
No รหสันกัศกึษา ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

1 036150805101-4 น.ส. สภุาพร แจง้ดี

2 036150805106-3 น.ส. บญุญพัฒน์ อารวีตั ิ

3 036150805107-1 นาย สถาพร นาคนาวา

4 036150805112-1 น.ส. กฤตยิา สวุรรณเกษม

5 036150805114-7 น.ส. นภิาพร เกษสวุรรณ์

6 036150805115-4 น.ส. บญุญสิา แซโ่ตว๋

7 036150805116-2 นาย เอกศษิฏ์ ภูท่อง

8 036150805117-0 น.ส. ปาจรยี์ นกแกว้

9 036150805118-8 น.ส. ณัฐปภัสสร โชตชิว่ง

10 036150805120-4 นาย ณัฐภมูิ เงางาม

11 036150805126-1 นาย ขวญั ศริมิติร์

12 036150805130-3 น.ส. แสงระวี ดว้งแกว้

13 036150805131-1 น.ส. จณาศกิานต์ จริเจรญิผลพนู

14 036150805132-9 น.ส. กรกช นาคะ

15 036150805135-2 นาย ชาญธวชั บนุนาค

16 036150805137-8 นาย เกษมพล โสมภรี์

17 036150805138-6 นาย ภควตั ธนไพศาลกจิ

18 036150805139-4 นาย เอือ้องักรู คณูพันธ์

19 036150805201-2 นาย พฆิเนศ เกศส าอางค์

20 036150805209-5 น.ส. ศริประภา ภวูงศ์

21 036150805210-3 นาย ธนภัทร เขตรส์พุรรณ

22 036150805213-7 นาย ภัทรธร ข าเข็มแกว้

23 036150805220-2 นาย ธนกร วริยิะ

24 036150805221-0 นาย ธนดล ศรสีจัจะกลุ

25 036150805222-8 นาย เมธาสทิธิ์ หบีสมัฤทธิ์

26 036150805225-1 นาย วรวชิ บัวเทพ

27 036150805227-7 นาย เมธาวฒัน์ หมวกสงัข์

28 036150805228-5 น.ส. วนัทนยี์ ธนศิรทวสีนิ

29 036150805243-4 นาย ฐติโิชติ นนิใหม่

30 036150805301-0 น.ส. หรนัินท์ ซือ่ตรง

วนัสอบ : 1-7 พ.ย. 64

เว็บไซตส์อบ : tms-black.rmutp.ac.th

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (ปทม./1)



31 036150805302-8 น.ส. พมิพภั์ชชา กนัประเสรฐิ

32 036150805307-7 น.ส. ณัฐรวี พันพบิลูย์

33 036150805319-2 น.ส. ฐติกิานต์ ยอดสวสัดิ์

34 036150805334-1 น.ส. ชมพนุูช เข็มแดง

35 036150805337-4 นาย ชลกร รา่เรงิใจ

36 036150805402-6 น.ส. จริาวรรณ พวชัทะ

37 036150805403-4 น.ส. เพ็ญนภา อาสาแข็ง

38 036150805405-9 นาย ณัฐดนัย นาคปานเอีย่ม

39 036150805408-3 นาย สถาพร วงัตปนยีะกลุ

40 036150805418-2 นาย พงศศ์ักดิ์ ปัญญาใจ

41 036150805226-9 นาย กฤชณธร พันธแ์กว้

42 036150805421-6 นาย เมธาวนิ อว่มเสม

43 036150805422-4 นาย วรากร รักแฟง

44 036150805424-0 นาย กฤตนิ สทุธภิโวทัย

45 036150805426-5 นาย เฉลมิชยั ยาวะนลิ

46 036150805428-1 น.ส. สธิธีร สทุธคิรีี

47 036150805430-7 นาย อมัรนิทร์ ภมรพล

48 036150805433-1 นาย ภาสุ ไสยสวุรรณ

49 036150805443-0 น.ส. นปภัช รัตนเมอืง

50 036150805503-1 น.ส. ปัทมาภรณ์ ชืน่นอก

51 036150805504-9 นาย วฒุชิยั เกดิเกษม

52 036150805505-6 น.ส. ศศธร วนันา

53 036150805508-0 นาย ศทุธกานต์ แขง่เพ็ญแข

54 036150805523-9 น.ส. สพุชิชา ภูอุ่น่

55 036150805526-2 น.ส. ณัฏฐธดิา มสีวนนลิ

56 036150805534-6 นาย ศภุณัฐ พยงุพงศพั์นธ์

57 036150805537-9 นาย กติศิักดิ์ ไชยเชษฐ์

58 036150805539-5 นาย อานนท์ บญุทัน

59 036150805540-3 น.ส. กลัยกร ศาสนกจิ

60 036150805544-5 น.ส. ธรีดา พันธุอ์บุล

61 036150805602-1 นาย ศภุกานต์ ป่ินจนิดา

62 036150805603-9 น.ส. ณัตตยา ขันแกว้

63 036150805605-4 นาย พนธกร ลลีาปิยวฒัน์

64 036150805611-2 น.ส. นวพร ควรประสทิธิ์

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (ปทม./2)



65 036150805614-6 น.ส. ภริญา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา

66 036150805618-7 นาย ฤทธศิักดิ์ กลุประเสรฐิ

67 036150805622-9 นาย ปัญญาวชัร์ ถวายพุม่

68 036150805626-0 น.ส. ปรยีาภรณ์ กอ๊ก

69 036150805627-8 น.ส. โชตกิา ประทมุวลัย์

70 036150805636-9 น.ส. สนัุนญา หวงัเชย

71 036150805644-3 น.ส. ศันสนา กติชิยัวฒัน์

72 036150805703-7 น.ส. ญาดา ลขิติลอืชา

73 036150805704-5 น.ส. ศภุสิรา แซล่ิม้

74 036150805708-6 น.ส. วนดิา ปีนะถา

75 036150805714-4 นาย องักรู จันทรช์วน

76 036150805727-6 น.ส. กรรณกนก สารกิบตุร

77 036150805731-8 นาย ยทุธนา สงัขเ์อม

78 036150805735-9 น.ส. กรกนก ผลสวสัดิ์

79 036150805744-1 น.ส. มนัสวี ชาตไิทย

1 036150805104-8 น.ส. จรินันท์ สริกลุ

2 036150805105-5 นาย กนัตภณ หนูหอ่

3 036150805110-5 น.ส. วลิาสนิี เพ็งอิม่

4 036150805113-9 น.ส. รดาทอง ชเูชดิเกยีรตสิกลุ

5 036150805127-9 น.ส. ชญาธร บัวนอ้ย

6 036150805134-5 นาย ธนวฒัน์ วบิลูยจั์นทร์

7 036150805203-8 น.ส. วปิรัชญาพร พบืขนุทด

8 036150805204-6 น.ส. พฐิชญาณ์ โชคยิง่สวสัดิ์

9 036150805205-3 น.ส. ณัฐมล พงษ์สกลุ

10 036150805207-9 น.ส. รัชเนศ ทาหาญ

11 036150805211-1 น.ส. นฤมล จันทรส์รุยิา

12 036150805216-0 นาย พงษ์รวี แหลมทอง

13 036150805236-8 น.ส. น ้าฝน สทิธชิยั

14 036150805240-0 น.ส. มขุธดิา พลบญุ

15 036150805242-6 น.ส. จดิาภา ธวชัวบิลูย์

16 036150805304-4 น.ส. ชาลสิา เพิม่สนัตพิงศ์

17 036150805305-1 นาย สริวชิญ์ สโมสร

18 036150805309-3 น.ส. ภัคนันท์ ดรีอด

เว็บไซตส์อบ : tms-white.rmutp.ac.th

เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์(ปทฆ./1)



19 036150805311-9 นาย คมสรร โออนุรักษ์

20 036150805314-3 น.ส. เจนจริา อนิทรักษา

21 036150805327-5 น.ส. เบญญาภา ไวยศลิา

22 036150805328-3 นาย ทรงธรรม พงษ์ตันกลุ

23 036150805330-9 น.ส. ภาวนิี สาพงษ์เอีย่ม

24 036150805332-5 นาย วษิณุกรณ์ แสงพรหม

25 036150805335-8 น.ส. อมลวรรณ ทองชอ้ย

26 036150805338-2 นาย ณัฐพงศ์ ตันเฉีย่ง

27 036150805341-6 นาย ยศวรรธน์ เย็นวจิติร์

28 036150805344-0 นาย ปรนิทร์ สายแสงใส

29 036150805425-7 นาย อภสิทิธิ์ ใหญป่ราม

30 036150805440-6 นาย ณวรรษ สนุทรวภิาต

31 036150805445-5 นาย ณัทภกูาร พลูขวญั

32 036150805519-7 นาย พรหมพริยิะ สริอิคัรกลุ

33 036150805639-3 นาย โสภณ ค ามา

34 036150805511-4 น.ส. เกศรนิทร์ จันทรว์เิศษ

35 036150805513-0 น.ส. ณัฐวดี จนีนาฏ

36 036150805518-9 น.ส. ปรางวลัย เงนิฉาย

37 036150805520-5 น.ส. มัญชลุกิา แสงอทัุย

38 036150805521-3 นาย ภานุวฒัน์ หงษ์ลอยลม

39 036150805528-8 น.ส. กนกพร กณัหสงิห์

40 036150805530-4 น.ส. กมลรัตน์ แซด่า

41 036150805532-0 น.ส. ปาณสิรา สรุสขุภมู ิ

42 036150805535-3 น.ส. ณชิกลุ ผายสวุรรณ

43 036150805538-7 น.ส. ศศนิา เสนเีศรษฐ

44 036150805542-9 น.ส. ทัศนยี์ ดอกเตย

45 036150805606-2 นาย นธิศิ เอมดวงดี

46 036150805609-6 น.ส. เปมนยี์ ธรรมสารสมบัติ

47 036150805610-4 น.ส. ณัฐวราภรณ์ ค าจันทรว์งค์

48 036150805613-8 น.ส. เจนนสิา อคัรปัญญาพาณชิย์

49 036150805617-9 น.ส. กลัยรัตน์ จติตแ์จม่

50 036150805624-5 น.ส. ภรูติา วงศบ์รรทะกจิ

51 036150805628-6 นาย นันทธ์วิฒัน์ กนกพัฒน์

52 036150805631-0 น.ส. ฤทัยวลัย์ เจรญิสขุ

เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์(ปทฆ./2)



53 036150805632-8 นาย ชลทติย์ วดัเมอืง

54 036150805633-6 นาย ธวชั อะโน

55 036150805635-1 น.ส. องัศวรี์ พรธนาสวสัดิ์

56 036150805637-7 น.ส. นันทน์ลนิ เพ็ชรหนิ

57 036150805638-5 น.ส. ธนัชพร สงัขม์าลัย

58 036150805646-8 น.ส. เจนราณี โตะ๊ยง

59 036150805705-2 น.ส. จารวุรรณ นรการ

60 036150805711-0 น.ส. ชลลดา ผาสขุกรรม

61 036150805712-8 นาย ตน้หน เชือ่มไธสง

62 036150805713-6 น.ส. สภัุทตรา สนธโิพธิ์

63 036150805718-5 นาย ชณิวฒัน์ ประทมุพันธ์

64 036150805723-5 นาย ชาญณรงค์ เยาวธ์านี

65 036150805729-2 น.ส. ชลดา ภาวนาววิฒัน์

66 036150805730-0 น.ส. ศศวิรรณ ผดาเวช

67 036150805732-6 น.ส. นารากร มบีญุสงู

68 036150805736-7 นาย สหัสวรรษ เลศิวชัราภริมย์

69 036150805739-1 น.ส. วรศิรา ตน้ค าฮกั

70 036150805740-9 น.ส. ณชิา ลัคนาภเิศรษฐ์

71 036150805741-7 น.ส. พลอยชมพู ออ่นส าอางค์

1 036150805108-9 นาย พงศธร ถนิค าเชดิ

2 036150805119-6 นาย วรชติ วาสนาสนุทร

3 036150805121-2 น.ส. พชิญาภา วรีะสะ

4 036150805122-0 น.ส. รัตนสดุา ชเูทยีน

5 036150805133-7 น.ส. ณัฐยากร บญุมา

6 036150805140-2 น.ส. ฐดิายุ บางภมูิ

7 036150805141-0 นาย หสวนิ งามเหมอืน

8 036150805143-6 น.ส. นธิอิกัษร อศัววงศอ์ารยะ

9 036150805144-4 นาย ภานุรจุ เลศิกจิจารักษ์

10 036150805206-1 น.ส. กญัญารัตน์ แมน่สขุ

11 036150805214-5 นาย ปิยพล ฝงูใหญ่

12 036150805215-2 น.ส. ฉัตรวไิล อนิทรักษา

13 036150805217-8 น.ส. กลุชา ชนิธนทัต

14 036150805223-6 น.ส. สปุราณี คุม้วงษ์

เทคโนโลยกีารโทรทศันแ์ละวทิยกุระจายเสยีง (ปทว./1)

เว็บไซตส์อบ : tms-pink.rmutp.ac.th



15 036150805224-4 นาย รัชต เปลง่สงวน

16 036150805229-3 น.ส. พรสนิี แป้นสดใส

17 036150805230-1 น.ส. ภัทรภร จริภัุณฑส์วสัดิ์

18 036150805231-9 น.ส. สดุารัตน์ จัดสนาม

19 036150805233-5 น.ส. เอือ้การย์ บรมวารนชิกลุ

20 036150805234-3 น.ส. ชตุมิณฑน์ พงศพ์จิติร

21 036150805235-0 น.ส. พัชรนิทร์ ง ิว้ผา

22 036150805241-8 นาย วรากรณ์ แสนพันธ์

23 036150805246-7 นาย สเุมธ รักสจุรติ

24 036150805313-5 นาย เมธา มลีอืนาม

25 036150805316-8 นาย ศภุณัฐ อุน่เรอืน

26 036150805322-6 น.ส. ศกลวรรณ นาควจิติร

27 036150805323-4 น.ส. ปิยะธนา เหมชาติ

28 036150805325-9 น.ส. ชนกนาถ กนัพุม่

29 036150805326-7 นาย กรพัฒน์ จงสวสัดิธ์นกลุ

30 036150805329-1 นาย ณฐวร ศรศรี

31 036150805331-7 น.ส. อไุรพร เสนเนยีม

32 036150805339-0 น.ส. จดิาภา รอดเรอืง

33 036150805406-7 น.ส. สริลิักษณ์ บญุแจม่

34 036150805409-1 นาย ชมุพล วาสนดลิก

35 036150805413-3 นาย ชยัภัทร นักเป่า

36 036150805414-1 น.ส. ปรรัชน์ วชิาสดุ

37 036150805415-8 นาย ธนวฒัน์ ภาณุวฒันก์ลุ

38 036150805416-6 นาย สทิธพิงษ์ นุ่นทองหอม

39 036150805417-4 นาย นนทธ์วฒัน์ ค าภษูา

40 036150805423-2 นาย ปรัชญ์ สวุรรณประเสริฐ

41 036150805431-5 น.ส. ปนัดดา ดเีลศิ

42 036150805435-6 นาย พฒุพิงศ์ พลอึง่

43 036150805438-0 นาย ณัฐชยั เลีย้งชัง่ทอง

44 036150805502-3 น.ส. กนกนันท์ ศลิานนท์

45 036150805506-4 นาย ธนา สาครจติร

46 036150805509-8 น.ส. ณัฐวดี ละอองสม

47 036150805510-6 น.ส. ณัฐรกิา แนบสนัเทยีะ

48 036150805512-2 น.ส. พรรณนภิา วงศเ์สนา

เทคโนโลยกีารโทรทศันแ์ละวทิยกุระจายเสยี (ปทว./2)



49 036150805522-1 นาย กฤษฎา อุน่แสง

50 036150805525-4 นาย วนุเดช ยอดเสน

51 036150805529-6 นาย สหรัฐ เนือ้นาบญุ

52 036150805536-1 นาย กรวชิญ์ ภคูรองทุง่

53 036150805607-0 น.ส. ณชิากร เอกวรธงชยั

54 036150805608-8 น.ส. ลลติภัทร ฉันส าราญ

55 036150805615-3 น.ส. ภาวดิา อมรสถติย์

56 036150805625-2 น.ส. ณชิารยี์ นลิพุม่

57 036150805629-4 น.ส. วรรณรดากร รัตนานคิม

58 036150805630-2 นาย ธนายทุธ สวารักษ์

59 036150805706-0 น.ส. ปารชิาติ พทุธชชูาติ

60 036150805709-4 น.ส. ชนัญชดิา จันทรด์ี

61 036150805721-9 นาย กฤตัชญ์ แปลกประจติร

62 036150805726-8 น.ส. ปิยะธดิา ซันหวงั

63 036150805733-4 นาย ภานุวฒัน์ ไพรเผอืก

64 036150805738-3 นาย สทิธกิร จันทรศ์รี

65 036150805109-7 น.ส. จดิาภา ธนะรัมย์

66 036150805124-6 น.ส. สจุติรา เจ๊ะดอเราะห์

67 036150805142-8 น.ส. มัชฌมิา สวสัทวพีร

68 036150805306-9 น.ส. เกวลนิ กรรณกิากลาง

69 036150805308-5 น.ส. เนตรนภา สมีณี

70 036150805315-0 นาย ธัญธร เสามั่น

71 036150805320-0 น.ส. อนัดา อ าพันการ

72 036150805321-8 น.ส. จรัิชญา แฉลม้วารี

73 036150805404-2 นาย ปฐมพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

74 036150805407-5 น.ส. ปนัสยา ใยบัว

75 036150805436-4 นาย ภมูนิทร์ เดชเทวญัด ารง

76 036150805441-4 น.ส. รัตนาภรณ์ สยุะดกุ

77 036150805442-2 น.ส. รัชฎาภรณ์ ทา่พมิาย

78 036150805524-7 นาย ณัฐนนท์ วฒันราช

79 036150805543-7 น.ส. ตะวนัวาด เสรคีงฤทธิ์

80 036150805612-0 น.ส. ธมลวรรณ สภุาวมิล

81 036150805621-1 น.ส. สโรชา ชา่งเพยีร

82 036150805634-4 นาย วรเศรษฐ์ หรัิญทพิรัตนื

ครเีอทฟีมเีดยีเทคโนโลย ี(ปคท./1)



83 036150805701-1 นาย ชาครติ เอีย่มสงูเนนิ

84 036150805707-8 น.ส. ชนากานต์ ก ากดัวงษ์

85 036150805715-1 น.ส. อารติา สูท้กุทศิ

86 036150805717-7 น.ส. ธัญชนก วฒันคุม้

87 036150805719-3 น.ส. ณัฐฌา ศรเีพ็ชรเ์จรญิ

88 036150805722-7 น.ส. สวุมนิตรา วชัระสมีานันท์

89 036150805724-3 น.ส. ลักขณา ศรรัีตน์

90 036150805728-4 นาย นรวชิญ์ สมติานนท์

91 036150805734-2 นาย ณัฐพล สารเสวก

92 036150805742-5 น.ส. ฐติมิาภรณ์ จรรยาพงศก์จิ

93 036150805743-3 น.ส. มัชฌมิา ชาตดิ าดี


