77 076150304309-0 นาย รัฐศักดื พวงวาสนา
78 076150304314-0 น.ส. กนกวรรณ บญุศรี
79 076150304322-3 น.ส. อมุาพร สขุศริิ
80 076150304323-1 น.ส. อภญิญา จําปาทอง
81 076150304409-8 นาย ธัญกร บรุทีาน
82 076150304413-0 น.ส. พฤกษา ใจนันตะ๊
83 076150304421-3 น.ส. สริโิสภา ภริมย์
84 076150304422-1 น.ส. ฐติมิา มังกร
85 076150304423-9 นาย สทิธานต์ สทิธเิสนา
86 076150304502-0 น.ส. นันทัชพร วรรณศริิ
87 076150304503-8 นาย ชลสทิธิ ลัคนาวพิธุ
88 076150304509-5 น.ส. สริกิาญจน์ เตชะดี
89 076150304517-8 น.ส. ฉัตรเพชร นุชงาม
90 076150304602-8 น.ส. รัตนาภรณ์ อนิสธุา
91 076150304701-8 น.ส. ชตุกิาญจน์ กรเกษม
92 076150304702-6 น.ส. สทุธดิา เรอืงไชย
93 076150304704-2 นาย สรรพากร มะสนินท์
94 076150304708-3 น.ส. ปัณรส สหสทิธวิฒัน์
95 076150304712-5 น.ส. นรศิสรา อนิทรแ์กว้
96 076150304715-8 น.ส. นุชนาถ ขันตี
97 076150304716-6 น.ส. ณัฐวภิา ประยรูประสพ

การบญัชบีรหิาร ปบบ./1



1 076150306001-1 น.ส. เสาวนยี์ บญุสขุ
2 076150306002-9 น.ส. ลักษณพร ภัทรจติตานันท์
3 076150306003-7 น.ส. พมิพล์ภัส พันศรี
4 076150306004-5 น.ส. จันธมิา บัวโรย
5 076150306007-8 น.ส. สกลภัทร โพธปิาน
6 076150306009-4 น.ส. สภุาพร อนิสี
7 076150306011-0 น.ส. รญิญารัตน์ ธัญสทิธวิฒุกิลุ
8 076150306013-6 น.ส. กลัยา ลานทอง
9 076150306014-4 น.ส. ภคภรณ์ เป้พนิจิ
10 076150306015-1 น.ส. จันทรจ์ริา เพชรพรมมาศ
11 076150306016-9 น.ส. อภญิญา โสมา
12 076150306017-7 น.ส. เมธณีิ นาสพัฒน์
13 076150306018-5 น.ส. ศภุรัตน์ กลัยา
14 076150306019-3 นาย อธวิฒัน์ ชุม่กงิ
15 076150306020-1 น.ส. เมธริา เจรญิมนิ
16 076150306021-9 น.ส. ปาณสิรา เนอืเย็น
17 076150306022-7 น.ส. ธนภรณ์ กลุสวุรรณ์
18 076150306023-5 นาย อคัรัช คณุกวนิ
19 076150306024-3 นาย นัฐนนท์ ยนืยง
20 076150306025-0 น.ส. กลัยาณี จาระณะ
21 076150306026-8 น.ส. ไรวดา แทน่ทอง
22 076150306027-6 นาย กรธวชั ขาวสขุา
23 076150306029-2 น.ส. วรัญญา สดุสวาสดิ
24 076150306030-0 น.ส. จฑุามาศ รจุานันท์
25 076150306032-6 น.ส. คันธมาลี ศรคีรินิทร์
26 076150306035-9 น.ส. กชกร หาญมานบ
27 076150306036-7 น.ส. เกวลนิ นวลเกษม

28 076150306037-5 นาย เดชชยั ลลีาขจรจติ
29 076150306038-3 นาย สรวชิญ์ จําปากะนันท์
30 076150306040-9 นาย ภากร โตจันทร์
31 076150306041-7 น.ส. นฤมล เหงขนุทด
32 076150306042-5 น.ส. วรดา พรชนื
33 076150306043-3 น.ส. วรรณภา จนิดารัตน์
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34 076150306101-9 น.ส. รัฐธกิา สะตาดี
35 076150306103-5 น.ส. ภัทรชนก แขง่เพ็ญแข
36 076150306104-3 น.ส. อรสิา จําพรต
37 076150306105-0 นาย ธนากร กงิชา
38 076150306106-8 น.ส. ชลธชิา ยนืยง
39 076150306108-4 น.ส. จริาพร นาคทัง
40 076150306110-0 นาย สริวชิญ์ ประวาลศลิป์
41 076150306112-6 น.ส. ณัฐณชิา มศีลิป์
42 076150306113-4 นาย ภากร วงักุม่
43 076150306114-2 นาย กษิดศิ ไดส้ขุ
44 076150306115-9 น.ส. พรมิแพรว ภักดพีงษ์
45 076150306116-7 น.ส. ปฐมาวดี เภรภีาศ
46 076150306117-5 น.ส. ณณิรญา เทาอดั
47 076150306118-3 น.ส. เมนศิา บานชนื
48 076150306119-1 น.ส. สนดิา โพธพัินธ์
49 076150306120-9 นาย เทดิพงศ์ เสยีงใส
50 076150306121-7 น.ส. อภริดี ศรแีพงมนต์
51 076150306123-3 น.ส. ณัฐวกิา เทยีมโพธิ
52 076150306125-8 น.ส. ศริลิักษณ์ ใจจร
53 076150306126-6 นาย ศาศวตั ไพชยนตฤ์ทธา
54 076150306127-4 น.ส. นภาพร มังมี
55 076150306128-2 น.ส. นันทน์ภัส หอกคํา
56 076150306132-4 น.ส. สธุดิา สถติพรอํานวย
57 076150306136-5 นาย ศภุณัฐ พนิจิพรอนันต์

58 076150304003-9 นาย กฤษณพล เหลา่พร
59 076150304023-7 นาย ไชยานนท์ เอยีมแกว้
60 076150304031-0 นาย อมเรศ มารัตน์
61 076150304032-8 นาย พลภัทร เอยีมนอ้ย
62 076150304033-6 นาย ภัทรพล ธงทอง
63 076150304034-4 นาย สเุมธ ปัญโยชยั
64 076150304036-9 น.ส. วรัทยา สงเมอืง
65 076150304105-2 นาย ภาณุ คลําศรี
66 076150304118-5 นาย เมธัส ยังศริิ
67 076150304119-3 น.ส. อทติยา แสงเนยีม
68 076150304142-5 น.ส. จนิทภา วฒันาวรกลุชยั

การสอบบญัชี ปบส./1



69 076150304143-3 นาย ศริสทิธิ อรยิสริโิสภณ
70 076150304211-8 น.ส. สริลิักษณ์ ชชูว่ยชวีติ
71 076150304214-2 น.ส. อญัชสิา อนิทองหลาง
72 076150304222-5 น.ส. กลัยาณี สมสดีา
73 076150304302-5 น.ส. ปิยวรรณ รัตนพันธ์
74 076150304306-6 นาย อกุฤษฎ์ พจนศ์ริศิลิป
75 076150304308-2 น.ส. พชิญา สริมานนท์
76 076150304310-8 น.ส. ธัญกลัย์ กรีตกํิาจาย
77 076150304316-5 น.ส. ลลติา จริะรัตนพ์ศิาล
78 076150304317-3 น.ส. เอมมกิา ฟักแกว้
79 076150304318-1 น.ส. ปัทมวรรณ เปรมปรกิ
80 076150304402-3 น.ส. ปัฐมาภรณ์ นวนศรี
81 076150304404-9 นาย อภสิทิธิ โตมา
82 076150304405-6 น.ส. สภุาวดี ลขิติบวร
83 076150304406-4 นาย เมธี ปานกลนิพฒุ
84 076150304408-0 น.ส. พมิลวรรณ เกษสไีพร
85 076150304511-1 นาย กฤชฐาธัช ไหงสพุลสทิธิ
86 076150304514-5 น.ส. ประภาพร องึตระกลู
87 076150304607-7 น.ส. เจนจริา วนันี
88 076150304617-6 นาย ชยภัทร ศริโิยธา
89 076150304719-0 น.ส. วรางคณา วทัญ เูจรญิลาภ

90 076150304001-3 น.ส. สธุดิา อาสนเพชร
91 076150304002-1 น.ส. ธนัญญา จลุพันธ์
92 076150304004-7 น.ส. ภัทรนันท์ เหลอืงวบิลูยพ์ร
93 076150304007-0 น.ส. ศภุชญา เลศิวสิาลสนิ
94 076150304013-8 นาย ศภุชยั กสกิลัปพฤกษ์
95 076150304015-3 นาย กติพิล โตเลยีง
96 076150304018-7 น.ส. ณัฐธดิา กา้นจันทกึ
97 076150304025-2 นาย พรีพัฒน์ เพชรลุ
98 076150304103-7 นาย ชวนิทรพ์ล ชนะจารวุฒัน์
99 076150304111-0 นาย ธรรมธ์กฤตด์ ปิยะเจรญิวงศ์
100 076150304114-4 นาย บญุญาพัฒน์ เกตจุรัส
101 076150304116-9 น.ส. ฤทัยรัตน์ ศรเีพ็ชร
102 076150304120-1 น.ส. นพนันท์ ปาโท
103 076150304131-8 น.ส. ชนติา มรัีชชะ

การสอบบญัชี ปบส./2



104 076150304132-6 น.ส. กาญจนา ธรรมดา
105 076150304133-4 น.ส. จฑุามาศ วกลุวรวสั
106 076150304144-1 นาย พงศกร คงสนุ่น
107 076150304304-1 น.ส. ณัฐฐนิี เครอืประดษิฐ์
108 076150304307-4 น.ส. บษุยา ทองสขุธรรม
109 076150304320-7 น.ส. ณภัทร บญุลอื
110 076150304321-5 น.ส. ธัญญารัตน์ เหลอืงเวคนิ
111 076150304407-2 นาย ปาฏหิารยิ์ ตังทรงสวุรรณ์
112 076150304410-6 นาย สนัตภิาพ บัวรอด
113 076150304412-2 น.ส. กาญจนา ถนิอบุล
114 076150304507-9 น.ส. ภัคจริา การะเวก
115 076150304601-0 นาย ธรีะวฒัน์ ตรีะรัตน์
116 076150304606-9 น.ส. ฉัตรพริณุ เรอืงจติประภา
117 076150304608-5 นาย ณัฐพล ไตรรัตนวนชิ
118 076150304714-1 นาย อศิรา ยอดไธสง
119 076150304717-4 น.ส. เกวลนิ ชมุพรีพงษ์
120 076150304718-2 น.ส. ปรญิชติา เรศประดษิฐ์

1 076150303302-6 น.ส. จริาภา วงเวยีน
2 076150303303-4 น.ส. นติยิา ยังสขุ
3 076150303306-7 น.ส. วรรณพร พลูสนิกลู
4 076150303307-5 น.ส. ศภุาวรรณ์ ทองออ่น
5 076150303309-1 น.ส. พมิพช์นก กนกวฒันะพันธุ์
6 076150303313-3 น.ส. ฐติมิา สกุใส
7 076150303316-6 น.ส. พมิพา โยธาจันทร์
8 076150303317-4 น.ส. ธนัชพร วชิยัขัทคะ
9 076150303318-2 น.ส. นาตาชา มะตะระกี
10 076150303320-8 น.ส. มนิตา ขําชุม่
11 076150303321-6 น.ส. ณัฐวดี เงยีวพา่ย
12 076150303322-4 น.ส. ปารชิาต จันทรห์อม
13 076150303323-2 นาย ธนพัฒน์ จันทเชอื
14 076150303324-0 น.ส. อนิทริา สงัขร์ุง่
15 076150303325-7 น.ส. สโรชา แกว้วเิศษ
16 076150303326-5 น.ส. จรัิญญา มอีดุหนุน
17 076150303327-3 นาย สทิธวิฒัน์ ถาวร

การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน ปจล./1
เว็บไซตส์อบ : tms-white.rmutp.ac.th



18 076150303328-1 นาย จริพงศ์ เหลอืงวเิชยีร
19 076150303329-9 น.ส. นฤมล รดิมัด
20 076150303330-7 น.ส. อมัภกิาร์ กองคํา
21 076150303332-3 น.ส. นฏมน สทุนิเผอืก
22 076150303333-1 น.ส. สภุาวดี สดีา
23 076150303334-9 น.ส. ชลดิา เรอืงทัพ
24 076150303335-6 น.ส. พรพชิชา ปัจจสุมัย
25 076150303336-4 น.ส. มัทนา สมฤทธิ
26 076150303338-0 น.ส. อมติตา ปานเหล็ง
27 076150303339-8 น.ส. ปิยะธดิา โพธศิรมีาตร
28 076150303340-6 นาย กฤษณพงษ์ สกลุไทย
29 076150303341-4 น.ส. ลลติภัทร สําราญใจ
30 076150303342-2 นาย อารยวชิญ์ ธงศรี
31 076150303343-0 น.ส. จรยิา ไชยมัน
32 076150303344-8 น.ส. เต็มฤดี มว่งไข่
33 076150303345-5 น.ส. ศริลิักษณ์ แสงสําลี
34 076150303346-3 นาย ธนาทติย์ จติรโสม
35 076150303347-1 น.ส. ศริดา มอญดะ

36 076150303401-6 น.ส. สาวกิา อาจนยิม
37 076150303402-4 น.ส. ภัทรวรรณ มปีระเทศ
38 076150303403-2 น.ส. ฐติรัิตน์ พลูสวน
39 076150303404-0 นาย เศกศักดิ ทองมัง
40 076150303405-7 นาย พสิฏิฐ์ กลับวุน่
41 076150303407-3 น.ส. พาณชิา โตศะศขุ
42 076150303408-1 น.ส. บัณฑติา ศวิลิัย
43 076150303409-9 นาย ชานนท์ ตังตระกลู
44 076150303410-7 นาย ธนกฤต บญุบรรจงเจรญิ
45 076150303411-5 นาย ณัฐวฒัน์ นวลจันทร์
46 076150303412-3 น.ส. นําฝน นอ้ยประชา
47 076150303413-1 นาย ณัฐวฒัน์ ชมดี
48 076150303414-9 นาย ธรีภัทร กลนิผล
49 076150303416-4 น.ส. กญัญารัตน์ โตสงิห์
50 076150303417-2 นาย ชยัวฒัน์ พมิพพ์งษ์
51 076150303418-0 นาย ถริวฒุิ ฉันทนาวรกลุชยั
52 076150303419-8 นาย เงนิ มบีญุ

การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน ปจล./2



53 076150303420-6 นาย อภริมย์ ถนิกชกร
54 076150303421-4 น.ส. อภญิญา ยลปราโมทย์
55 076150303422-2 น.ส. กรกนก นยิมสจุรติ
56 076150303423-0 นาย อภวิชิญ์ ศรรัีงษ์
57 076150303424-8 น.ส. นพวรรณ คงมัน
58 076150303425-5 น.ส. จติราวดี ดว้งชะอุม่
59 076150303426-3 น.ส. อนัตกิา เพชรดํา
60 076150303427-1 นาย อทิธกิร บญุชู
61 076150303428-9 น.ส. มัสสกิา รักขันโท
62 076150303429-7 น.ส. ณัฐธริา กรดิรัมย์
63 076150303431-3 นาย สนัตภิาส พันเสวก
64 076150303432-1 น.ส. อนติา กะเต็บหมัด
65 076150303433-9 น.ส. นัสรนิทร์ สายไหม
66 076150303434-7 นาย คมชาญ ปรางทอง
67 076150303435-4 น.ส. อารวีรรณ ปันกอ้น
68 076150303436-2 น.ส. อาภัสรา คําสงิห์
69 076150303437-0 น.ส. หทัยา หาญธัญกรณ์
70 076150303438-8 นาย ธวชัชยั พงึภพ
71 076150303439-6 น.ส. วนัลยา ราญรอน
72 076150303441-2 นาย สหสัวรรษ สขุหนองโป่ง
73 076150303442-0 น.ส. สโรชา ทองปรอน
74 076150303444-6 น.ส. พลอยชมพู โตจําเรญิ
75 076150303445-3 น.ส. พัชรภีรณ์ ภูเ่กตุ

76 076150306129-0 น.ส. ธัญวรัตน์ พนาทองพาพร
77 076150306130-8 น.ส. วรรณพร หวงัสกลุโชค
78 076150306131-6 น.ส. ลันลนา รัตนวงศ์
79 076150306134-0 น.ส. ธัญสนิี สอนสนาม
80 076150306137-3 น.ส. นฤภร แสงสาตรา
81 076150306138-1 น.ส. วรรณธดิา อําดษิสร
82 076150306139-9 น.ส. ธนัชชา เพมิสวุรรณ
83 076150306140-7 น.ส. สโรชา บัวพก
84 076150306142-3 นาย สรภพ กาญจนชยัรัตน์
85 076150306143-1 น.ส. สริภัทร อนิทสุมติ
86 076150306144-9 น.ส. ณัฐณชิา นันทะรดิ
87 076150306201-7 น.ส. ภาคนิี เนตรคํายวง

เศรษฐศาสตรด์จิทิลั ปศด./1



88 076150306202-5 น.ส. พลอยนภัส กลนิหอมรนื
89 076150306203-3 น.ส. วรรณศริิ โตะ๊หวงั
90 076150306204-1 นาย พงศธร สวุรรณ์
91 076150306205-8 นาย โชคอนันต์ บญุญพัฒนากลู
92 076150306206-6 นาย วรวทิย์ ลมิสมัพันธเ์จรญิ
93 076150306207-4 น.ส. นริดา สําโรงแสง
94 076150306208-2 น.ส. ปรยีาภรณ์ ใตสํ้าโรง
95 076150306209-0 น.ส. กรกนก กนัไพเราะห์
96 076150306211-6 น.ส. กนกวรรณ ลนุพัฒน์
97 076150306212-4 นาย วรีภัทร ยานนาวา
98 076150306213-2 น.ส. พนดิา เสอืสุม่

1 076150303001-4 น.ส. วรนิทร พงึโพธิ
2 076150303002-2 น.ส. นัทธมน แกว้นํามติร
3 076150303004-8 น.ส. สริวิมิล พรอ้มสขุ
4 076150303007-1 น.ส. สธุาพร รัตนเสรวีฒัน
5 076150303009-7 น.ส. พรธติา ภูร่ะหงษ์
6 076150303010-5 น.ส. มานติา สทุธแิสน
7 076150303011-3 นาย วฒุเิดช มว่งพฒุ
8 076150303012-1 น.ส. ศญิารักษ์ ประเสรฐิพันธุ์
9 076150303013-9 น.ส. สภุัค อาจศริวิฒัน์
10 076150303014-7 น.ส. ธันญานุชร์ สวุรรณอาภรณ์
11 076150303015-4 น.ส. ณัฏฐช์นก หนูพัฒน์
12 076150303016-2 น.ส. สนัตห์ทัย เจรญิภญิโญ
13 076150303017-0 นาย อนุชชา เย็นไธสง
14 076150303018-8 น.ส. สรติา ตรพีฒุ
15 076150303020-4 นาย ณัฐพล แกว้กญัญาติ
16 076150303021-2 น.ส. จริาภา คงทรัพยเ์กษม
17 076150303022-0 น.ส. อจัฉรา แซโ่งว้
18 076150303023-8 น.ส. พณรัตน์ ชาํนาญศรี
19 076150303024-6 นาย นราวชิญ์ คุม้โฉม
20 076150303025-3 น.ส. จตกมล จักษุรักษ์
21 076150303026-1 น.ส. กญัญรัตน์ ดวงกนัยา
22 076150303028-7 น.ส. กวสิรา ประโพธสิงัข์
23 076150303029-5 นาย ภัทรวฒัน์ สดุเต ้

เว็บไซตส์อบ : tms-pink.rmutp.ac.th
การจดัการทวัไป ปจท./1



24 076150303030-3 น.ส. พชิญส์นิี ยวุะกนษิฐ
25 076150303031-1 นาย เสกสรรค์ การมนตรี
26 076150303101-2 น.ส. อาทติยา เถยีรถาวร
27 076150303102-0 น.ส. กญัญาวรี์ เป็งดล
28 076150303103-8 น.ส. ธัชรนิทร์ กระวนิทร์
29 076150303106-1 น.ส. กรชนก แกว้กลํา
30 076150303107-9 น.ส. ดาหวนั เอกวงศ์
31 076150303108-7 น.ส. ภัศรา ดสีดุ
32 076150303109-5 น.ส. ญาดา ราชวีะ
33 076150303110-3 นาย กฤษกร ออ่นนอ้ม
34 076150303111-1 น.ส. ชนัญชดิา ชนะศภุธาตรี
35 076150303113-7 น.ส. สภุารัตน์ พงษ์ธานี
36 076150303114-5 น.ส. พรประภา แพรพันธ์
37 076150303115-2 นาย นาวนิ แยม้ศรี
38 076150303117-8 น.ส. สพุรรณษา รัตนวไิล
39 076150303119-4 นาย ธวีรัตน์ จอกทองออ่น
40 076150303120-2 น.ส. วรศิรา คลา้ยหาญ
41 076150303122-8 นาย ณัฐพงศ์ สมบรูณ์
42 076150303124-4 น.ส. รัตนต์ยิา ภูร่ะยา้
43 076150303125-1 นาย นนท์ ชณิเกตุ
44 076150303126-9 น.ส. ปัญญาพร ไลส้กลุ
45 076150303127-7 นาย ภานรนิทร์ ศภุนรากลุ
46 076150303128-5 น.ส. กลุธดิา ปุ๋ ยรักษา

47 076150303202-8 น.ส. ชญาณศิ ธรีกลุ
48 076150303203-6 น.ส. ศริกิญัญา โยธา
49 076150303204-4 น.ส. วราพร ศรงีาม
50 076150303208-5 นาย ธัญพสิษิฐ์ กลนิพลับ
51 076150303209-3 น.ส. กมลวรรณ อปุเนตร
52 076150303211-9 นาย ออดี นอิสิมัย
53 076150303212-7 น.ส. ศภุมาส ดแีนบเนยีน
54 076150303215-0 น.ส. วรศิรา สขุแยม้
55 076150303217-6 น.ส. ชโรทร เกตชุะนก
56 076150303218-4 น.ส. กมลวรรณ จันครา
57 076150303219-2 น.ส. กมลชนก เดชพงษ์
58 076150303220-0 น.ส. กลุธดิา ไชยมหาพฤกษ์

การจดัการทรพัยากรมนษุย์ ปจม./1



59 076150303223-4 นาย ทวพีล ทรัพยท์วเีดช
60 076150303224-2 น.ส. ธดิารัตน์ ดใีจ
61 076150303225-9 นาย กติตพิศ มาดี
62 076150303227-5 นาย อธยิตุ บญุเปลยีม
63 076150303228-3 นาย ปณธิิ แจง้นคร
64 076150303234-1 นาย ธนากร ระยา้แกว้
65 076150303235-8 น.ส. ณัฐรกิา สพุร
66 076150303236-6 น.ส. พาณภิัค จติรอําพัน
67 076150303237-4 น.ส. กนกวรรณ สอนโยธา

68 076150305003-8 นาย นธิโิรจน์ ศวิชัขวญัตระกลู
69 076150305005-3 น.ส. วาสนา เจรญิสขุ
70 076150305012-9 น.ส. กณัฑมิา เนอืงวงษา
71 076150305015-2 นาย พรเทพ ภูท่อง
72 076150305018-6 นาย ณัฐพนธ์ ผูป้ลมื
73 076150305020-2 น.ส. จริวรนิทร์ ปรชีาเดช
74 076150305103-6 นาย พศวตั ณรงคเ์ดชกลุ
75 076150305104-4 นาย ญาณพล ฉัตรแกว้มณีวงศ์
76 076150305105-1 นาย ศริชิยั ขอเจรญิ
77 076150305111-9 นาย เตชสทิธิ ศรเีรอืง
78 076150305117-6 นาย วรรณชยั เชอืบัวขาว
79 076150305118-4 นาย ธรีด์นัย เรอืงพชิชารัตน์
80 076150305203-4 นาย การกฤศ ธัมนุวตัิ
81 076150305204-2 นาย พฒุพิงศ์ พวงประเสรฐิ
82 076150305210-9 นาย รณพร อวริทุธมรรค
83 076150305212-5 นาย วรีภัทร แจง้จัน
84 076150305215-8 นาย ธรรมลักษณ์ เมอืงกลาง
85 076150305217-4 นาย บัณฑร สวีใิจ

86 076150305001-2 น.ส. พสกิา เตชะไตรภพ
87 076150305002-0 น.ส. ตรรัีตน์ นศิานารถ
88 076150305006-1 น.ส. พรวลี ตรกีจิจา
89 076150305009-5 นาย ทวรลาภ ศรสีนัต์
90 076150305014-5 น.ส. ปภัสสร อบุลภาพ
91 076150305016-0 นาย สติกาล สวีานนท์
92 076150305017-8 น.ส. พรปวณ์ี มณีสง่ศรี

พฒันาซอฟตแ์วร ์ ปรพ./1

คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปรค./1



93 076150305019-4 นาย ศภุกฤต โขมะพัฒน์
94 076150305101-0 นาย สหสัวรรษ กลนิทอง
95 076150305102-8 นาย ณัฐพงศ์ มะหมัดกนุ
96 076150305106-9 นาย กติตศิักดิ จงึมผีลบญุ
97 076150305107-7 นาย มัชพล ชมุใหม่
98 076150305108-5 น.ส. พชิญาฏี มะแอ
99 076150305115-0 นาย จตพุร แจม่ดวง
100 076150305116-8 นาย ธนดล องักรุวโิรจน์
101 076150305119-2 น.ส. ปัทมาพร โป๊ะประนม
102 076150305120-0 นาย ยศภัทร ขันทอง
103 076150305202-6 นาย กลวชัร กอบสมบัติ
104 076150305206-7 นาย สริวชิญ์ แสงประสทิธิ
105 076150305208-3 นาย ณัฐพงษ์ อบุลธชาติ
106 076150305211-7 นาย สทิธศิักดิ แสงสรูย์
107 076150305216-6 นาย ปรัชญา ชานุ
108 076150305221-6 น.ส. นลนินุช เตชะวรรณโต

1 076150302001-5 น.ส. ณภัทร ชา้งเผอืก
2 076150302002-3 น.ส. ชลัญดา กลับนอ้ม
3 076150302005-6 น.ส. สพุรีชา ดษุปิยะ
4 076150302008-0 นาย มงคล ชนืชม
5 076150302010-6 นาย ภาคนิทร์ วเิชยีรพทัิกษ์
6 076150302011-4 น.ส. สพุชิชา ทัดบบุผาชาติ
7 076150302013-0 นาย รัฐนันท์ พวงขันแกว้
8 076150302014-8 นาย สรรทติย์ ศรสีวสัดิ
9 076150302015-5 นาย ศภุสณัห์ อปุโยคนิ
10 076150302016-3 น.ส. วรกมล เขยีวเจรญิ
11 076150302017-1 นาย ภาณุพงษ์ วนเกดิ
12 076150302018-9 นาย ภบูดนิทร์ ตันรัตนาวงศ์
13 076150302019-7 น.ส. สชุาดา ขวญัแกว้
14 076150302020-5 น.ส. ศรัญญา แสงกลา้
15 076150302021-3 น.ส. กมลพร งามสม
16 076150302022-1 น.ส. รัฐนารนิทร์ กติตโิชตศิภุกลุ
17 076150302023-9 นาย พรหมมนิทร์ ออ่นบญุนาค
18 076150302024-7 นาย ณัฐพล ศรอีาภาพพัิฒน์

การบรหิารการตลาด ปตบ./1
เว็บไซตส์อบ : tms.rmutp.ac.th



19 076150302025-4 น.ส. สทุธดิา อดุมสนิธวุฒัน์
20 076150302028-8 น.ส. ณัฐธาธรภ์ เกตอํุา
21 076150302033-8 นาย วชริวทิย์ รักซอ้น
22 076150302035-3 นาย สทิธศิักดิ มนัีนท์
23 076150302036-1 นาย ปรัชชานนท์ สนุทรานนท์
24 076150302037-9 นาย ภัทรพล กลุวกิรานต์
25 076150302202-9 นาย เทวราช สขุเกษม
26 076150302203-7 นาย กติตศิักดิ สบืสําราญ
27 076150302204-5 นาย ณัฐดนัย เสธะรา
28 076150302205-2 นาย ชนนทช์ยั งามประดษิฐ์
29 076150302236-7 น.ส. ทพิยเ์กษร รัตนอรโุณทัย
30 076150302239-1 น.ส. ลลนา รักหนู
31 076150302240-9 น.ส. อมรรัตน์ เลยีงรักษา

32 076150302101-3 น.ส. ปกติตา วานนท์
33 076150302102-1 น.ส. ศริวิรรณ เดชรัตน์
34 076150302103-9 นาย มนตรี กจิวาสน์
35 076150302104-7 น.ส. ทักษพร พูบ่หุงาอมร
36 076150302105-4 น.ส. ศริวิรรณนา เหลา่มา
37 076150302106-2 นาย สหสัวรรษ กงัเจรญิวฒันา
38 076150302107-0 นาย จริทปีต์ สมสอาด
39 076150302108-8 นาย คริากร คงเขยีว
40 076150302109-6 นาย ธรีเมธ ราชกระโทก
41 076150302110-4 นาย คมกรชิ อยูอ่ยุ
42 076150302111-2 น.ส. ยวุดี นมิบิตุร
43 076150302112-0 น.ส. ทวิา ภัทรพรหม
44 076150302113-8 นาย เกอืกลู หอมสดุ
45 076150302114-6 นาย อาชวนิ อนิสวา่ง
46 076150302116-1 น.ส. ศรตุยา เกยีรตเิลขา
47 076150302118-7 นาย ภานุเดช พุม่เจรญิ
48 076150302119-5 นาย ธรีธาดา อยัสานนท์
49 076150302208-6 นาย อภสิทิธิ หมายสนูคํา
50 076150302216-9 นาย วรัญ ู จมิลมิ
51 076150302222-7 นาย นพณัฐ ออ่นนอ้ม
52 076150302224-3 นาย พพีสษิฐ์ อทิธานุเวคนิ
53 076150302229-2 นาย ยศนันท์ อาจหาญ

การบรหิารการตลาด ปตบ./2



54 076150302230-0 น.ส. มณฑริา แกน่นาค
55 076150302231-8 นาย คณศิร จงึแสนประเสรฐิ
56 076150302232-6 น.ส. ระววิรรณ ทองอปุการ
57 076150302233-4 น.ส. จริฉัตร ศริวิงษ์
58 076150302234-2 นาย ศรตุ พงษ์รักษา
59 076150302235-9 น.ส. วรศิรา สงัฆมณี
60 076150302237-5 น.ส. ชนติรา ปู่ ฮาต

61 076150302402-5 น.ส. พชิญาภา บญุลํา
62 076150302403-3 น.ส. สรินิยา บญุทวสีกลุ
63 076150302404-1 น.ส. ดสุติา องัศวุฒันากลุ
64 076150302405-8 น.ส. วรศิรา จวิเลศิเลขา
65 076150302406-6 น.ส. มณี รุง่เครอื
66 076150302407-4 น.ส. สภุลักษ์ โกกเิสวี
67 076150302408-2 น.ส. ณฐสร กาญจนะวสติ
68 076150302409-0 น.ส. วนัทนยี์ ธรุพันธุก์จิโชติ
69 076150302410-8 นาย ชญานนิ วงังาม
70 076150302411-6 นาย ศภุกฤต ศภุาคม
71 076150302413-2 น.ส. รุง่นภา ฤทธบิรุี
72 076150302415-7 นาย โยธนิ พชืหมอ
73 076150302416-5 น.ส. ธนัญญา ลาภปัญญา
74 076150302417-3 น.ส. ชนษิฐา ตน้แทน
75 076150302422-3 นาย ณัฐกติต์ พวงพลิา
76 076150302432-2 น.ส. สพัุตรา อาบสวุรรณ์
77 076150302433-0 น.ส. นวลชนก ทําคาม
78 076150302434-8 นาย ตะวนั สทุธโิรจน์
79 076150302435-5 น.ส. อรณชิา พนัสพทุธรักษา
80 076150302437-1 นาย กอ้งปพัฒน์ วงศเ์จรญิภัทร์

81 076150307002-8 นาย ทวิทัศน์ สมิมา
82 076150307004-4 นาย ชยานันต์ เอยีมฉัยยา
83 076150307005-1 นาย นักปราชญ์ แจง้ธรรมมา
84 076150307006-9 น.ส. รชนกีร บรรณาลัย
85 076150307007-7 น.ส. สริยิากร หมูจั่นทร์
86 076150307008-5 น.ส. ศลิป์สภุา พันธุส์มัฤทธิ
87 076150307009-3 น.ส. ปรยีาพร แชม่ชอ้ย

การสอืสารการตลาด ปตส./1

ภาษาองักฤษธรุกจิ ปภธ./1



88 076150307010-1 น.ส. พรชนก พลูทรัพย์
89 076150307011-9 น.ส. สชุญัญา บญุทัน
90 076150307012-7 น.ส. ณภัทร์ วตัยุา
91 076150307014-3 น.ส. ธัญลักษณ์ กา้นทอง
92 076150307015-0 น.ส. ปวณีา สมอนา
93 076150307016-8 น.ส. ชลธชิา นาคศาลา
94 076150307017-6 นาย องศา ไทยโสภา
95 076150307018-4 น.ส. ณัฐรกิา สใีส
96 076150307019-2 น.ส. กลุนษิฐ์ เนยีมสงัข์
97 076150307020-0 นาย ธนภัทร เวยีงนนท์
98 076150307021-8 นาย มานะ รังสพิานชิ
99 076150307022-6 นาย ธณรัชก์ กระจา่งยทุธ์
100 076150307025-9 นาย สรุชยั สกุจิจานุรักษ์
101 076150307026-7 น.ส. อจันา ภูป่รางค์


