รายชือ
� นักศึกษาลงทะเบียนเข ้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
055950402032-7
thanbodin
jumpasit
thanbodin-c@rmutp.ac.th
127350702212-0

กชกร

ขวัญโพน

KOTCHAKORN_KW@rmutp.ac.th

056360404727-1

กชพงศ์

สว่างจันทร์

kotchapong-s@rmutp.ac.th

126350903012-1

กนก

รัตนา

KANOK-R@rmutp.ac.th

126350702224-5

กนกทิพย์

ประดับชาติ

kanoktip-p@rmutp.ac.th

076350103135-8

กนกธนิกา

สิรก
ิ ต
ิ ข
ิ จร

Karnokthanikar-s@rmutp.ac.th

076250101112-1

กนกวรรณ

กลิน
� ดี

kanokwan-kl@rmutp.ac.th

126350702310-2

กนกวรรณ

อรุณนัฎ

Kanokwan-ar@rmutp.ac.th

126350902013-0

กนกสิร ิ

เรืองปราชญ์

KANOKSIRI-R@rmutp.ac.th

056350202001-6

กนกอร

ชิณหัวดง

@rmutp.ac.th

076250306112-4

กมลรัตน์

ใจชืน
� ดี

kamonrat-j@rmutp.ac.th

036350805335-4

กรกมล

ทองสุข

kornkamon-t@rmutp.ac.th

076360302041-6

กรกมล

สมบุญประเสริฐ

Konkamon-s@rmutp.ac.th

056350201030-6

กรณ์ธนัตถ์

อัมพรพิพัฒน์

kornthanat-u@rmutp.ac.th

036250805607-8

กรรณิการ์

สุขคะตะ

kannika-suk@rmutp.ac.th

076360302043-2

กรรณิการ์

ปานเกิด

Kannika-pan@rmutp.ac.th

126350703309-3

กรีฑา

เพ็ชรบังเกิด

GREETA-P@rmutp.ac.th

056350401026-2

กฤตบุญ

นิลสุ

kittboon-ni@rmutp@ac.th

056360403713-2

กฤตเมธ

งอนสวรรค์

krittamet-n@rmutp.ac.th

056350406001-0

กฤติโชติ

คล ้ายมณี

KITTICHOT-K@rmutp.ac.th

056360455003-5

กฤติภม
ู ิ

แนวบุตร

KRITTIPOOM-N@rmutp.ac.th

076350304129-8

กฤติยากร

พันธ์แย ้ม

KITTIYAKORN-P@rmutp.ac.th

126250702328-6

กฤติยาณี

ชวดนุช

KiTTIYANEE-C@rmutp.ac.th

056360402003-9

กฤษฎา

ปั น
� กน
ั อน
ิ ทร์

KITSADA-PUN@rmutp.ac.th

056350403054-2

กฤษณธน

วงศ์วรี ะประเสริฐ

kitsanathon-w@rmutp.ac.th

056360402008-8

กฤษณะ

สมจันทึก

kidsana-s@rmutp.ac.th

056360402029-4

กฤษณั ฐ

ชาวดง

KIDSANAT-C@rmutp.ac.th

056360402045-0

กฤษณากร

บูระพา

Kritsanakorn B-mail @rmutp.ac.th

126250702433-4

กวินธิดา

สีสน
ั ต์

kawinthida-s@rmutp.ac.th

036350805528-4

กวินภพ

อ่อนเจริญ

kawinpob-o@rmutp.ac.th

126350902003-1

กวิสรา

แสงศรี

kavisara-sa@rmutp.ac.th

126350701017-4

กษมาพร

ธนะท ้วมประเสริฐ

kasamaporn-th@rmutp.ac.th

126250704101-5

กษิดศ
ิ

กลมเกลียว

Kasidit-k@rmutp.ac.th

126250704109-8

กัญจนพร

เลิศวัฒนชัย

KANCHANAPORN-L@rmutp.ac.th

126150705014-1

กัญจนา

จิตใส

Kanjana-ji@rmutp.ac.th

126350702220-3

กัญญาภัค

บุญสินธุ์

KANYAPAK-B@rmutp.ac.th

036150504026-7

กัญญารัตน์

กันนิล

kanyarat-kan@rmutp.ac.th

076050103130-5

กัญญารัตน์

สุวรรณมาลี

Kanyarat-suw@rmutp.ac.th

076360305602-2

กัญญาวดี

ก่อเกิด

KANYAWÀDEE-K@rmutp.ac.th

056350406026-7

กันต์กวี

ปั น
� เพชร

kankawee-p@rmutp.ac.th

126350702222-9

กันตพร

ฉิมพลี

kantaporn-c@rmutp.ac.th

0763501010436

กันตฤทัย

แป้ นปั น
�

kanrutai-p@rmutp.ac.th

056350201207-0

กันติชา

ฮ ้อเรืองเวทย์กจิ

khanthicha.h@rmutp.ac.th

076350304323-7

กันติยา

ฮ ้อเรืองเวทย์กจิ

KANTIYA-H@rmutp.ac.th

056360401735-7

กัมพล

ผลานิผล

KAMPHOL-P@rmutp.ac.th

036350805838-7

กัลยกร

ศรีกน
ั ยา

kanyakon-s@rmutp.ac.th

036150805617-9

กัลยรัตน์

จิตต์แจ่ม

kanyarat-j@rmutp.ac.th

036350805405-5

กัลยา

ชิวชาวนา

KANLAYA-CH@rmutp.ac.th

076350102129-2

กัลยา

ตระกูลศักดิ�

kanlaya-tr@rmutp.ac.th

036250805222-6

กาญจน์

ศุภกาญจน์ไพโรจน์ KAN-SU@rmutp.ac.th

076250306118-1

กาญจนา

วงษ์ โก

kanjana-wo@rmutp.ac.th

126350702104-9

กานดา

ทอดทิง�

Kanda-th@rmutp.ac.th

055950409073-4

การัณยภาส

ศรีธราดล

garan15139@gmail.com

063360502003-3

กิตติพงศ์

จันทร์แย ้ม

kittipong-ch@rmutp.ac.th

036360502004-1

กิตติพงษ์

กลิน
� หอม

KITTIPONG-KL@rmutp.ac.th

06350201123-9

กิตติพศ

เรืองขจร

kittipot-r@rmutp.ac.th

126350701016-6

กิตติภม
ู ิ

อยูเ่ ย็น

KITTIPOM@rmutp. ac.th

076360305632-9

กิตติมา

ท ้าวนาม

KITTIMA-T@rmutp.ac.th

126350901002-4

กิตติยา

พงษ์ เปี ย

KITTIYA-PO@rmutp.ac.th

126360702003-2

กิตเิ ทพ

ปานเพ็ชร์

kititep-p@rmutp.ac.th

126350902017-1

กิตย
ิ าภรณ์

หงษ์ สร ้อย

KITIYAPORN-H@rmutp.ac.th

076350101027-9

กีรติ

เวชวิมลรัตนา

KEERATI-WAC@rmutp.ac.th

076350101017-0

กุลณั ฐ

เพชรสุทธิ�

Kullanat-p@rmutp.ac.th

076350101119-4

กุลธิดา

สังผัน

kultida-sa@rmutp.ac.th

036350805301-6

กุลภรณ์

ศาสตรพันธ์

kullaporn-s.@rmutp.ac.th

126350704017-1

เกตน์รัตน์

ฤทธิล
� ํ�าเลิศ

Katerat-R@rmutp.ac.th

056250401088-4

เกรียงไกร

โชติพนิชเศรษฐ์

Kriangkai-c@rmutp.ac.th

076350103027-7

เกวรี

ปลัง� กลาง

KEVAREE-P@rmutp.ac.th

036350805148-1

เกวลิน

อินทร์แก ้ว

KAEVALIN-I@rmutp.ac.th

056250401085-0

เกวลิน

ทองเสาร์

KEWWALIN-T@rmutp.ac.th

076350101114-5

เกวลิน

โพธิท
� อง

kewalin-p@rmutp.ac.th

076350101006-3

เกศริน

โปร่งเฉลยลาภ

KESSARIN-PRO@rmutp.ac.th

036360501042-2

เกษมสันต์

ทันกุหลาบ

KASEMSAN-T@rmutp.ac.th

126250702417-7

เกษสุนี

โพธิสาร

KETSUNEE-P@rmutp.ac.th

056350405015-1

เกาษั ร

แวบากอ

kaosar-w@rmutp.ac.th

056360402032-8

เกียรติภม
ู ิ

รัตนพิทก
ั ษ์

KEATTIPOOM-R@rmutp.ac.th

056360402035-1

เกียรติศก
ั ดิ�

ปิ� นมิง� เจริญ

KIARTISAK-P@rmutp.ac.th

076360302009-3

ขนิษฐา

คงนุ่น

khanittha-kho@rmutp.ac.th

126250902011-6

ขรินทร์ทพ
ิ ย์

แปงใจดี

KHARINTHIP-P@rmutp.ac.th

056350202004-0

ขวัญใจ

นามมล

KHWANJAI-N@rmutp.ac.th

076305103119-2

ขวัญสิร ิ

ใจสว่าง

Khwansiri-j@rmutp.aac.th

126350702218-7

เขมวิกา

สุภาพ

KAEMVIKA-S@rmutp.ac.th

126350901007-3

คุณาพัฒน์

ภูแ
่ ก ้วเผือก

KHUNAPHAT-P@rmutp.ac.th

036350805533-4

คุนาธิป

กาสุรย
ิ ์

Kunathip-K@rmutp.ac.th

056350201031-4

จตุโชค

ชูมา

Jatuchok-c@rmutp.ac.th

126250902003-3

จตุพร

สมวงษ์

CHATUPORN-S@rmutp.ac.th

056360455051-4

จตุรวิทย์

จารุจารีต

Jaturavit-j@rmutp.ac.th

076350101111-3

จอส

แมงเกิลชอทส์

JOS-M@rmutp.ac.th

056350405017-7

จักรรินทร์

บัวหลวง

JAKKARIN-BU@rmutp.ac.th

056350409033-0

จารึก

ดอนอยูไ่ พร

charuek-d@rmutp.ac.th

056350451006-3

จารุวรรณ

ศรีเสน

Jharuwan-s@rmutp.ac.th

036350805322-2

จารุมน

เจริญวรรณ

JARUMON-c@rmutp.ac.th

056250202002-6

จารุวรรณ

ราโรจน์

jaruwan-r@rmutp.ac.th

076150102136-1

จารุวรรณ

สังกลมเกลีย
� ง

Jaruwan-sa@rmutp.ac.th

056350407030-8

จิณณวัตร

เถือ
� นเมือง

JINNAWAT-T@rmutp.ac.th

056250407003-7

จิณณวัตร

วิศษ
ิ ฏ์เมธาวงศ์

jinnawat-v@rmutp.ac.th

056250403085-8

จิดาภา

เผ่าตัน

jidapa-pa@rmutp.ac.th

036350805240-6

จิตจุฑา

ภูวช
ิ านันทกุล

CHITJUTHA-P@rmutp.ac.th

076360302018-4

จิตญาดา

บุญศรี

CHITYADA-B@rmutp.ac.th

126350903005-5

จิตตินันท์

จําปานาค

Jittinan-j@rmutp.ac.th

056350201135-3

จิตปกรณ์

ชํานาญปื น

JITPAKORN -C @rmutp.ac.th

076350102021-1

จิตรทิพย์

ศรีสวุ รรณ

jittip-s@rmutp.ac.th

036350805438-6

จิตรภณ

ศรีนวล

jittarpon-s@rmutp.ac.th

126350702414-2

จิตรลดา

จ ้อยรักษา

JITLADA-JO@rmutp.ac.th

076350102119-3

จินตาพร

วงศ์สงั ฮะ

JINTAPORN-W@rmutp.ac.th

036350805324-8

จิรกิตติ�

นาจําปา

JIRAKIT-N@rmutp.ac.th

0563502040311

จิรพัชร

เนียมกลิน
�

JIRAPAT-N@rmutp.ac.th

126350901035-4

จิรภัทร

สอนนา

JIRAPHAT-SO@rmutp.ac.th

056350401147-6

จิรเมธ

สิทธินส
ิ ย
ั สุข

JIRAMAET-S@rmutp.ac.th

056360455067-0

จิรวัฒน์

ปั ตเมฆ

PHARIT-A@rmutp.ac.th

056350201113-0

จิรวัฒน์

เรืองขนาม

jirawat-ru@rmutp.ac.th

126360702027-1

จิรศักดิ�

ทองมาก

JIRASAK-TH@rmutp.ac.th

076360304076-0

จิระกมล

บรรถะ

JIRAKAMON-B@rmutp.ac.th

076360302042-4

จิราภร

วงศ์ใหญ่

jiraporn-won@rmutp.ac.th

076360302039-0

จิราภรณ์

เบ ้านอก

jiraporn-ba@rmutp.ac.th

036350805615-9

จิราภา

ละแมนชัย

JIRAPA-L@rmutp.ac.th

056350402025-3

จิราภา

ชุม
่ ผ่อง

jirapa-ch@rmurp.ac.th

076350101117-8

จีรนัน

ต่ายจันทร์

JIRANAN-T@rmutp.ac.th

056360455019-1

จีรพงศ์

เเสนบุตดา

Pe1103703030736@gmail.com

076350101125-1

จุฑามาศ

พรหมประโคน

juthamard-P@rmutp.ac.th

076350103008-7

จุฬาลักษณ์

มูลกระโทก

Juraluk-m@rmutp.ac.th

036350805543-3

เจตนิพัทธ์

กอฝั �น

JETNIPAT-KO@rmutp.ac.th

056350201110-6

เจตริน

สิงหรัตน์

JETARIN-S@rmutp.ac.th

036250805134-3

เจติยา

สอนทรง

jatiya-s@rmutp.ac.th

076350102116-9

เจนจิรา

ไชยมา

janjira-cha@rmutp.ac.th

056350401511-3

เจนนิตา

ขุนช ้าง

jannita-k@rmutp.ac.th

036350805638-1

เจษฎา

ธาตุไชย

jessada-tha@rmutp.ac.th

056350405027-6

เจษบดินทร์

รัตนเสรีสข
ุ 

JATBODIN-R@RMUTP.AC.TH

056350407045-6

ฉัตรกนก

งามคณะ

Chatkanok-n@rmutp.ac.th

076350101016-2

ฉัตรธิดา

เดมขุนทด

CHADTHIDA-D@rmutp.ac.th

056360404722-2

ฉัตรลดา

ชนะนันทอาภา

CHADRADA-C@rmutp.ac.th

036250805326-5

ชนกธิดา

ไกรจําเนียร

Chanokthida-k@rmutp.ac.th

076350101008-9

ชนกสุดา

หาบุญม ี

CHANOKSUDA-H@rmutp.ac.th

126350209007-2

ชนนิกานต์

สืบศิรน
ิ ุ กล
ู

chonikarn@su@rmutp.ac.th

056350401044-5

ชนพัฒน์

ภูป
่ ระกรณ์

chanapat-p@rmutp.ac.th

056250405020-3

ชนัดดา

สกุลรัมย์

chanadda-s@rmutp.ac.th

056150407051-8

ชนากานต์

จุกสีดา

Chanakarn-ch@rmutp.ac.th

0563504060242

ชนาพร

คําศรีแก ้ว

CHANAPORN-K@rmutp.ac.th

076350304117-3

ชนาภัทร

วรสาย

CHANAPAT-WO@rmutp.ac.th

126360702106-3

ชนาภา

ไชพัชรี

Chanapha-c@rmutp.ac.th

126350702211-2

ชนาภา

เสถียรวัฒนกุล

CHANAPA-ST@rmutp.ac.th

076350103110-1

ชนาภา

วุฒป
ิ ระดิษฐ

chanapa-w@rmutp.ac.th

076250102121-1

ชนิตา

อินทพงษ์

chanita-i@rmutp.ac.th

076350102130-0

ชนิษฐา

กุดนอก

CHANITTHA-K@rmutp.ac.th

126250704106-4

ชมพู่

ชูใจ

CHOMPOO-C@rmutp.ac.th

036350805306-5

ชมพูนก
ิ ข์

ดาวัลย์

chompunik-d@rmutp.ac.th

036360503003-2

ชมพูนุช

ป้ องกัน

Chompunuch-@rmutp.ac. th

056350201027-2

ชยุตม์

ยุทธพรพงศ์

CHAYUT-Y@rmutp.ac.th

126350702215-3

ชรัญญากร

อารียา

CHARUNYAKORN-A@rmutp.ac.th

076350304135-5

ชรินรัตน์

รูปเหลีย
� ม

CHARINRAT-RO@rmutp.ac.th

056350403039-3

ชลกัญจน์

ไชยสิทธิ�

CHONLAKAN-C@rmutp.ac.th

126250704017-3

ชลธิชา

อัคราช

CHOLTICHA-A@rmutp.ac.th

126350702415-9

ชลธิชา

หกประเสริฐ

Cholthicha-h@rmutp.ac.th

056350405083-9

ชลธิชา

หวังพิทก
ั ษ์

CHONTICHA-W@rmutp.ac.th

076350101134-3

ชลธิชา

วารีสอาด

CHONTICHA-WA@rmutp.ac.th

126250702418-5

ชลนิศา

ชูชน
ื�

cholnisa-c@rmutp.ac.th

056360455060-5

ชลสิทธิ�

นิลสดใส

CHONLADIT-NI@o365.rmutp.ac.th

076250102016-3

ชลิตตา

เนตรบา

CHALITTA@rmutp.ac.th

076350304105-8

ชลิตา

เอีย
� มสําอางค์

Charita-e@rmutp.ac.th

036360503008-1

ชวนันท์

บุญลํ�า

Chawanun-b@rmutp.ac.th

056350402008-9

ชวนันท์

เพชสังฆาต

CHAVANAN-P@rmutp.ac.th

036250805330-7

ชวาลา

นาถโคษา

CHAWALA-N@rmutp.ac.th

076350103117-6

ชวิศ

ดิษมานพณรงค์

chawit-d@rmutp.ac.th

056150201044-1

ชัชชวิน

งามดี

Chatchawin-n@rmutp.ac.th

076360302031-7

ชัชชัย

เชิดสุข

chatchai-cho@rmutp.ac.th

126350903002-2

ชัชฎา

สินบัวผ่อง

chadchada-s@rmutp.ac.th

036360503001-6

ชัชวาล

ชินทอง

Chatchawan-ch@rmutp. aC. th

126350703024-8

ชัญญา

วิรัตน์อโนทัย

CHANYA-W@rmutp.ac.th

056360455001-9

ชัยธวัช

พุฒลา

chaitawat-p@rmutp.ac.th

056350402018-8

ชัยธัช

เกิดปั น
�

chaitachkerpkhan@gmail.com

036250805629-2

ชัยยุทธ

ตุ ้มแสงทอง

CHAIYUT-T@rmutp.ac.th

076350103023-6

ชัยวัฒน์

ศรีนวล

CHAIWAT-SI@rmutp.ac.th

076050102161-1

ชัยวุฒ ิ

แซ่วอ
่ ง

chaiwut-s

126350702327-6

ชัยอนันต์

อนันตะ

CHAIANAN-A@rmutp.ac.th

076150102032-2

ชาคริต

จิตระออน

Chakrit-j@rmutp.ac.th

076350103134-1

ชาญณรงค์

จําปี

CHANNARONG-J@rmutp.ac.th

056360403701-7

ชานน

โตชม

CHANON-TOC@rmutp.ac.th

056350407027-4

ชาแนล

กฤษณวงศ์ศก
ั ดิ�

chanel-k@rmutp.ac.th

076350102120-1

ชาลิสา

สีสองห ้อง

CHALISA-SE@rmutp.ac

126350705004-8

ชิชญา

เหลือดํารงสกุล

chichaya-l@rmutp.ac.th

076350101129-3

ชิดชนก

เขียวอ่อน

CHIDCHANOK-KE@rmutp.ac.th

056350402005-5

ชินกฤต

ฮ่งกุล

chinnakrit.h@rmutp.ac.th

126350702216-1

ชินวัตร

ปั น
� จ ้อย

chinnawat-pa@rmutp.ac.th

076150103118-8

ชินสมุทร

แซ่เห ้ง

SHINSAMUTH-S@rmutp.ac.th

056350405080-5

ชิษณุชา

เกตุงาม

chitsanucha-k@rmutp.ac.th

126360702014-9

ชิษณุพงศ์

เรียบร ้อย

CHITSANUPHONG-R@rmutp.ac.th

รหัสนักศึกษา

ชือ
�

นามสกุล

E-mail @rmutp.ac.th

126350702434-0

ชุตก
ิ าญจน์

ฉายสุรย
ิ ะ

chutikarn-c@rmutp.ac.th

076350103009-5

ชุตก
ิ าญจน์

สุภารี

CHUTIKRAN-S@rmutp.ac.th

076050102031-6

ชุตม
ิ ณฑ์

พันธุด
์ ี

chutimon-ph@rmutp.ac.th

126350702309-4

ชุตม
ิ า

ชูเทพย์

CHUTIMA-C@rmutp.ac.th

126350702317-7

ชุตม
ิ า

กล่อมปาน

chutima-kl@rmutp.ac.th

076350102014-6

ชุตม
ิ า

แก ้วทอง

CHUTIMA-KAE@rmutp.ac.th

126350901022-2

ชุตม
ิ า

ปานพลอย

CHUTIMA-PAN@rmutp.ac.th

126350702101-5

ชุตริ ัตน์

จันทร์เขียว

Chutirat-c@rmutp.ac.th

036350805420-4

ชุมพล

ทันเพราะ

chumpol-t@rmutp.ac.th

056150405051-0

โชคชัย

ด ้วงชืน
�

chokchai-d@rmutp.ac.th

036350805232-3

โชติกา

เมืองใหญ่

chotika-m@rmutp.ac.th

1263607020388

โชติโรจน์

ขุนวัง

CHOTIROT-KH@rmutp.ac.th

056350204019-6

โชติวท
ิ ย์

สุสท
ุ ธิพงศ์

chotivit-su@rmutp.ac.th

076350101014-7

ญาณสิรี

บุญนิม
�

yanasiree-b@rmutp.ac.th

076350104109-2

ญาสุมน
ิ ทร์

เกษโสภา

yasumin-k@rmutp.ac.th

126350903009-7

ฐานะกรณ์

นพคุณ

TANAGORN-NO@rmutp.ac.th

056350201129-6

ฐานิต

แย ้มยิม
�

Thanit-y@rmutp.ac.th

056350405052-4

ฐิตพ
ิ งศ์

เเก ้วกําเนิด

THITIPONG-K@rmutp.ac.th

126250702330-2

ฐิตม
ิ า

มั�งมี

TITiMA-M@rump.ac.th

126250901117-2

ฐิตม
ิ า

ไชโยธา

Thitima-CH@rmutp.ac.th

076250303530-0

ฐิตริ ักษ์

จรูญวราเสฏฐ์

Thitirak-j@rmutp.ac.th

056350406032-5

ณตอนนท์

เกือ
� ประเสริฐกิจ

NOTANON-K@rmutp.ac.th

036350805223-2

ณธพรรษ

ทองเขาล ้าน

NATAPAT-T@rmutp.ac.th

056350406041-6

ณธวรรษ

สุทธิหริ ัญ

◌์NATAWAT-S@rmutp.ac.th

076350101048-5

ณปภัช

ชัยอัครโชติ

napapach-c@rmutp.ac.th

056350201124-7

ณภัทร

สงวนรักษา

Naphat-s@rmutp.ac.th

056350201115-5

ณภัทร

ชาญติสงิ ห์

naphat-ch@rmutp.ac.th

056350405067-2

ณภัทร

โพธิว� น
ั

NAPAT.POW@rmutp.ac.th

056350405006-0

ณภัทร

ภูจ
่ ันทร์

Napat-poo

126260702026-5

ณรงค์เดช

หล ้าบ ้านโพน

naronhdech-l@rmutp.ac.th

056360402007-0

ณรงค์ศก
ั ดิ�

วราหะสุนทร

narongsak-wa@rmutp.ac.th

036350805441-0

ณั ชณิชา

พุทธา

natnicha-put@rmutp.ac.th

126350903027-9

ณั ฏฐกรณ์

สังคทัต

NATHKORN-S@rmutp.ac.th

056350402017-0

ณั ฐกมล

บุญพินจ
ิ

Nathakamol-b@rmutp.ac.th

076350103033-5

ณั ฐกานต์

คําวิชา

natthakarn-kh@rmutp.ac.th

056350451011-3

ณั ฐณิชา

แซ่ฮวั�

NATNICHA-SAE@rmutp.ac.th

036350805534-2

ณั ฐดนัย

ใจจาย

Natdanai-ja@rmutp.ac.th

056350201220-3

ณั ฐเดช

สุดตา

NATTADED-S@rmutp.ac.th

056360402041-9

ณั ฐธนพงษ์

เจริญเรือง

NATTANAPONG-J@rmutp.ac.th

056350402023-8

ณั ฐธิดา

สิงห์สอน

natthia-sin@rmutp.ac.th

056350403036-9

ณั ฐธิพร

ทัพซ ้าย

NATTIPOTN-T@rmutp.ac.th

056350201201-3

ณั ฐนนท์

เผ่าพันธ์

Natthanon-ph@rmutp.ac.th

056360455045-6

ณั ฐนนท์

กุลธนวุฒ ิ

NATTANON-KU@rmutp.ac.th

076150101102-4

ณั ฐนนท์

ครุธสําอางค์

natthanont-k@rmutp.ac.th

036250805518-7

ณั ฐนันท์

ควินรัมย์

NATTHANAN-K@gmail.cpm

076350103018-6

ณั ฐปคัลภ์

คําภักดี

NATPAKHAN-K@rmutp.ac.th

0563502011379

ณั ฐพงศ์

ศรีษะ

natthpong-s@rmutp.ac.th

056350405033-4

ณั ฐพงศ์

วงษ์ ศรี

nuttapong-wo@rmutp.ac.th

056350404035-0

ณั ฐพงศ์

ไกรงู

◌ืnatthaphong-kr@rmutp.ac.th

056350407021-7

ณั ฐพงษ์

ปานจันทร์

NATTAPONG-PAN@rmutp.ac.th

126350702125-4

ณั ฐพร

สังข์เงิน

NATTHAPORN-SA@rmutp.ac.th

126350903030-3

ณั ฐพร

จิตต์ประสงค์

nattaporn-chi@rmutp.ac.th

036350805239-8

ณั ฐพล

พละเลิศ

NATTAPOL-PAL@rmutp.ac.th

056350201107-2

ณั ฐพล

อาษารักษ์

NATTHAPHON-A@rmutp.ac.th

076250306105-8

ณั ฐภัทร

เพ็ชรดี

nattapat-pe@rmutp.ac.th

056350401127-8

ณั ฐภัทร

จันทรสมบัต ิ

NATTHAPAT-C@rmutp.ac.th

056360402004-7

ณั ฐภัทร

ไข่เจริญ

nattapat-ka@rmutp.ac.th

126260702070-3

ณั ฐมน

สกุลปั กษ์

NATTAMON-SA@rmutp.ac.th

126350701025-7

ณั ฐยศ

มูลคํา

nattayot-m@rmutp.ac.th

056250202001-8

ณั ฐรดา

เย็นลับ

Natrada-y@rmutp.ac.th

126350901031-3

ณั ฐริกา

เฟมือนเต็ม

NATTARIKA-M@rmutp.ac.th

126360702131-1

ณั ฐริกา

ชะตารัมย์

NATTARIKA-CHA@rmutp.ac.th

056360402010-4

ณั ฐวัฒน์

สายบุตร

NATTAWAT-SAY@rmutp.ac.th

056350204008-9

ณั ฐวิน

วรรณยศ

NUTTHAWIN-W@rmutp.ac.th

076250103036-0

ณั ฐวิภา

หลวงเทพ

natthawipa-l@rmuotp.ac.th

126250901120-6

ณั ฐวีร์

ศรีงามผ่อง

NATTHAWEE-S@rmutp.ac.th

0563508204022-0

ณั ฐวุฒ ิ

เรืองศรี

nutthawut-r@rmutp.ac.th

056350405069-8

ณั ฐวุฒ ิ

เอีย
� มสําราญ

NATTHAWUT-AI@rmutp.ac.th

056350409030-6

ณั ฐวุฒ ิ

ตวงประยงค์

natthawut-th@rmutp.ac.th

076150102101-5

ณั ฐวุฒ ิ

แก ้วภาพ

nattawut-kae@rmutp.ac.th

076250306103-3

ณั ฐสิทธิ�

เกิดถาวร

nuthasit-k@rmutp.ac.th

036250805507-0

ณั ทติช ุ

เหมือนมาศ

nattichu-m@rmutp.ac.th

126350903020-4

ณิศาชล

รักเมือง

NISACHOL-R@rmutp.ac.th

076360302026-7

ดนุรุจ

เกินชัย

danuruj-k@rmutp.ac.th

056360401727-4

ดนุรุต

บุญประดับ

DANURUT-B@rmutp.ac.th

126350901026-3

ดวงกมล

ราศรีแก ้ว

duangkamol-ra@rmutp.ac.th

076250306115-7

ดวงทิพย์

ฤาษี สท
ิ ธิ�

DUANGTHIP-R@rmutp.ac.th

072650102126-0

ดวงเนตร

เรืองโอชา

duangnead-r@rmutp.ac.th

056350203002-3

ดุษฎี

สวัสดิธ� รรมากุล

dutsadee-s@rmutp.ac.th

076350103043-4

ดุสด
ิ ารา

เรียมสกุลชัย

DUSIDARA-R@rmutp.ac.th

076150306037-5

เดชชัย

ลีลาขจรจิต

DETCHAI-L@rmutp.ac.th

1103100655289

ตติญาพร

แน่งน ้อย

TATIYAPORN-N@rmutp.ac.th

056350405065-6

ตะวัน

ธัญญาผล

TAWAN-T@rmutp.ac.th

056350402028-7

ติณณ์วรุต

กุลโกวิท

Tinwarut-k.rmutp.ac.th

056350401028-8

เตชิต

คินขุนทด

TECHIT-K@rmutp.ac.th

056350401008-0

ไตรรัตน์

โพธิใ� บ

Trirat-p@rmutp.ac.th

036350805529-2

ทรงพล

ดุงานา

SONGPHON-D@rmutp.ac.th

076350103031-9

ทรรศนีย ์

เทือกศรี

tassanee-t@rmutp.ac.th

056360401731-6

ทศวรรษ

ปั สสาโท

tossawat-p@rmutp.ac.th

056360455005-0

ทอแสง

โตทิว

Torsaeng-t@rmutp.ac.th

056350405072-2

ทักษ์ ดนัย

ไพรภิมข
ุ

thakdanai-p@rmutp.ac.th

036350805515-1

ทักษิณ

มะลิวน
ั

thaksin-m@rmutp.ac.th

1263607021360

ทัตเทพ

สมขาว

tadthep.s@rmutp.ac.th

036350805516-9

ทิชาภรณ์

สุนทรวงค์

TICHAPORN-S@rmutp.ac.th

076250306124-9

ทิพย์กญ
ั ญา

ดะใน

Tipkanya-d@rmutp.ac.th

126350702116-3

ทิพย์วรรณ

มณีแสง

TIPPAWAN-MA@rmutp.ac.th

055950409066-8

เทพบัญชา

สินทราไชยสิทธิ�

TEPBANCHA-S@rmutp.ac.th

076360302035-8

เทพวิศษ
ิ ฐ์

ปานทัง� ทอง

thepwisit-p@rmutp.ac.th

076350102012-0

เทภากรณ์

โลหิตรัตนะ

THEPHAKON-L@rmutp.ac.th

076250305015-0

ธงชัย

มะลิซ ้อน

thongchai-m@rmutp.ac.th

056350405059-9

ธณกฤษ

วงษ์ ละคร

tanakit-w@rmutp.ac.th

076350304303-9

ธนกร

หลวงเทพ

Thanakon-lu@rmutp.ac.th

056350406044-0

ธนกร

เดชสูงเนิน

Tanakorn-d@rmutp.ac.th

056360455057-1

ธนกฤต

พรหมมา

Tan14399@gmail.com

126350901004-0

ธนชิต

ฉิมกุล

THANACHLT-C@rmutp.ac.th

036250503026-6

ธนดล

ตงลิม
�

THANADON-T@rmutp.ac.th

056360404714-9

ธนดล

ทองคงเหย ้า

Thanadol-th@rmutp.ac.th

056350201227-8

ธนเดช

ม่วงวงษ์

tanadet-m@rmutp.ac.th

076350302019-3

ธนพนธ์

ศรีจันทร์ทา

tanapon-sric@rmutp.ac.th

126350703226-9

ธนพร

อินทร

thanaporn-in@rmutp.ac.th

076360305662-6

ธนพร

วรกิจจานุรักษ์

tanaporn-w@rmutp.ac.th

056360402022-9

ธนพร

ไชยาคํา

THANAPORN-CHA@rmutp.ac.th

076150102127-0

ธนพร

ชัยเลิศอนันตพร

thanaporn-ch@rmutp.ac.th

036350805229-9

ธนพล

พานทอง

thanapon-pa@rmutp.ac.th

056360401719-1

ธนพล

ยางทอง

thanaphon-ya@rmutp.ac.th

056350407037-3

ธนพล

พราหมเทศ

thanaphon-pr@rmutp.ac.th

056350401031-2

ธนพล

ชัยชนะสพ
ี ลี

THANAPOL-C@rmutp.ac.th

056350407025-8

ธนพล

วิศวเมธี

THANAPOL-WI@rmutp.ac.th

076350303213-1

ธนพัฒน์

ศิรต
ิ งั � มงคลชัย

Thanaphat.sir@rmutp.ac.th

056250201040-7

ธนพัฒน์

แก ้วแสง

TANAPAT-KE@rmutp.ac.th

056150405057-7

ธนภัทร

จุลเจือ

tanapat-ch@rmutp.ac.th

126350901029-7

ธนภัทร

แดงเนียม

thanapat-d@rmutp.ac.th

056360455017-5

ธนภัทร

สัญญพรหม

Tanapat-s@rutp.ac.th

076350101033-7

ธนวรรณ

เพชรไกร

THANAWAN-PAT@rmutp.ac.th

056350204021-2

ธนวรรธณ์

จันทเขต

thanawat-ja@rmutp.ac.th

056360404717-2

ธนวัฒน์

สงวนรัตน์

TANAWAT-SA@rmutp.ac.th

056350401151-8

ธนวันต์

ประจง

THANAWAN-PRA@rmutp.ac.th

056360455049-8

ธนวินท์

อุณหะกะ

tanawin-a@rmutp.ac.th

056350407032-4

ธนศักดิ�

เทียนทอง

Thanasak-t@rmutp.ac.th

126250702410-2

ธนสิทธิ�

ส่งเสริม

tanasit-so@rmutp.ac.th

056350201032-2

ธนะพงศ์

ยิง� วรรณเจริญ

Thanapong-y@rmutp.ac.ch

056350201026-4

ธนะรัชต์

กิตติเจริญสินชัย

TANARAT-K@rmutp.ac.th

036350805512-8

ธนัชปกรณ์

เชือ
� งาม

TANATPAKORN-C@rmutp.ac.th

056250201201-5

ธนัญชัย

จรูญมีกนก

THANANCHAI-J@rmutp.ac.th

076250306213-0

ธนา

วิสท
ุ ธิ�

thana-wi@rmutp.ac.th

056360402014-6

ธนากร

นรชาญ

TANAGORN-N@rmutp.ac.th

076360302011-9

ธนาชัย

มุสก
ิ า

thanachai-m@rmutp.ac.th

126350903028-7

ธนาภรณ์

ลักษณะวารี

Thanaporn-la@rmutp.ac.th

076360302003-6

ธนารีย ์

ทากิระ

THANAREE-TA@rmutp.ac.th

0560402027-8

ธนิน

ขันทอง

THANIN-K@rmutp.ac.th

126360702028-9

ธนินทร

นาราษฎร์

THANINTORN-N@rmutp.ac.th

036350805227-3

ธนิษฐา

ไพบูลย์วฒ
ุ โิ ชค

thanitta-p@rmutp.ac.th

056360401709-2

ธนิสร

สมคิด

Tanisorn-s@rmutp.ac.ch

076350104103-5

ธเนศ

เบญพาด

taned-B@rmutp.ac.th

056350405025-0

ธมลวรรณ

เจนชัย

TAMONWAN-JE@rmutp.ac.th

056350402022-0

ธมลวรรณ

กรีพันธุ์

thamonwan-kr@rmutp.ac.th

056260404706-7

ธรรฌ์ภส
ิ ษ
ิ ฐ์

หัสดิพันธ์

THANPISIT-H@rmutp.ac.th

056360455037-3

ธรรณ์

เจริญสุข

THAN-J@rmutp.ac.th

056350451007-1

ธวกร

สงวนพนา

Tawakorn-s@rmutp.ac.th

056250201029-0

ธวัชชัย

พิลา

tawatchai-pi@rmutp.ac.th

126360702139-4

ธัชชา

บัวทอง

THATCHA-B@rmutp.ac.th

126350703004-0

ธัชณั ช

ทิมประเทือง

THATCHANAT-T@rmut.ac.th

036360503007-3

ธัชนนท์

ทองแกมนาค

thatchanon-th@rmutp.ac.th

076250102019-7

ธัญญ์นศ
ิ า

ศรีพริ ย
ิ มณี

sirilak-jo@rmutp.ac.th

076350103103-6

ธัญญารัตน์

เจริญ

THANYARAT-CHAR@rmutp.ac.th

056350204025-3

ธัญณิชา

มีอาษา

tannicha-m@rmutp.ac.th

056350201128-8

ธัญพัฒน์

จักรแก ้ว

thanyapat-j@rmutp.ac.th

076350102035-1

ธันยชนก

นิลศิร ิ

THANYACHNOK-N@rmutp.ac.th

126350901036-2

ธารน ้พทิพย์

เรืองวิจต
ิ ร์

THANNAMTHIP-R@rmutp.ac.th

126360702123-8

ธิชากร

หอมจันทร์

Thichakon-H@rmutp.ac.th

076360302001-0

ธิดารัตน์

กุยรัมย์

thidarat-ku@rmutp.ac.th

056350405066-4

ธิตพ
ิ งษ์

พูลดี

thitiphong-p@rmutp.ac.th

056250404001-4

ธิตส
ิ รณ์

ครามแสง

Thitisorn-k@rmutp.ac.th

036360502015-7

ธีภพ

แย ้มเลีย
� ง

theephop-y@rmutp.ac.th

056360402041-0

ธีรชัย

ชิดนอก

Teerachai-c@rmutp.ac.th

036350805632-4

ธีรเทพ

ภูทอง

TEERATHAP-P@rmutp.ac.th

056350404011-1

ธีรเทพ

ทะไกรเนตร

TEERATHEP-T@rmutp.ac.th

056350204013-9

ธีรธ
์ ัช

ทองอภิชาติ

THEETHAT-T@rmutp.ac.th

056360455028-2

ธีรพงษ์

เปล่งสันเทียะ

Jedieiei55@gmail.com

056350201006-6

ธีรพร

พรหมศร

THEERAPORN-P@rmutp.ac.th

056350403035-1

ธีรพล

คําตัน

TEERAPON-C@rumtp.ac.th

056350204005-5

ธีรภัทร

หาวงษ์

Teerapat-h@rmutp.ac.th

056350201205-4

ธีรภัทร

ปั� นสา

teeraphat-pa@rmutp.ac.th

056350405057-3

ธีรภัทร

ศรีสธ
ุ รรม

TEERAPHAT-S@rmutp.ac.th

126350703111-3

ธีรรัตน์

พฤกษาเอกอนันต์ teerarat-p@rmutp.ac.th

056350401512-1

ธีรวัจน์

วงศ์ทองสว่าง

TEERAWAT-W@rmutp.ac.th

076350103003-8

ธีรวัฒน์

ราตรี

THEERAWAT-R@rmutp.ac.th

056350405088-8

ธีรวีร์

นัคเร

teeravee-n@rmutp.ac.th

056360402038-5

ธีรศักดิ�

บุญมา

TEERASAK-B@rmutp.ac.th

126250903023-0

ธีระพงษ์ 

ชัยสงค์

TEERAPONG-C@rmutp.ac.th

076350101121-0

น.ส.ศศิกานต์

เกตุเรือง

sasikarn-ke@rmutp.ac.th

076350102029-4

น.ส.สุวพิชญ์

พิมทอง

Suwaphit-p@rmutp.ca.th

056360403702-5

นคร

ชาติสริ ท
ิ รัพย์

NAKORN-C@rmutp.ac.th

056250451005-7

นครินทร์

บุญเกิด

nakarin-b@rmutp.ac.th

126250702416-9

นงนภัส

จันทาพูน

NONGNAPAT-J@rmutp.ac.th

076350101022-0

นธวรท

เชือ
� นิล

NOTWAROT-C@rmutp.ac.th

126050901236-4

นนทญา

แก ้วมโนรมย์

NONTAYA-K@rmutp.ac.th

126250702204-9

นนทพัทธ์

แตงฉิม

NONTHAPHAT-T@rmutp.ac.th

126350902012-2

นพนนท์

เลาะหะนะ

NOPPANON-L@rmutp.ac.th

056350402020-4

นพพล

สิงห์สวุ รรณ

Noppol-si@rmutp.ac.th

076250306203-1

นพรัตน์

ใจสมบัต ิ

noppharat-j@rmutp.com

076160305038-3

นพรัตน์

มาวัฒนานุกล
ู

nopparat-m@rmutp.ac.th

126250702415-1

นภวรรณ

แก ้วมณี

Napawan-ka@rmutp.ac.th

056350201136-1

นภัสรา

รุ่งเจริญ

napassara-r@rmutp.ac.th

076050103138-8

นภัสสร

บุตรศรี

napatsorn-b@rmutp.ac.th

126250902004-1

นภัสสร

พลวุฒ ิ

NAPASSORN-P@rmutp.ac.th

076350103013-7

นภัสสรา

เลิศพรม

NAPATSARA-L@rmutp.ac.th

036350805845-2

นภาพร

สาระพัฒ

NAPAPORN-SA@rmutp.ac.th

056350201133-8

นภาพร

แสงสุรย
ิ า

NAPHAPORN-S@rmutp.ac.th

126350902004-9

นรัตน์

สมบูรณ์

Narat-S@rmutp.ac.th

056350405028-4

นราวิชญ์

พรมวรณ์

NARAVIT-P@rmutp.ac.th

076350303005-1

นริศรา

สูญกลาง

narissara-so@rmutp.ac.th

056350201116-3

นริศรา

รักคิณีย ์

NARITSARA-r@rmutp.ac.th

036350805546-6

นริศรา

เภาพาน

narissara-pa@rmutp.ac.th

076350101111-1

นริษรา

เกือ
� ชุม

NARISSARA-KUE@rmutp.ac.th

076350103026-9

นฤพร

สีโมรด

naruephon-se@rmutp.ac.th

076350103038-4

นฤมล

คุ ้มใจดี

NARUEMON-K@rmutp.ac.th

056350407-012

นลินทิพย์

ชูนวล

NALINTHIP-C@rmutp.ac.th

076350103028-5

นัจจนันท์

กนกสวนทรัพย์

NAJANAN-K@rmutp.ac.th

056350403064-1

นัฐ

ปานเพชร

NAT-PAN@rmutp.ac.th

076360305635-2

นัฐดนัย

รู ้รักษ์

NATDANAI-RU@rmutp.ac.th

076350103010-3

นัฐมนต์

โสภา

NATTHAMON-SO@rmutp.ac.th

126350702226-0

นัทธกานต์

อินทวิรัตน์

Nuttakarn-i@rmutp.ac.th

056350406002-8

นัทธพงศ์

ดําช่วย

NATTAPONG-DA@rmutp.ac.th

056350406004-4

นัทธวัฒน์

เจียมจิตร์

nattawat-j@rmutp.ac.th

056250407038-3

นันทชัย

มีเสน

Nanthachai-m@rumtp.ac.th

126350704025-4

นันทพร

จันทมุลตรี

Nanthaporn-c@rmutp.ac.th

126360702031-3

นันทวัฒน์

เชีนะ

Nantawat-chi@rmutp.ac.th

055850406037-4

นันทวัฒน์

ปากหวาน

ครับ

036350805733-0

นันทิกานต์

สุวฒ
ั น์กจิ โกศล

nantikarn-s@rmutp.ac.th

056350407017-5

นันทิชา

มลสุขราช

Nanthicha-m@rmutp.ac.th

126350903018-8

นางสาวจุฬาลักษณ์ พึง� ภักดิ�

JULALUCK-PH@rmutp.ac.th

076250302439-5

นางสาวพิมพ์พช
ิ ชา เส็งเอีย
� ม

PIMPITCHA-S@rmutp.ac.th

076350103139-0

นางสาวภัชราภรณ์ สงวนสุข

PATCHARAPORN-SAN@rmutp.ac.th

076350304141-3

นางสาวรัชฎากร

จงเย็นกลาง

ratchadakorn-j@rmatp.ac.th

056350201229-4

นายคณิสสร

จิตรวิรัตน์

kanitsorn-j@rmutp.ac.th

036350805211-7

นายชาญชัย

อังปิ ยกุล

CHANCHAI-U@rmutp.ac.th

076360305022-3

นายปรวินท์

อินทรพิทก
ั ษ์

porawin-i@rmutp.ac.th

126360702032-1

นายรชต

สําลีวอ
่ ง

RATCHATA-SA@rmutp.ac.th

056350451013-9

นํ าโชค

ลาดนอก

Numchok-la@rmutp.ac.th

056350201004-1

นํ าพล

แก ้วมูล

NAMPHON-K@rmutp.ac.th

076350102034-4

นิชดา

พุ่มสุข

NICHADA-P@rmutp.ac.th

076250306208-0

นิชาภา

โพธิพ
� ุทธรักษา

NICHAPA-PH@rmutp.ac.th

0763501011327

นิธก
ิ านต์

มากพิชย
ั

NITIKAN-M@rmutp.ac.th

036350805842-9

นิธน
ิ าฏ

จีกระโทก

NITINAD-J@rmutp.ac.th

056350204026-1

นิธพ
ิ ันธุ์

พรหมประพันธ์

NITIPHAN-P@rmutp.ac.th

056250407011-0

นิพฐ
ิ

หงษ์ ทอง

nipit-h@rmutp.ac.th

036150805114-7

นิภาพร

เกษสุวรรณ์

nipaporn-k@rmutp.ac.th

126350701022-4

นิภาภรณ์

หินประกอบ

NIPHAPORN-H@rmutp.ac.th

076360302023-4

นิรชา

กุลจิตตินภกร

niracha-k@rmutp.ac.th

126350901025-5

นิรวิทธ์

จํารัส

nirawith-j@rmutp.ac.th

036350805215-8

นุชนาฎ

สวัสดิร� ัก

nuchanat-sa@rmutp.ac.th

076360304176-8

นุศรา

กล ้ากระโทก

nutsara-k

126250702327-8

เนตรชนก

ตามเสรีวไิ ล

NETCHANOK-T@rmutp.ac.th

056350401022-1

เนติ

วิลย
ั รัตน์

NATI-W@rmutp.ac.th

1100702677237

เนติธร

ดวงทิม

NETITHORN-D@rmutp.ac.th

036350805607-6

เนตินันท์

กมลกลาง

natinun-k@rmutp.ac.th

126350902008-0

บงกช

บุตรจันทร์

BONGKOCH-B@rmutp.ac.th

056360455034-0

บัญชา

สุนทรอินทร์

bancha-s@rmutp.ac.th

036350805235-6

บัณฑิต

เรืองรัศมี

BUNDIT-R@rmutp.ac.th

126350902011-4

บุญญิสา

บุญอินทร์

boonyisa-b@rmutp.ac.th

036350805834-6

บุญนภา

เรืองจันทร์

BOONNAPA-R@rmutp.ac.th

036360503535-3

บุญรอด

สุธัมมะ

BOONROT-S@rmutp.ac.th

036350805623-3

บุญลดา

คําโชติ

BOONLADA-K@rmutp.ac.th

056360455043-1

บุณยกร

อินทร์สวาท

Boonyakorn-i@rmutp.ac.th

076350305004-2

บุณยานุช

หวังเจริญ

BOONYANUCH-W@rmutp.ac.th

076350101023-8

บุรัสกร

ทองใส

Buratsakorn-t@rmutp.ac.th

076350103006-1

บุรัสกร

เคลือบทอง

BURASSAKORN-K@rmutp.ac.th

126350702103-1

บุรน
ิ ทร์

โภควัฒน์

BURIN_PH@rmutp.ac.tg

056350201001-7

เบญจพล

สุภรพงษ์

benjapol-s@rmutp.ac.th

076350102032-8

เบญจมาภรณ์

ใหม่ไชย

BENJAMAPORN-M@rmutp.ac.th

056350204017-0

เบญญภา

ขําสา

BENYAPHA-KH@rmutp.ac.th

056150201116-7

เบญญาภา

พวงพิทก
ั ษ์ กล
ุ

benyapa-ph@rmutp.ac.th

056350402016-2

เบญญาภา

เขียวรี

BENYAPA-K@rmutp.ac.th

126350702230-2

โบ๊ท

หาญกล ้า

BOAT-H@rmutp.ac.th

076350306020-7

ปกรณ์

ไชยศิลป์

pakon-ch@rmutp.ac.th

056360402013-8

ปฏิพล

ยอดหนู

PATIPON-Y@rmutp.ac.th

056350201211-2

ปฐพี

การุญกร

PATAPEE-K@rmutp.ac.th

036350805822-1

ปฐมพงศ์

ตัง� วงศ์ดเี ลิศ

PATHOMPHONG-T@o365.rmutp.ac.th

076050103131-3

ปฐมพร

ชลแดง

Pathomporn-c@rmutp.ac.th

036350805124-2

ปณาลี

ศรีปิ�น

panalee-s@rmutp.ac.th

056350201021-5

ปณิธ ิ

สุขมาศ

Paniti-s@rmutp.ac.th

076350102124-3

ปทิตตา

มะหะมาน

patitta-rmutp.ac.th

126350704108-8

ปภัสรา

สุรวิ ฒ
ั น์

Papatsara-su@rmutp.ac.th

076350103017-8

ปภัสสร

วงค์มณีวรรณ

PAPHATSON-W@rmutp.ac.th

126350702011-6

ปภาดา

พงษ์ สวัสดิ�

Parphada-p@rmutp.ac.th

126150702335-3

ปภาวรินท์

ซิม
� ประเสริฐ

Prapawarin-si@rmutp.ac.th

056350201028-0

ปรภัทร

สังข์ทอง

poraphat-s@rmutp.ac.th

076350103122-6

ประกายกานต์

สว่างวงษ์

PRAKAYKRAN-S@rmutp.ac.th

056350404034-3

ประภัสราภา

ผากงคํา

Prapahatsarapa-p@rmutp.ac.th

126350903001-4

ประภัสสร

ธรรมสิทธิ�

PRAPATSORN-TH@rmutp.ac.th

056350402014-7

ประภาภรณ์

อินบํารุง

PRAPHAPHON-I@rmutp.ac.th

076350102026-0

ประวินนา

ประดิษฐ์

PRAWINNA-P@rmutp.ac.th

0563502011254

ปรัชญา

ไฉนงุ ้น

sunpratchaya@hotmail.com

056360455024-1

ปรัชญา

ยาสะบู่

PRATCHAYA-Y@rmutp.ac.th

056350407044-9

ปรัชญา

งามมี

PRATCHAYA-NG@rmutp.ac.th

076350103020-2

ปรายฟ้ า

สายบุญมา

PRAIFHA-S@rumtp.ac.th

056350406003-6

ปริญญา

นิมต
ิ ร

parinya-ni@rmutp.ac.th

076050102077-9

ปริมปราชญ?

อมรชร

Primprach.am@rmutp.ac.th

076350103039-2

ปรียา

คําพาพันธ์

PRIYA-K@rmutp.ac.th

036150805626-0

ปรียาภรณ์

ก๊อก

preeyaporn-kw@rmutp.ac.th

076350101030-3

ปรียาภรณ์

โพธิว� น
ั

preeyaporn-ph@rmutp.ac.th

036350805214-1

ปวรรณรัตน์

อิม
� ชืน
�

PRAWANART-I@rmutp.ac.th

126350704123-7

ปวรวรรณ

วราโพธิ�

pavowan-w@rmutp.ac.th

056350204027-9

ปวริศร์

วงศาโรจน์

Pawarit-wo@rmutp.ac.th

056350409041-3

ปวันรัตน์

นรทัต

Pawanrat-n@rmutp.ac.th

076350102002-1

ปวันรัตน์

นาคน ้อย

PAWARAT-N@rmutp.ac.th

076250104112-8

ปวิช

นุกจิ รัตน์

phawit-n@rmutp.ac.th

056350402030-3

ปวินท์

อัครพลไพศาลสิน Pawin-a@rmutp.ac.th

056350201008-2

ปั ญญวัฒน์

เกิดผล

PANYAWAT-K@rmutp.ac.th

056350201139-5

ปั ญญาทรัพย์�

สัมปั นนัง

panyasap-s@rmutp.ac.th

076350104108-4

ปั ณฑิกา

มาเรือน

Panthika-m@rmutp.ac.th

126350702209-6

ปั ณณวรรธ์

ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา PANNAWAT-P@rumutp.ac.th

126350903015-4

ปั ทมาพร

บุตรทอง

PATTAMAPORN-B@rmutp.ac.th

056050407007-/

ปาณิสรา

เขตตะ

Panisara-k@rmutp.ac.th

036350805436-0

ป่ าไม ้

พึง� งาม

Parmai-p@rmutp.ac.th

056350201009-0

ปาริชาติ

คงดี

PARICHAT-KO@rmutp.ac.th

056350451016-2

ปาริชาติ

ทีประวิภาต

pharichat-te@rmutp.ac.th

076350103022-8

ปาริชาติ

อุดมการณ์

PARICHAT-U@rmutp.ac.th

076350101126-9

ปาลิดา

ชืน
� จิตร

Palida-ch@rmutp.ac.th

126350702225-2

ปิ� นปิ นัทธ์

เมตตาธรรม

Pinpinut-m@rmutp.ac.th

126250901118-0

ปิ มปภา

อินทะคง

Pimpapa-i@rmutp.ac.th

07625010213-5

ปิ ยะดา

วรมิศร์

piyada-v@rmutp.ac.th

056350201219-5

ปิ ยะนุช

เขียวดี

PIYANUCH-KI@rmutp.ac.th

056360404728-9

ปิ ยะพงษ์

วงศ์บาตร

PIYAPONG-W@rmutp.ac.th

076350101038-6

ปิ ยะพร

เทพวงค์

Piyaoorn-T@rmutp.ac.th

056350204016-2

ปิ ยะวรรณ

อยูส
่ ข
ุ

PIYAWAN-YU@rmutp.ac.th

126350702412-6

ปิ ยะวัฒน์

คุณาอนุวท
ิ ย์

PIYAWAT-KU@rmutp.ac.th

056250403021-3

ปิ ยาพัชร

บังสูงเนิน

Piyapach-b@rmutp.ac.th

076150102134-6

ปิ ยาพัชร

ผลวัชนะ

piyapat-po@rmutp.ac.th

126350702213-8

ปิ ยาอร

ขันสาลี

PIYAOON-K@rmutp.ac.th

126250703006-7

ปุณญภัทร

รังษี วงศ์

Poonyapat-r@rmutp.ac.th

076250103125-1

ปุณณั ฐฐา

อยูส
่ อนกิจโชติ

Punrttha-y@rmutp.ac.th

056350401035-3

ปุณยวัจน์

วรรณกุล

Punuawat.wa@rmutp.ac.th

056350405029-2

ปุระชัย

นาคกายสิทธิ�

Purachai-N@rmutp.ac.th

056350405081-3

เปมิกา

จิตต์ชอบธรรม

Pemika-j@rmutp.an.th

126350901020-6

ไปรยา

สูชย
ั ยะ

priraya-s@rmutp.ac.th

056350201206-2

พงศถัค

สังขะวาทิน

phongsaphak-s

126350901021-4

พงศธร

ธงชัย

PONGSATHON-t@rmutp.ac.th

036360503009-9

พงศ์พัทธ์

สรายทอง

phongphat-s@rmutp.ac.th

056350403514-5

พงศ์วท
ิ ย์

พฤกษารัตนวุฒ ิ

Pongwit -pr@rmutp.ac.th

126250704015-7

พจนี

ประทุมเม

Podjanee-P@rmutp.ac.th

056250405063-3

พจวัฒน์

ผาพองยุน

Potjawat-P@rmutp.ac.th

056350403539-2

พชร

ชมภูศรี

PACHARA-C@rmutp.ac.th

056050407012-2

พชรพล

กุลพินจ
ิ

PATCHARAPHOL-K@rmutp.ac.th

126350702201-3

พชรพล

พิบล
ู ศุภวิรย
ิ ะ

PATCHARAPOL-PI@rmutp.ac.th

036350805646-4

พนาพร

ลักษณา

panaporn-l@rmutp.ac.th

056250407009-4

พนารัตน์

ดีบญ
ุ ชัย

PANARAT-D@rmutp.ac.th

076350104111-8

พรชนก

เพีย
� กํา�

Pornchanok-ph@rmutp.ac.th

126350702123-9

พรชิตา

บัวประดิษฐ

076350103005-3

พรญาณี

ศรีเรือง

phonyani-s@rmutp.ac.th

056360401733-2

พรณรงค์

ร่วมทรัพย์

phonnarong-r@rmutp.ac.th

076250102116-1

พรทิพย์

ประสงค์รัตนกุล

Porntip-pr@rmutp.ac.th

056350204001-4

พรนภา

ราษฎร์ใจดี

Pornnapa-r@rmutp.ac.th

056350402026-1

พรนภา

หิมวันต์

Phonnapa-h@rmutp.ac.th

126360702037-0

พรปวีณ์

เปี� ยมศิร ิ

Pornpavee-p@rmutp.ac.th

126250702404-5

พรปวีณ์

มณีรําพรรณ

PORNPAVEE-MA@rmutp.ac.th

056350201003-3

พรรณวษา

พาเสน่ห ์

panwasa-p@rmutp.ac.th

036250805519-5

พรรภษา

บุญเลิศ

Phanphasa-b@rmutp.ac.th

036350805715-7

พรหมพร

สอพิมาย

prompron-s@rmutp.ac.th

056250407033-4

พรีกล
ุ ณ์

บุตรดี

pareekul-b@rmutp.ac.th

076350103004-6

พฤกษา

ลิมปวัชรพงศ์

Phueksa-l@rmutp.ac.th

056360455059-7

พฤทธิ�

อาทิตย์เทีย
� ง

PHARIT-A@rmutp.ac.th

126350901011-5

พลพล

วันเพ็ญ

PALAPOL-W@rmutp.ac.th

056350201120-5

พลรัตน์

ศิรวิ งศ์

Phonrat-s@rmutp.ac.th

126050704130-8

พลอยปภัส

จิรอภิชย
ั วงศ์

Ploypapas-j@rmutp.ac.th

056250202007-5

พลอยสวย

อักษรประเสริฐ

ploysuay-a@gmail.ac.th

1129901694202

พลากร

แสงสุม
่

Palakorn-s@rmutp.ac.th

076350103035-0

พวงมณี

อัตตะพรึก

PHUANGMANEE-O@rmupt.ac.th

056360402026-0

พศวัต

แจ่มจันทร์

POTSAWAT_J@rmutp.ac.th

036350805122-6

พศวีร์

บุญยม

POTSAWEE-B@rmutp.ac.th

056350201228-6

พัชรพล

มากพร ้อม

pacharapol-m@rmutp.ac.th

126350901013-1

พัชระ

นกศักดิด
� า

PACHARA-NO@rmutp.ac.th

076350103109-3

พัชริดา

แสงศรี

Phatcharida-s@rmutp.ac.th

056250201208-0

พัทธ์ธรี า

พงษ์ ชรี ี

phattheera-p@rmutp.ac.th

056350201102-3

พันธิศ
� ก
ั ดิ�ื

ผึง� ผาย

phansak-p@rmutp.ac.th

พาขวัญ

มั�นหมาย

pakwan-m@rmutp.ac.th

126350702323-5

พิชชาภา

จิตสังวรณ์

Pitchapa-jit@rmutp.ac.th

126350703001-6

พิชชาภา

ยอดยิง�

pitchapa-y@rmutp.ac.th

076350102016-1

พิชญาธรรม

ย่องหิน
�

phichayatham-y@rmutp.ac.th

126050702229-0

พิชญาภา

อุดมศักดิ�

Pitchayapha-u@rmutp.ac.th

05630201101-5

พิชามญชุ์

สายบัวสกุลวงศ์

PICHAMOL-S@rmutp.ac.th

126350903019-6

พิมประภา

สองสมุทร

PIMPRAPA-S@rmutp.ac.th

076360305521-4

พิมผกา

คําผ่อง

PIMPAKA-K@rmutp.ac.th

036350805209-1

พิมพ์นภา

กองทอง

phimnapha-k@rmutp.ac.th

076050304418-1

พิมพ์รดา

สกุลไทย

pimrada-s@rmutp.ac.th

126350702014-0

พิมพ์วรัชน์

อินมา

PHIMWARAT-A@rmutp.ac.th

036350805513-6

พิมพิภัทร

นกน ้อย

pimpipat-n@rmutp.ac.th

056350201122-1

พิมพิศา

ชะนาผล

PHIMPHISA-C@rmutp.ac.th

126250902013-2

พิรญาณ์

พุ่มพยุง

PHIRAYA-P@rmutp.ac.th

036350805447-7

พิรานันท์

กรุงเก่า

piranun-k@rmutp.ac.th

036350805634-0

พิราภรณ์

กาลเทศ

Piraporn-k@rmutp.ac.th

036360503002-4

พีรดนย์

แก ้วกูลวงษ์

Peeradon-k@rmutp.ac.th

056350201214-6

พีรดนย์

วัตถะภรณ์

PEERADON-W@rmutp.ac.th

056150407016-1

พีรดา

แสงฟุ้ ง

Peerada-s@rmutp.ac.th

126350901037-0

พีรพัฒน์

นาควรสุข

peerapat-n@rmutp.ac.th

056350405036-7

พีรศุภ

พรมแก ้ว

peerasup-p@rmutp.ac.th

036350805821-3

Pornchitavip0117@gmail.com

056350405063-1

พีระพัฒน์

จินดามณี

peerapat-ji@rmutp.ac.th

126350704020-5

พีระวิทย์

ลาภโชค

PHIRAWIT-L@rmutp.ac.th

126350704105-4

พุทธชาด

พูลเพิม
�

Puthachard-p@rmutp.ac.th

126350702214-6

พุธต
ิ า

ภาคนิตย์

Putita-P@rmutp.ac.th

056350405022-7

เพ็ญเพชร

พาพลงาม

PHENPHET-P@rmutp.ac.th

126350901030-5

เพ็ญทิชา

เกิดปรางค์

Penticha-k@rmutp.ac.th

076350101039-4

แพรว

ฤกษ์ ใหญ่

praew-l@rmutp.ac.th

076360302106-7

ไพลิน

แย ้มสรวล

Pailin-y@rmutp.ac.th

076350101040-2

ไพลิน

วิวฒ
ั นาธนากรกุล

pailin-w@rmutp.ac.th

076360305633-7

ฟาฮัต

ดํารงค์หวัง

FAHUT-D@rmutp.ac.th

056350402003-0

เฟื� องลดา

ครองยุต ิ

fuanglada-k@rmutp.ac.th

076360302010-1

ภควดี

ใจน ้อย

PHAKKAWADEE-J@rmutp.ac.th

076050102076-1

ภควัฒน์

นุชรักษา

Parkkarwat-n@rmutp.ac.th

056350201132-0

ภควัฒน์

แสงนุ่มพงษ์

Pakawat-s@rmutp.ac.th

076350101024-6

ภวดี

พรึงมณี

-

056350405021-9

ภัคจิรา

ลีอ
� ริยะกุล

PAKJIRA-L@rmutp.ac.th

076250102017-1

ภัณฑิรา

เพ็ชร์รักษา

Phanthira-ph@rmutp.ac.th

076250103138-4

ภัทธีมา

เท ้งบาด ้วน

phattima-t@rmutp.ac.th

056360455038-1

ภัทร

ณ รังษี

PATTARA-N@rmutp.ac.th

056350201035-5

ภัทร

เรืองเดช

phattara-r@rmutp.ac.th

056350201221-1

ภัทรดนัย

อิงสันเทียะ

056350201221-1

076350101003-0

ภัทรดา

เขียวดวงดี

PATRADA-K@rmutp.ac.th

076360302025-9

ภัทรพงศ์

วิศษ
ู กิจ
ิ ฐานุกล

phattharaphong-v@rmutp.ac.th

056050406027-1

ภัทรพงษ์

บัวพุทธา

Pattarapong-b@rmutp.ac.th

036350805836-1

ภัทรพงษ์ 

แก ้ววิชต
ิ

PHATTARAPONG-KA@rmutp.ac.th

126350903006-3

ภัทรภร

เพ็ชรปราณี

PATTARAPORN-PH@rmutp.ac.th

076250306211-4

ภัทรภรณ์

พัฒนบุตร

pattaraporn-pat@rmutp.ac.th

126350702010-8

ภัทรวดี

ชุบขยัน

PATTARAWADEE-CH@rmutp.ac.th

076350103030-1

ภัทรานิษฐ์

จารุแพทย์

PATTARNIS-J@rmutp.ac.th

056250407026-8

ภัทราพร

ห่อหอม

PHATTARAPHON-H@rmutp.ac.th

036350805218-2

ภัทราภรณ์

ไพรสุข

phattharaphon-phr@rmutp.ac.th

056350402001-4

ภัทราศิณี

นรจ ้อย

PATTRASINEE-N

056350403076-5

ภัทริกา

มัธยมมาก

phattharika-ma@rmutp.ac.th

126350903003-0

ภัสสร

คําสอาด

PHATSORN-K@rmutp.ac.th

036350805426-1

ภากร

ดีดเล็ก

pakorn-d@rmutp.ac.th

056350405075-5

ภาณุวฒ
ั น์

ภูส
่ มัย

PANUWAT-PUS@rmutp.ac.th

056060402043-1

ภาณุวฒ
ั น์

โสมดี

PANUWAT-SO@rmutp.ac.th

055950409057-7

ภานุพงศ์

โพธิป
� ้ อม

PHANUPONG-PO@rmutp.ac.th

056360455016-7

ภานุมาศ

ลัทธิธรรม

PANUMAS-L@rmutp.ac.th

056360402036-9

ภานุวฒ
ั น์

ดิษสังวรณ์

Panuwat-@rmutp.ac.th

126260702050-5

ภาวินย
ี ์

ถิน
� มะนาวจิรกุล

PHAWINEE-T@rmutp.ac.th

126350901006-5

ภาสพงศ์

พูลผล

PASSAPONG-P@rmutp.ac.th

076350104114-2

ภีมเดช

กุลรัชตะสถาพร

Pemadech-g@rmutp.ac.th

076350102033-6

ภุมรินทร์

กาสิงห์

PUMMARIN-G@rmutp.ac.th

056350201022-3

ภูตะวัน

นิจแสวง

PHUTAWAN-N@rmutp.ac.th

036360502014-0

ภูร ิ

รุจริ ะยรรยง

Puri-r@rmutp.ac.th

126350903021-2

ภูรน
ิ ทร์

สรณเจริญพงศ์

phurin-s@rmutp.ac.th

056350403531-9

ภูวดล

จันทร์ควง

phuwadon-ja@rmutp.ac.th

056360402012-0

ภูวนาถ

ฤทธิรงค์

poovanat-r@rmutp.ac.th

076250303129-1

ภูษิต

ศรีวล
ิ ย
ั

Phusit-s@rmutp.ac.th

056350402004-8

มณทิรา

ตันยุชน

Monthira-T@rmutp.ac.th

056350402004-8

มณทิรา

ตันยุชนน

MONTHIRA-T@rmutp.ac.th

076350101007-1

มณีรัตน์

ลุนลา

Maneerat-lu@rmutp.ac.th

056350402015-4

มนต์ทพ
ิ ย์

พฤกษาสุภโชค

Montip-p@rmutp.ac.th

056350405073-0

มะลิวรรณ

พุฒเิ อก

MALIWAN-P@rmutp.ac.th

056350406035-8

มาตา

โสนาพูน

mata-s@rmutp.ac.th

036050502030-3

มานนท์

ศรีสวัสดิ�

manon-s@rmutp.ac.th

056360401701-9

มานิต

ชัยโต

MANIT-C@rmutp.ac.th

076360302015-0

มาลิณี

ลาโสภี

malinee-l@rmutp.ac.th

036350805241-4

มินทดา

มารมย์

mintada-ma@rmutp.ac.th

056350201222-9

เมธัส

เย็นวงศ์สข
ุ 

METHAT-Y@RMUTP.AC.TH

056350201233-6

เมธา

ชืน
� แสงเนตร

METHA-C@rmutp.ac.th

076250102117-9

เมธาวี

ร่มลําดวน

methawee-r@rmutp.ac.th

036360501032-3

ยุพารัตน์

ขุนขจร

Yuparat-kh@rmutp.ac.th

056150201110-0

เยาวรักษ์

สายแก ้ว

yaowarak-s@rmutp.ac.th

076350304106-6

เยาวลักษณ์

อนุโต

yaowalak-a@rmutp.ac.th

076360303033-2

โยธกา

โพธิบต
ุ ร

Yotaka-p@rmutp.ac.th

126360702032-1

รชต

สําลีวอ
่ ง

RATCHATA-SA@rmutp.ac.th

126250704102-3

รณชัย

นุ ้ยประสิทธิ�

RONNACHAI-N@rmutp.ac.th

076350103144-0

รณดา

แย ้มถนอม

Ronnada-y@rmutp.ac.th

056350405024-3

รติรส

หลํา� น ้อย

ratiros-l@rmutp.ac.th

076350102104-5

รพีพงศ์

อูไ่ กลหงษ์ ษา

rapheephong-au@rmutp.ac.th

056350201029-8

รภัสกุล

กุลอ ้น

RAPASKUL-K@rmutp.ac.th

126250702236-1

รวิกานต์

มารัตน์

RAWIKARN-M@rmutp.ac.th

0563504070381

รวินันท์

หินไชยศรี

rawinan-h@rmutp.ac.th

076350103131-7

ระพีพรรณ

ทองเปราะ

RAPEEPHAN-T@rmutp.ac.th

056350401126-0

รักษิต

ทัศทอง

raksit-t@rmutp.ac.th

056350407016-7

รังสิมา

ผดุงผล

RANGSIMA-P@rmutp.ac.th

0563502010348

รัชชานนท์

ขําโพธิ�

RATCHANON-K@rmutp.ac.th

056350403091-4

รัชฎาภรณ์

ตรีเข ้ม

RACHADAPRON-T@rmutp.ac.th

076360302028-3

รัชนีกานต์

หลัง� มา

RATCHANEEKARN-L@rmutp.ac.th

056350405079-7

รัชพล

ปะระตะโก

RATCHAPON-P@rmutp.ac.th

056360403717-3

รัชภูม ิ

บุ ้งทอง

RATCHAPHOM-B@rmutp.ac.th

126350903022-0

รัตติยากร

โถชัยคํา

rattiyakorn-t@rmutp.ac.th

126350901041-2

รัตนทัต

เกตุสงิ ห์

RATTANATAT-K@rmutp.ac.th

036250503025-8

รัตนธิดา

วรรณลังกา

RATTANATHIDA-W@rmutp.ac.th

056250451004-0

รัตนาภรณ์

ใจปั นธิ

RATTANAPHORN-j@rmutp.ac.th

126350903029-5

รัตนาภรณ์

จูมจันทร์

RATTANAPORN-JU@rmutp.ac.th

126350702402-7

รัตนาวลี

ชมภูวเิ ศษ

rattatawalee-c@rmutp.ac.th

036360503014-9

ราชพล

เหล่าศรี

Radchapon-1@rmutp.ac.th

076360302014-3

ราชันท์

เสวานนท์

rachan-se@rmutp.ac.th

126150705008-3

รินรดา

อมรทศพรพงศ์

rinrada-a@rmutp.ac.th

076350103127-5

รินรดา

สมบูรณ์

RINRADA-S@rmutp.ac.th

1103703376233

รุ่ง

สวนแก ้ว

rung-s@rmutp.ac.th

126250702421-9

เรขวัลย์

แหววปลิก

rakawan-h@rmutp.ac.th

126350703208-7

เรวัต

โดดเสมอ

RAWAT-D@rmutp.ac.th

036150805631-0

ฤทัยวัลย์

เจริญสุข

ruethaiwan-j@rmutp.ac.th

076350102009-6

ลักษ์ สด
ุ า

เคนท ้าว

Laksuda-k@rmutp.ac.th

076350103049-1

ลัดดาวัลย์

คําทะสูน

LADDAWAN-K@rmutp.ac.th

056350401119-5

ลิลต
ิ

ทอมสัน

Lilit-t@rmutp.ac.th

126360702026-3

วณัชพร 

เอีย
� มสาํ อางค์

Wanatchaphon-A@rmutp.ac.th

056350201213-8

วงศกร

ปองตระกูล

WONGSAKORN-P@rmutp.ac.th

056350407042-3

วชิรวิทย์

พวงพุฒ

wachirawit-pu@rmutp.ac.th

076050102078-7

วชิรากร

หรั�งโพธิ�

VACHIRAKORN-R@rmutp.ac.th

126350901039-6

วทันยา

กิจเจริญการเคหะ

WATANYA-k@rmytp.ac.th

056350407035-7

วนิชยา

ศรีแสงสังข์

wanitchaya-s@rmutp.ac.th

056350406039-0

วยสกร

ชุมเกตุ

VAYODSAKORN-C@rmutp.ac.th

056150201001-1

วรกร

ทองใบ

worakon-t@rmutp.ac.th

126350903004-8

วรกร

ศักดิด
� ี

WORAKORN-S@rmutp.ac.th

056350204024-6

วรดา

จันทร์จา่ ย

WORADA-J@rmutp.ac.th

076360302019-2

วรดา

ทองปรีชา

WORADA-TH@rmutp.ac.th

056360455018-3

วรพล

กาญจนกันติ

lot1558@gmail.com

076350102028-6

วรรณพร

แก ้วคง

wannaporn-ka@rmutp.ac.th

076050102064-7

วรรณภัสสร

แน่พม
ิ าย

wannapassorn-n@rmutp.ac.th

056050405016-5

วรรณมณี

มีนาค

Wanmanee-m@rmutp.ac.th

076250101015-6

วรรณรัตน์

อุเทนสุต

Wannarat-u@rmutp.ac.th

056350201016-5

วรรณวงษ์

บุญตาโลก

WANNAWONG-B@rmutp.ac.th

056350407040-7

วรรณวนัช

พุ่มโพธิท
� อง

wanwanat-p@rmutp.ac.th

076350103012-9

วรรณษา

สมอารมณ์

VANNASA-S@rmutp.ac.th

056350404037-6

วรวิทย์

ดอนเกษม

Worawit-d@rmutp.ac.th

076050102024-1

วรัญญา

ลาภรวยทรัพย์

waranya-l@rmutp.ac.th

076350103140-8

วรัญญา

เอ ้โทบุตร

waranya-a@rmutp.ac.th

126350701023-2

วรัญญา

ทองแก ้ว

Warunya-t@rmutp.ac.th

126250702412-8

วรางคณา

มาลัย

VALANGKANA-M@rmutp.ac.th

056350407011-8

วราภรณ์

เอีย
� มใส

WARAPORN-IE@rmutp.ac.th

056350403087-2

วราภรณ์

รินทา

WARAPORN-Ri@rmutp.ac.th

126350903013-9

วราศิณี

มีสาํ แดง

WARASINE-M@rmutp.ac.th

056250407044-1

วรินทร

ศักสุนทร

warinthon-s@rmutp.ac.th

126250702419-3

วริยา

บุญทา

WARIYA-B@rmutp.ac.th

076350103101-0

วริศรา

รักไทยนิยม

Waridsara-R@rmutp.ac.th

056360402018-7

วรุตม์

มูลหา

WARUT-M@rmutp.ac.th

076350102112-8

วลีรัตน์

แวงโพษา

WALEERAT-W@rmutp.ac.th

056350201121-3

วัชชิราพร

แกล ้วกล ้า

watchirapohn-k@rmutp.ac.th

126350901014-9

วัชรพงษ์ 

สีทะรัง

WATCHARAPHONG-SI@rmutp.ac.th

056350204002-2

วัชรดุล

แดงประพันธ์

wacharadul-d@rmutp.ac.th

056350405055-7

วัชรพงษ์

วงช ้าง

Watcharapong-w@rmutp.ac.th

056350403028-6

วัฑฒวรรษ์

มาอ่อน

Wattawan-ma@rmutp.ac.th

076250306123-1

วันเฉลิม

หลงภูงา

wanchaloem-@rmutp.ac.th

076350103120-0

วันวิสา

คําพรัด

Wanwisa-Kam@rmutp.ac.th

076350103128-3

วิชญาพร

แจ่มปั ญญา

widchayaporn-j@rmutp.ac.th

-8126350902009

วิชย
ั

ไวชมภู

WICHAI-W@rmutp.ac.th

056350204010-5

วิชากร

ชิณบุตร

wichakorn-c@rmutp.ac.th

076350103123-4

วิชด
ุ า

สีดา

VISHUDA-S@rmutp.ac.th

056350407019-1

วิธส
ิ รรค์

จ ้อยสองศรี

WITISUN-J@rmutp.ac.th

056350407010-0

วิปัศยส

คําจร

WIPATSAYA-K@rmutp.ac.th

126350902010-6

วิภาดา

ค่ายมั�น

WIPADA-K@rmutp.ac.th

056050407038-7

วิภาวี

บุญนาม

b-wiphawee@rmutp.ac.th

056350407043-1

วิมลสิร ิ

ผู ้ภักดี

WIMONSIRI-P@rmutp.ac.th

056360403710-8

วิวฒ
ั น์

เกิดพร ้อมพันธ์

WIWAT-K@rmutp.ac.th

056350403079-9

วิศรุต

ประจงไสย

Vitsarut-p@rmutp.ac.th

056350201015-7

วิศษ
ิ ฎ์

มูลเดช

wisit-m@rmutp.ac.th

056350407018-3

วิษณุ

ช ้างน ้อย

vitsanu-c@rmutp.ac.th

076250302438-7

วิสา

พานิชวิทต
ิ กุล

Wisa-pa@rmutp.ac.th

126250903008-1

วิสษ
ิ ฐ

เหล็หเพชร

WISIT-L@rmutp.ac.th

126350703116-2

วีนัสสรา

จันทเสน

VEENATSARA-J@rmutp.ac.th

126360702041-2

วีรเทพย์

รอบคอบ

Wirathep-r@rmutp.ac.th

056350403019-5

วีรภัทร

สุขสะอาด

WEERAPAT-SUKS@rmutp.ac.th

056350402002-2

วีระภัทร

รมย์มาลี

werapat-ro@rmutp.ac.th

056350204006-3

ศรชัย

ปรางประยงค์

Sornchai-p@rmutp.ac.th

126360702118-8

ศรัณยู

ธนะดํารงชัยพร

SARANYU-T@rmutp.ac.th

056350403010-4

ศรายุธ

ศรีพงษ์

sarayut-sri@rmutp.ac.th

05635020114-3

ศริญญา

สุพรรณคง

SARINYA-S@rmutp.ac th

126050704133-2

ศรีญาดา

กาญจนเภตรานันท์ sriyada-k@rmutp.ac.th

036250805215-0

ศศิกร

สารสุวรรณกล
ุ 

sasikorn-s@rmutp.ac.th

076350104110-0

ศศิกาญจน์

ทองคําปั น
�

Saskan-t@rmutp.ac.th

126250704104-9

ศศิกานต์

ธรรมใจ

sasigarn-t@rmutp.ac.th

076350101005-5

ศศิกานต์

สอนพันธ์

SASIKAN-S@rmutp.ac.th

076250102008-0

ศศิกานต์

พบดี

sasikarn-p@rmutp.ac.th

056060402032-4

ศศิชา

เลาหพฤฒิสาร

SASICHA-L@rmutp.ac.th

126350902001-5

ศศิตราทิพย์

พุทธะสุภะ

Sasitrathip-p@rmutp.ac.th

1263607020198

ศศิธร

วังศรี

SASITHORN-WA@rmutp.ac.th

076350101130-1

ศศิภัค

เทพโสธร

Sasipak-t@rmutp.ac.th

056350403033-6

ศักรินทร์

ช่วยประดิษฐ์

sakarin-c@rmutp.ac.th

076250306114-0

ศิณัชชา

บุญณกรณ์ชย
ั

Sinatcha-b@rmutp.ac.th

076050102172-8

ศิธร

หอจิตศิรย
ิ านนท์

sithorn-h@rmutp.ac.th

076350101028-7

ศิรดา

ฉัตรรัตนยศ

sirada-ch@rmutp.ac.th

056350407033-2

ศิรก
ิ ญ
ั ญา

เพือ
� นรัมย์

SIRIKANYA-PU@rmutp.ac.th

036350805212-5

ศิรก
ิ ล
ั ยา

โสนะมิตร

Sirikanlaya_s@rmutp.ac.th

036350805812-2

ศิรก
ิ าญดา

แจ่มเพชร

SIRIKANDA-J@rmutp.ac.th

076250306106-6

ศิรพ
ิ ร

ศรีสถาน

siriporn-sre@rmutp.ac.th

036350805325-5

ศิรม
ิ นัส

สร ้อยคํา

sirimanus-s@rmutp.ac.th

076350102101-1

ศิรริ ัตน์

แก ้วศิลา

Sirirat-ka@rmutp.ac.th

076150102138-7

ศิรล
ิ ก
ั ษณ์

พิมพ์ชา่ งทอง

Siriluk-pi@rmutp.ac.th

036350805630-8

ศิรศ
ิ ก
ั ดิ�

จบศรี

sirisak-c@rmutp.ac.th

036350805109-3

ศิโรจน์

ตุ ้มโหมด

SIROJ-T@rmutp.ac.th

076350101128-5

ศิลป์ รัตนา

สุขเจริญ

SINRATTANA-S@rmutp.ac.th

126350903008-9

ศิลา

คงชืน
� สิน

sila-k@rmutp.ac.th

076360302033-3

ศิวกร

จันทร์สข
ุ

siwakorn-j@rmutp.ac.th

076250306109-0

ศิวภ
ิ า

เหมสุข

sivipa-h@rmutp.ac.th

076350101009-7

ศุทธินี

มากล ้วนดี

SUTTINEE-M@rmutp.ac.th

056350409007-4

ศุภกร

สมตัว

SUPAKORN-SOM@rmutp.ac.th

056350405030-0

ศุภกร

ตัง� วิรย
ิ โรจน์กล
ุ

SUPAKORN-TA@rmutp.ac.th

056360455077-9

ศุภกฤต

กองแสง

SUPHAKIT-K@rmutp.ac.th

076350304114-0

ศุภกิตติ�

แป้ นคอน

supakit.earth2544@gmail.com

036250805230-9

ศุภชัย

หุน
่ พวง

SUPACHAI-H@rmutp.ac.th

036350805730-6

ศุภณั ฐ

เทียนเอีย
� ม

suphanat-t@rmutp.ac.th

076250303214-1

ศุภณั ฐ

เทพนุรักษ์

supanat-t@rmutp.ac.th

056350401502-2

ศุภณั ฐ

ผันผล

supanat-p@rmutp.ac.th

056350406025-9

ศุภฤกษ์

ตัง� วิรย
ิ โรจน์กล
ุ

SUPALERK-T@rmutp.ac.th

126150703034-1

ศุภวรรณ

สิทธิลก
ั ษณ์

supphawan-s@rmutp.ac.th

126350702425-8

ศุภวรรณ

สุขสมบัต ิ

Supawan-SU@rmutp.com

126360702020-6

ศุภวิชญ์

สุนันท์ชย
ั

suphawith-s@rmutp.ac.th

076250302414-8

สตรีรัตน

จันทร์ศรีละมัย

Satreerat-J@rmutp.ac.th

056250407021-9

สถาพร

นาควิลย
ั

SATHAPORN-NA@rmutp.ac.th

076350101124-4

สมเกียรติ

โพธิเ� งิน

somkiat-p@rmutp.ac.th

076250102132-8

สมสตรี

สุทธินาคสมบัต ิ

somsatree-s@rmutp.ac.th

076360305603-0

สรชา

คงน ้อย

SORACHA-K@rmutp.ac.th

1600200073225

สรศักดิ�

เดชห ้าว

Tazaza.8257@rmutp.ac.th

056350201217-9

สรัล

ไชยแสน

sarun-c@rmutp.ac.th

056350406021-8

สรายุทธ์

ศิรบ
ิ รู ณ์

SARAYUT-SI@rmutp.ac.th

036360503519-7

สราวุธ

แสงสุรน
ิ ทร์

SARAWUT-SAE@rmutp.ac.th

056350451008-9

สหชาติ

แตงสาขา

Sahachat-t@rmutp.ac.th

036350805110-1

สหรัฐ

ลิม
� เจริญ

SAHARAT-L@rmutp.ac.th

056350201215-3

สหัสนันท์

ประคองคํา

SAHASANAN-PR@rmutp.ac.th

056350403043-5

สัณห์สน
ิ ี

สีนํ�าเงิน

Sansinee-s@rmutp.ac.th

056150406013-9

สัมฤทธิ�

ลิม
� สกุล

sumrit-l@rmutp.ac.th

036360501054-7

สายธาร

ยาภัย

SAITAN-Y@rmutp.ac.th

056350201231-0

สาวดี

แก ้วดํา

sawadi-k@rmutp.ac.th

126050704140-7

สาวิกา

วัฒนศิร ิ

SAWIKA-W@rmutp.ac.th

056360455035-7

สิทธิกร

โชระเวก

SITTHIKON-C@rmutp.ac.th

126350702219-5

สิธม
ิ าภรณ์

ภูแสนศรี

SITHIMAPORN-P@rmutp.ac.th

076350101137-6

สิรภพ

ทิพย์วรธรรม

SIRAPOP-THI@rmutp.ac.th

126350702228-6

สิรก
ิ ร

ประทีป

SIRIKORN-PR@rmutp.ac.th

126350702302-9

สิรก
ิ ร

ต่ายเทศ

sirikorn-ta@rmutp.ac.th

056350201212-0

สิรน
ิ ทร์

มั�งมาลัย

sirin-m@rmutp.ac.th

076050102041-5

สิรน
ิ ทรา

นรินคํา

Sirintra-n@rmutp.ac.th

076350101037-8

สิรน
ิ ทรา

โชติณช
ิ ชานุกร

sirinthra-c@rmutp.ac.th

056360403727-2

สิรพ
ิ งศ์

จารุจรัสพงศ์

siripong-ch@rmutp.ac.th

056350202005-7

สิรล
ิ ก
ั ษณ์

เจียมพิจต
ิ ร์

SIRILUK-J@rmutp.ac.th

076350102010-4

สิรธ
ี ร

วงศ์บด
ุ ดี

SIREETORN-W@rmutp.ac.th

036350805614-2

สุกญ
ั ญา

แดงน ้อย

SUKANYA-DA@rmutp.ac.th

076350101136-8

สุกญ
ั ญา

สิงห์โตเผือก

SUKANYA-SIN@rmutp.ac.th

056350201007-4

สุชาดา

ธรรมจง

Suchada-ta@rmutp.ac.th

076350103146-5

สุชาดา

แซ่ลม
ิ�

SUCHADA-SAE@rmutp.ac.th

126250902014-0

สุชาดา

สังข์ตย
ิ านนท์

Suchada-san@rmutp.ac.th

126350902015-5

สุชาดา

หวังปั ญญา

SUCHADA-W@RMUTP.AC.TH

126250902009-0

สุชานันท์

บกชู

SUCHANAN-B@rmutp.ac.th

076150102133-8

สุชาวดี

มานะสิรก
ิ ล
ุ

suchawadee-m@rmutp.ac.th

056350451003-0

สุณัชจราช

ทองไวย์

SUNATCHARAT-T@rmutp.ac.th

036150504012-7

สุดารัตน์

แสนเลิศ

Sudarat-se@rmutp.ac.th

126250702430-0

สุดารัตน์

สุพัฒ

SUDARAT-SUP@rmutp.ac.th

056360402047-6

สุดารัตน์

ผลดี

SUDARAT-PHON@rmutp.ac.th

076350102122-7

สุทธิชา

นิลแสง

sutticha-n@rmutp.ac.th

192990077799-9

สุทธิดา

เอีย
� มละม่อม

SUDTIDA-I@rmutp.ac.th

056350201104-9

สุทวิ ส
ั

สนสกล

sutiwat-s@rmutp.ac.th

056350201118-9

สุธารัตน์

ภูมพ
ิ นา

sutarut-p@rmutp.ac.th

076350104107-6

สุธาวดี

เขียวน ้อย

SUTHAWADEE-K@rmutp.ac.th

056350406043-2

สุธรี พันธ์

ดิษฐโรจน์

SUTEERAPAN-D@rmutp.ac.th

076350101120-2

สุนฐ
ิ ษา

พงษ์ คละ

SUNITSA-P@rmutp.ac.th

076360304058-8

สุนส
ิ า

พลฤทธิ�

sunisa-pon@rmutp.ac.th

076350103111-9

สุนส
ิ า

ปกคลุม

SUNISA-POK@rmutp.ac.th

056150202012-7

สุประภาดา

วาดวงษ์ ศรี

Supraphada-w@rmutp.ac.th

126250903002-4

สุปรียา

จันทร์กระจ่าง

supreeya-j@rmutp.ac.th

056360455013-4

สุพรรณสท
ิ ธิ �

กาฬษร

supannasit-k@rmutp.ac.th

056250407018-5

สุพัตรา

พันธ์เขียน

supattra-pha@rmutp.ac.th

076350102031-0

สุพัตรา

เลือ
� นสุวรรณ

SUPUTTRA-L@rmutp.ac.th

076260303024-3

สุพช
ิ ชา

จันทะพันธ์

SUPITCHA.C@rmutp.ac.th

076350102132-6

สุพช
ิ ฌาย์

แสงนิล

supitcha-san@rmutp.ac.th

126250902012-4

สุภลักษณ์

เมืองใหญ่

supalak-mu@rmutp.ac.th

126350903011-3

สุภัสสร

ไหลเลือ
� น

SUPHASSORN-L@rmutp.ac.th

036350805226-5

สุภาพร

ดอกจันทร์

SUPAPORN-D@rmutp.ac.th

076360302007-7

สุภาพร

แป้ นสุกใส

SUPAPON-P@rmutp.ac.th

056050402081-2

สุภาพร

พูลสวัสดิ�

Supaporn-poo@rmutp.ac.th

056350201202-1

สุภาพรรณ

จงมหาสวัสดิ�

supapun-j@rmutp.ac.th

0776250102101-3

สุภาภรณ์

เงินคํา

SUPAPORN-NG@rmutp.ac.th

076050103126-3

สุภาภรณ์

กิมวังตะโก

Supaporn-ki@rmutp.ac.th

076360304068-7

สุภาวดี

ทองประสม

Suphawadee-t@rmutp.ac.th

036350805428-7

สุภาวิณี

แก ้วชนะ

SUPAWINEE-KA@rmutp.ac.th

056050409013-8

สุภาษิต

กลกลาง

SUPASIT-KO@rmutp.ac.th

036350805224-0

สุมล
ิ ตา

ขุนเณร

SUMINTA-K@rmutp.ac.th

036360502001-7

สุรพงษ์

นาเจริญ

surapong-n@rmutp.ac.th

126250704013-2

สุรเมธ

เพชรเปล่งสี

SURAMET-P@rmutp.ac.rh

056350401131-0

สุรัสวดี

เปรมใจ

SURATSAWADEE-PR@rmutp.ac.th

056150407035-1

สุรพ
ี ร

พูลใหญ่

SUREEPORN-S@rmutp.ac.th

076350102024-5

สุรรี ัตน์

ทองดอนเหมือน

Sureerat-tho@rmutp.ac.th

076350101029-5

สุวนันท์

หวังดี

SUVANUN-W@rmutp.ac.th

076350101135-0

สุวนีย ์

สังข์สว่าง

SUWANEE-s@rmutp.ac.th

036360503604-7

สุวจิ ักขณ์

นุชแฟง

Suwijak-N@o365.rmutp.ac.th

056350201017-3

สุวจิ ักขณ์

พรรณสุทธิ

SUVIJAK-P@rmutp.ac.th

056350405019-3

สุวจิ ักษณ์

จงมั�นจิตร

suvijak-c@rmutp.ac.th

076360302017-6

เสาวณิต

แก ้วธรรม

SAOWANIT-K@rmutp.ac.th

076360302016-8

เสาวณีย ์

แก ้วธรรม

SAOWANI-K@rmutp.ac.th

0763603056360

เสาวภาคย์

แก ้วนํ� าเย็น

Saowaphak-k@rmutp.ac.th

076360302021-8

เสาวลักษณ์

แสวงพันธ์

SAOWALUK-SA@rmutp.ac.th

076350102139-1

หทัยกรานต์

เหีย
� มหาญ

Hataikarn-h@rmutp.ac.th

056360401507-0

เหมราช

กิจผดุง

hemaraj-k@rmutp.ac.th

126350702308-6

อดิภา

รามสูต

ADIPA-R@rmutp.ac.th

076360305639-4

อดิศา

ปุ่ นโหมด

ADISA-P@rmutp.ac.th

056360402006-2

อดุลย์

วิเวกวรรณ

Adul-w@rmutp.ac.th

056360404718-0

อติวณ
ั ณ์

ยาฤทธิ�

ATIWAN-Y@rmutp.ac.th

056350405054-0

อธิป

ธรรมปั ญญา

ATIP-T@rmutp.ac th

076150102113-0

อนัญพร

ขุมเพชร

ananyaporn-k@rmutp.ac.th

056350201203-9

อนันต์

ว่องไว

ANAN-W@rmtup@ac.th

056350201023-1

อนุพงศ์

เกตุสอาด

Anupong-ke@rmutp.ac.th

076360302002-8

อโนชา

สาทประสิทธิ�

Anocha-s@rmutp.ac.th

076350103121-8

อภิชญา

บํารุงจิตต์

APICHAYA-BU@rmutp.ac.th

056150407053-4

อภิชย
ั

พานิช

APICHAI-PA@rmutp.ac.th

126350903014-7

อภิญญา

วังคีรี

APINYA-WANG@rmutp.ac.th

076350101047-7

อภิญญา

เอกยะติ

Apinya-ae@rmutp.ac.th

036350805228-1

อภิณห์พร

สอนนุช

APINPORN-S@rmutp.ac.th

056350201002-5

อภิวรรณ

โพธิจ
� ันทร์

APHIWAN-P@rmutp.ac.th

036360502002-5

อภิสท
ิ ธิ�

คุณวงค์

Apisit-kk@rmutp.ac.th

056350201224-5

อภิสท
ิ ธิ�

ศิลารวม

Apisit-sill@rmutp.ac.th

056250407032-6

อมรเทพ

ชายทวีป

amonthep-c@rmutp.ac.th

056360402019-5

อมราวดี

มารุตวงษ์

aummarawadee-m@rmutp.ac.th

076350103019-4

อมิตา

นามเลิศ

amita-n@rmutp.ac.th

076050103146-1

อรจิรา

ศรีทอง

ONJIRA-S@rmutp.ac.th

076360302021-8

อรญา

ดวงจินดา

ORAYA-DO@rmutp.ac.th

056360455046-4

อรญา

แป้ นสุขา

ORAYA-PAN@rmutp.ac.th

076350101034-5

อรณั ฐ

ทิมา

Oranut-t@rmutp.ac.th

056350403052-6

อรพรรณ

พรมสีทา

oraphan-ph@rmutp.ac.th

126350704113-8

อรรถชัย

รอดสุโข

Athachai-R@rmutp.ac.th

056350201105-6

อรรถพล

ชูชพ
ี

Attaphon-c@rmutp.ac.th

056360401710-0

อรรถพล

บุญเมือง

OATTHAPON-B@rmutp.ac.th

056360403712-4

อรรถพล

ทองใบ

ATTAPON-T@rmutp.ac.th

076250306104-1

อรอุมา

จําปา

onuma-j@rmutp.ac.th

0563502040048

อรัญชัย

คีรวี ล
ั ย์

aranchai-k@rmutp.ac.th

076350102027-8

อราดา

สินสุวรรณนุกล
ู

arada-s@rmutp.ac.th

126350703212-9

อริศรา

พรจตุณรงค์

ARISARA-PR@rmutp.ac.th

056250407024-3

อริศรา

แสงชัย

arisara-sa@rmutp.ac.th

076350101021-2

อโรชา

หวลกําเหนิด

AROCHA-HU@rmutp.ac.th

126350702423-3

อลิชา

เหขุนทด

alicha-h@rmuth.ac.th

036350805221-6

อลิสรา

โมหะหมัด

ALISARA-M@rmutp.ac.th

056350406045-7

อวิรุทธ์

วรรณกลาง

AWIRUT-W@rmutp.ac.th

076350101112-9

อ๋อมคํา

มลคํา

AOMKHAM-M@rmutp.ac.th

056360402037-7

อัคเดช

สุดอุดม

aukkadet-s@rmutp.ac.th

076350102111-0

อังค์วรา

มั�นใจ

aungwara-m@rmutp.ac.th

076250306122-3

อัจจิมา

ร่มสนธิ�

aujjima-r@rmutp.ac.th

076250102130-2

อัณศยา

ฉบับประภา

ANSAYA-C@rmutp.ac.th

076360302040-8

อัมรินทร์

ปิ� นทอง

AMARIN-PI@rmutp.ac.th

125950901117-8

อัมรินทร์

อินทร์พท
ิ ก
ั ษ์

AMARIN-I@rmutp.ac.th

076360302013-5

อัษฎายุธ

เขียวสลับ

ASADAYUT-K@rmutp.ac.th

056350401024-7

อาณุภาพ

อ ้นสืบสาย

ANUPHAP-O@rmutp.ac.th

036360502013-2

อาทร

ศักดิส
� ภ
ุ าพ

Arthorn-s@rmutp.ac.th

076360305519-8

อาทิตยา

นํ าประดิษฐ

artittaya-n@rmutp.ac.th

076350102133-4

อาทิตย
ิ า

แดนไธง

danthaisong.a@rmutp.ac.th

076250303517-7

อาภัสรา

สุขทอง

Aphatsara-s@rmutp.ac.th

126350903023-8

อารญา

ศรีด ี

ARAYA-SR@rmutp.ac.th

126350702404-3

อารยา

ผิวไผ่

ARAYA-PH@rmutp.ac.th

056350201225-2

อารยา

ลีลาบัณฑิต

ARAYA-L@rmutp.ac.th

036350805225-7

อาริดา

จันทะบาล

ARRIDA-C@rmutp.ac.th

076350102102-9

อาริษา

หมืน
� นารายณ์

arisa-mu@rmutp.ac.th

056350403086-4

อารียา

บุญเป็ ง

Areeya-boo@rmutp.ac.th

076350102125-0

อารียา

ประสานนอก

ARREEYA-P@rmutp.ac.th

126350903007-1

อาวาตีฟ

สาอิ

AWATIF-S@rmutp.ac.th

056050407020-5

อิทธิพล

จวงงู

ITTIPON-C@rmutp.ac.th

056350204003-0

อินทรปั นต์

คําภูม ี

intapan-k@rmutp.ac.th

076350101143-4

อิศริยา

สีหาวงษ์

ITSARIYA-S@rmutp.ac.th

076350103048-3

อิสราวรรณ

กันภัย

Israwan-k@rmutp.ac.th

056350401145-0

อุซามะฮ์

แดงหย ้ง

ausama-d@rmutp.ac.th

056350201232-8

เอกชัย

เหิกขุนทด

EAKKACHAI-H@rmutp.ac.th

076360302103-4

เอกภพ

วัฒนภิรมย์

Akkpob-w@rmutp.ac.th

056350406030-9

เอกภาพ

ประสาทพร

aekkaphap-pr@rmutp.ac.th

076360302032-5

เอกราช

ล่องศาลา

Ekkarach-l@rmutp.ac.th

036350805408-9

เอเซีย

ด ้วงเเจ่ม

ASIA-D@rmutp.ac.th

036350805243-0

เอมอร

คําโสภา

Aemon-k@rmutp.ac.th

