
รหัสนักศกึษา ค าน าหนา้ชือ่ ชือ่ นามสกลุ คณะ E-mail  @rmutp.ac.th 
036360502004-1 นาย กติตพิงษ์ กลิน่หอม คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม KITTIPONG-KL@rmutp.ac.th
036360503615-3 นาย เกยีรตศิกัดิ์ ยวนยี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม KIATTISAK-YU@rmutp.ac.th
036360503611-2 นาย ณัฐภัทร พันโภคา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม NATTHAPHAT-P@rmutp.ac.th 
036360503603-9 นาย เดชาพล ธรรมปาโล คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  deachaphol-t@rmutp.ac.th
036360502023-1 นาย ตระการ หลา้บตุร คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม TRAKAN-L@rmutp.ac.th
036360502016-5 นาย นราวชิญ์ วงคท์องดี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม narawich-v@rmutp.ac.th
036360501056-2 นาย นัฐพงษ์ หัวหนองหาร คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม Nattaphong-H@rmutp.ac.th
036360503010-7 นาย เนตธิร ดวงทมิ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม NETITHORN-D@rmutp.ac.th
036360502014-0 นาย ภรูิ รุจริะยรรยง คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม โอเคคบั
036360502021-5 นาย วชัรพล วรรณทติย์ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม wadcharapon-w@rmutp.ac.th
036360503607-0 นาย ศภุกร ชยัสายันต์ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม supakorn-cha@rmutp.ac.th
036360505004-8 นาย สทิธพิล ใจดี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม SITTHIPHON-J@rmutp.ac.th
036360502001-7 นาย สรุพงษ์ นาเจรญิ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม surapong-n@rmutp.ac.th
036360503604-7 นาย สวุจัิกขณ์ นุชแฟง คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม SUWIJAK-N@rmutp.ac.th
036360502002-5 นาย อภสิทิธิ์ คณุวงค์ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม Apisit-kk@rmutp.ac.th
036360502013-2 นาย อาทร ศกัดิส์ภุาพ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม Arthorn-s@rmutp.ac.th
126350704010-6 นางสาว กนกวรรณ ทองมนต์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ kanokwan-thon@rmutp.ac.th
12360702036-2 นางสาว กนกอร มทุาวนั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Kanokon-m@rmutp
126350704101-3 นาย กรติยธ์ชา รักคง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KITHACHA-R@rmutp.ac.th
126350703309-3 นาย กรฑีา เพ็ชรบงัเกดิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ GREETA-P@rmutp.ac.th
126350702007-4 นางสาว กลมฉัตร รุง่เรอืง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KAMONCHAT-R@rmutp.ac.th
126360702101-4 นาย กษิดช ทองสขุ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Kasidet-t@rmutp.ac.th
126350702222-9 นางสาว กนัตพร ฉมิพลี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ kantaporn-c@rmutp.ac.th
126360702010-7 นางสาว กนัยามาส อยรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ kunyamas-a@rmutp.ac.th
126360702007-3 นางสาว กนัยกิา บวรบณุยธรรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KANYIKA-B@rmutp.ac.th
126150703049-9 นางสาว กลัยา สารยศ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ GANLAYA-S@rmutp.ac.th
1263607021295 นางสาว กลัยา ศกัดิถ์าวรชยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KALLAYA-S@rmutp.ac.th
126350702104-9 นางสาว กานดา ทอดทิง้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KANDA-TH@rmutp.ac.th
126350701016-6 นาย กติตภิมู ิ ิอิยูเ่ย็น คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KITTIPOM-Y @rmutp. ac.th
126360702003-2 นาย กติเิทพ ปานเพ็ชร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ kititep-p@rmutp.ac.th
126350703302-8 นางสาว เกศรนิทร์ พนูยอด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Ketsarin-P@rmutp.ac.th
126350702115-5 นางสาว ขวญัเมอืง ร่วมพุม่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ KHWANMUANG-R@rmutp.ac.th
126150702316-3 นาย จัตพุร พัฒนานนท์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Juttuporn-p@rmutp.ac.th
126350702418-2 นางสาว จติตาภา แจม่จริารักษ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ jittapa-j@rmutp.ac.th
126350703017-2 นาย จรีาวฒัน์ แกว้ค า คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ jeerawat-k@rmutp.ac.th
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126350703312-7 นางสาว ฉัตรธดิา เกีย่อว่ม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ CHATTHIDA-K@rmutp.ac.th
126360702111-3 นาย ชนนิทร์ ทองหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ CHANIN-T@rmutp.ac.th
126350702415-9 นางสาว ชลธชิา หกประเสรฐิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Cholthicha-h@rmutp.ac.th
126350704022-1 นางสาว ชลธชิา สรุยิะวงษ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ CHOLTHICHA-S@rmutp.ac.th
126250704017-3 นางสาว ชลธชิา อคัราช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ cholticha-a@rmutp.ac.th
126050704002-9 นางสาว ชลธดิา ศรกีลัยานุกลู คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ CHOLTHIDA-S@rmutp.ac.th
126350704003-1 นางสาว ชลลีกัษณ์ นุย้หนู คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ chalilak-n@rmutp.ac.th
126350702327-6 นาย ชยัอนันต์ อนันตะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ CHAIANAN-A@rmutp.ac.th
126350705004-8 นางสาว ชชิญา เหลอืด ารงสกลุ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ chichaya-l@rmutp.ac.th
126350702216-1 นาย ชนิวตัร ป้ันจอ้ย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ chinnawat-pa@rmutp.ac.th
126350702434-0 นางสาว ชตุกิาญจน์ ฉายสรุยิะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ chutikarn-c@rmutp.ac.th
126350704008-0 นางสาว โชตมิา ละเอยีด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ chotima-I@rmutp.ac.th
126350702430-1 นางสาว ฐติา กวนิยอดยิง่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ TITA-K@rmutp.ac.th
126350703126-1 นางสาว ณัฐชา มเีมอืง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Natcha-me@rmutp.ac.th
126350703112-1 นาง ณัฐธดิา สงิหอ์นิทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NATTHIDA-SI@rmupt.ac.th
126350702229-4 นางสาว ณัฐพร สวภาพมงคล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NATTHAPORN-SAW@rmutp.ac.th
126350703306-9 นางสาว ณัฐภัทร ชลายนนาวนิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NATTARPAT-C@rmutp.ac.th
126350701025-7 นาย ณัฐยศ มลูค า คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ nattayot-m@rmutp.ac.th
126360702131-1 นางสาว ณัฐรกิา ชะตารัมย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NATTARIKA-CHA@rmutp.ac.th
126150704102-5 นาย ณัฐวฒุิ แชม้ข า คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ nuttawut-c@rmutp.ac.th
1263507024274 นางสาว ณาญา ฐติะลกัขณะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Naya-t@rmutp.ac.th
126350702013-2 นาย ด ารงพล หมนุแทน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ dumrongpon-m@rmutp.ac.th
1263507021106 นาย ตลุา มัสกนุ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ tula-m@rmutp.ac.th
126350702023-1 นางสาว ทัณฑกิา ทตีอ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ THANTHIKA-T@rmutp.ac.th
126350702020-7 นางสาว ทพิกฤตา โศกก าปัง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ THIPKITTA-S@rmutp.ac.th
126350702116-3 นางสาว ทพิยว์รรณ มณีแสง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ TIPPAWAN-MA@rmutp.ac.th
126350702322-7 นาย ธนวนัต์ สวา่งแจง้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ adisorn-saw@rmutp.ac.th
126350702112-2 นาย ธนสรร สทิธสิาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ thanasan-s@rmutp.ac.th
126150702414-6 นาย ธนากร กูเ้ชดิชวูงศ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ thanakon-ku@rmutp.ac.th
126360702028-9 นาย ธนนิทร นาราษฎร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ THANINTORN-N@rmutp.ac.th
126350703019-8 นางสาว ธัญญลกัษณ์ แจม่มี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ thanyalak-j@rmutp.ac.th
126360702123-8 นาย ธชิากร หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ thichakon-h@rmutp.ac.th
126350703111-3 นางสาว ธรีรัตน์ พฤกษาเอกอนันต์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ TEERARAT-P@rmutp.ac.th
126250702204-9 นาย นนทพัทธ์ แตงฉมิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NONTHAPHAT-T@rmutp.ac.th
126250702415-1 นางสาว นภวรรณ แกว้มณี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Napawan-ka@rmutp.ac.th
126350702001-7 นางสาว นลนิ ฉ่ัววเิชยีร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NALIN-C@rmutp.ac.th
126350704011-4 นางสาว ภัทรนันท์ เกตจุรัล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ pattaranan-k@rmutp.ac.th
126360720134-5 นางสาว นันทนัช ตัน้หุย้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NANTHANAT@rmut.ac.th
126370703505-4 นาย ธรีภัทร์ บตุรครุธ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ TEERAPAT-B@rmutp.ac.th



126150702310-6 นางสาว น ้าฝน ค าภาอนิทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NUMFON-K@rmutp.ac.th
126350704018-9 นางสาว นพิาพรรณ แซเ่คา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ NIPHAPHAN-S@rmutp.ac.th 
126350704021-3 นางสาว บณัฑติา ขฒัมาตย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ banthita-kh@rmutp.ac.th
126350702117-1 นางสาว บณัฑติา สมวงศ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Bunthita-s@rmutp.ac.th
126350702217-9 นางสาว บษุยมาศ เเกว้ประดบั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ BUDSAYAMAS-K@rmutp.ac.th
126350704108-8 นางสาว ปภัสรา สรุวิฒัน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Psuriwat33@gmail.com
126350701003-4 นางสาว ปภาดา สขุสาคร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Parpada-s@rmutp.ac.th
126150702335-3 นางสาว ปภาวรนิท์ ซิม้ประเสรฐิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Prapawarin-si@rmutp.ac.th
126350704005-6 นางสาว ปรชิาติ ดอนสมบรูณ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Parichat-d@rmutp.ac.th
126350702225-2 นางสาว ป่ินป่ินัทธ์ เมตตาธรรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Pinpinut-m@rmutp.ac.th
126350702318-5 นางสาว ปิยะมาศ รุง่เรอืงเดช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Piyamart-R@rmutp.ac.th
126350702412-6 นาย ปิยะวฒัน์ คณุาอนุวทิย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ PIYAWAT-KU@rmutp.ac.th
126350702201-3 นาย พชรพล พบิลูศภุวริยิะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ PATCHARAPOL-PI@rmutp.ac.th
126360702013-1 นางสาว พรรณวษา อารี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Panwasa-a@rmutp.ac.th
126350704121-1 นางสาว พันธติรา ยอดโอวาท คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ phanthita-y@rmutp.ac.th
126150702423-7 นางสาว พาณภัิค นันทวสิาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ panipak-n@rmutp.ac.th
126350702323-5 นางสาว พชิชาภา จติสงัวรณ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Pitchapa-jit@rmutp.ac.th 
126350702014-0 นางสาว พมิพว์รัชน์ อนิมา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ PHIMWARAT-A@rmutp.ac.th
126350702214-6 นางสาว พธุติา ภาคนติย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Putita-P@rmutp.ac.th 
126350702010-8 นางสาว ภัทรวดี ชบุขยัน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Pattarawadee-CH@rmutp.ac.th
126150702321-3 นางสาว ภัทรานิษ ฐิ์ ไตรรุจริาวฒัน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Phatranit-t@rmutp.ac.th
126350702124-7 นาย ภาณุพงศ์ ศรเีมอืง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ phanupong-sr@rmutp.ac.th
126350703305-1 นาย ภรูเิชต แสนมี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ PHURICHET-S@rmutp.ac.th
126350703018-0 นาย ภวูดล โพธิท์อง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Phuwadol-p@rmutp.ac.th
126350703303-6 นางสาว มณีรัตน์ นวลวลิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ maneerat-n@rmutp.ac.th
126350702418-3 นางสาว รพพีร บตุรจมุปา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Rapiporn-b@rmutp.ac.th
126350702223-7 นางสาว รวสิรา ดนตรี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ rawisara-d@rmutp.ac.th
126350702402-7 นางสาว รัตนาวลี ชมภวูเิศษ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Rattanawalee-c@rautp.ac.th
126350701002-6 นางสาว รุง่อรุณ รัตนสทิธิ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Rungarun-r@rmutp.ac.th
126250702421-9 นางสาว เรขวลัย์ แหววปลกิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ rakawan-h@rmutp.ac.th
 126350703208-7 นาย เรวตั โดดเสมอ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ RAWAT-D@rmutp.ac.th
126350702114-8 นางสาว วรรษมล มณีผล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ WATSAMON-M@rmutp.com
126350703013-1 นางสาว วรัมพร ตัง้ตระกลูลาภ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ WARAMPHON-T@rmutp.ac.th
126350702416-7 นางสาว วาทนิี ปานนวน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ WATINEE-P@rmutp.ac.th
126250703032-3 นางสาว วลิาสนิี สวา่งพงคพั์นธ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Wirasinee-s@rmutp.ac.th
126360702011-5 นาย เวโรจน์ ชแูกว้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ WEROT-C@rmutp.ac.th
126360702118-8 นาย ศรัณยู ธนะด าชยัพร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ saranyu-t@rmutp.ac.th
126360702127-9 นางสาว ศศภิา ไชยชนะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Sasipa-C@rumtp.ac
126350702424-1 นาย ศริโิรจน์  แสนโย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SIRIROT-S@rmutp.ac.th



126350703311-9 นางสาว ศทุธนิี อศัววงศเ์จรญิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SUTTINEE-A@rmutp.ac.th
126350701020-8 นาย สหรัฐ ทองดี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ saharat-thon@rmutp.ac.th
126150704104-1 นางสาว สายใหม แผลงศร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ saimai-p@rmutp.ac.th
126350704004-9 นาย สทิธโิชค อบัเเสง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
126350702219-5 นางสาว สธิมิาภรณ์ ภแูสนศรี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SITHIMAPORM-P@rmutp.ac.th
126350702228-6 นางสาว สริกิร ประทปี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SIRIKORN-PR@rmutp.ac.th
126350704013-0 นางสาว สชุญา คงทน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Suchaya-ko@rmutp.ac.th
126350702119-7 นาย สทุธพิจน์ เชาวนะโชติ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ sutthiphot-c@rmutp.ac.th
126360702030-5 นางสาว สภุาวดี จ าปาสี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SUPHAWADEE-J@rmutp.ac.th
126050704014-4 นางสาว สวุนัน แซเ่ลา้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SUWANAN-SA@rmutp.ac.th
126350703117-0 นางสาว เสาวลกัษณ์ ธติจิรูญโรจน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ SAOWALAK-T@rmutp.ac.th
126350702012-4 นาย อนริุต ศรดีี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ Anirut-s@rmutp.ac.th
126150705013-3 นางสาว อภัสรา แหว้ชนิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ apasara-h@rmutp.ac.th
126350704113-8 นาย อรรถชยั รอดสโุข คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ถกู
126350702423-3 นางสาว อลชิา เหขนุทด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ alicha-h@rmutp.ac.th
126350702413-4 นางสาว อาทติยาภา นุ่นงาม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ATHITAYAPA-N@rmutp.ac.th
126350704024-7 นาย อกุฤษฏ์ ทองขนาน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ AUKRIT-T@rmutp.ac.th
036350805343-8 นางสาว กมลลกัษณ์ สนิสขุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kamonluck-s@rmutp.ac.th
036150805735-9 นางสาว กรกนก ผลสวสัดิ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kornkanok-p@rmutp.ac.th
036350805335-4 นางสาว กรกมล ทองสขุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kornkamon-t@rmutp.ac.th
036350805327-1 นางสาว กรรณกิาร์ กนัทะรัก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน คะ่
036350805349-5 นางสาว กฤตยา ทองดี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน krittaya-t@rmutp.ac.th
036350805304-0 นาย กฤษดา ปรปิณุณะ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน KITSADA-PA@rmutp.ac.th
036350805530-0 นางสาว กญัญารัตน์ ศรทีอง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน KANYARAT-SRITH@rmutp.ac.th
036350805838-7 นางสาว กลัยกร ศรกีนัยา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kanyakon-s@rmutp.ac.th
036250805222-6 นาย กาญจน์ ศภุกาญจนไ์พโรจน์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Kan-su@rmutp.ac.th
036350805348-7 นางสาว กลุณัฐ วงษ์ส าราญ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kunlanat-w@rmutp.ac.th
036350805301-6 นางสาว กลุภรณ์ ศาสตรพันธ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kullaporn-s@rmutp.ac.th
036350805416-2 นางสาว กลุภรณ์ คะเหลา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน kunlapron-k@rmutp.ac.th
036150805306-9 นางสาว เกวลนิ กรรณกิากลาง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Kawalin-k@rmutp.ac.th
036350805148-1 นางสาว เกวลนิ อนิทร์แกว้ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน KAEVALIN-I@rmutp.ac.th
036350805113-5 นาย จักรวรรดิ์ มว่งมา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน chakkawat-m@rmutp.ac.th
036350805322-2 นางสาว จารุมน เจรญิวรรณ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน JARUMON-c@rmutp.ac.th
036350805311-5 นางสาว จดิาภส อนิสขุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Jidapa-in@rmutp.ac.th
036350805240-6 นางสาว จติจฑุา ภวูชิานันทกลุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHITJUTHA-P@rmutp.ac.th
03625080542741 นาย จติรศลิป์ มว่งบ ารุง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน JITALASILPA-M@rmutp.ac.th
036350805324-8 นาย จริกติติ์ นาจ าปา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน jirakit-n@rmutp.ac.th
036250805640-9 นาย จริฐา พรมจักร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน chiratha-p@rmutp.ac.th
096150805321-8 นางสาว จรัิชญา แฉลม้วารี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน jiratchaya-ch@rmutp.ac.th



036250805522-9 นางสาว จริยิาภรณ์ รัตนวนั คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Jiriyaporn-r@rmutp.ac.th
036350805543-3 นาย เจตนพัิทธ์ กอฝ้ัน คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน JETNIPAT-KO@rmutp.ac.th
036350805827-0 นางสาว เจนจริา เหลา่สดุโท คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน jenjira-l@rmutp.ac.th
036250805105-3 นาย ฉัตรมงคล สนโต คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Chatmongkon-s@rmutp.ac.th
036350805545-8 นาย ชนาธปิ ทพิยโ์สตนัยนา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHANATHIP-TH@rmutp.ac.th
036350805306-5 นางสาว ชมพนูกิข์ ดาวลัย์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Chomphunik-d@rmutp.ac.th
036350805132-5 นาย ชยพัทธ์ คงชว่ย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน chalasin-k@rmutp.ac.th
036350805808-0 นางสาว ชลธชิา พุม่พวง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHOLTHICHA-PU@rmutp.ac.th 
036250805330-7 นางสาว ชวาลา นาถโคษา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHAWALA-N@rmutp.ac.th
036250805124-4 นาย ชยัพร ศรตีร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Chaiyaporn-sr@rmutp.ac.th
036350805211-7 นาย ชาญชยั องัปิยกลุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHANCHAI-U@rmutp.ac.th
036250805309-1 นางสาว ชาลสิา บญุยศลิป์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Chalisa-b@rmutp.ac.th
036350805420-4 นาย ชมุพล ทันเพราะ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน CHUMPOL-T@rmutp.ac.th
036350805232-3 นางสาว โชตกิา เมอืงใหญ่ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน chotika-m@rmutp.ac.th
036150805703-7 นางสาว ญาดา ลขิติลอืชา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Yada-l@rmutp.ac.th
036350805537-5 นาย ฐานติ ภณวเิชยีร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน thanit-p@rmutp.ac.th
036250805631-8 นางสาว ฐติพิร บญุช า คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน THITIPHORN-B@rmutp.ac.th
036350805318-0 นางสาว ฐติอิร เมฆแยม้ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน TITION-M@rmutp.ac.th
036350805712-4 นางสาว ฐริพร ชยังามเมอืง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน thiraporn-c@rmutp.ac.th
036250805736-5 นางสาว ณพชิชา สมดงัใจ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Napitcha-s@rmutp.ac.th
036250805608-6 นางสาว ณัชชา เผดมิรอด คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน natcha-pad@rmutp.ac.th
036350805441-0 นางสาว ณัชณชิา พทุธา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน natnicha-put@rmutp.ac.th
036350805439-4 นางสาว ณัชมรี์ อสิมาแอล คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน NATCHAMEE-I@rmutp.ac.th
036350805233-1 นางสาว ณัฐธยาน์ โกศลวริยิะกจิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน nattaya-ko@rmutp.ac.th
036250805518-7 นางสาว ณัฐนันท์ ควนิรัมย์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน NATTHANAN-K@rmutp.com
036350805710-8 นาย ณัฐพล สขุเจรญิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Nattahpon-s@rmutp.ac.th
036350805239-8 นาย ณัฐพล พละเลศิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน NATTAPOL-PAL@rmutp.ac.th
036250805507-0 นางสาว ณัทตชิุ เหมอืนมาศ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน nattichu-m@rmutp.ac.th
0363508053206 นางสาว ดาวรุง่ สตัตารุง่ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน DAUWRUNG-S@rmutp.ac.th
036350805138-2 นาย เดชาธร เฟ่ืองฟุ้ง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน dechathorn-fu@rmutp.ac.th
036350805118-6 นาย ถริธรรม ชยัปัญญา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Thirst jam-c@rmutp.ac.th
036350805635-7 นาย ทฆีพัฒน์ ดษิสระ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน THEEKAPAT-D@rmutp.ac.th
036350805121-8 นาย ธงไชย ศรินัิย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน THONGCHAI-S@rmutp.ac.th
036350805227-3 นางสาว ธนษิฐา ไพบลูยว์ฒุโิชค คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน thanitta-p@rmutp.ac.th
036150805612-0 นางสาว ธมลวรรณ สภุาวมิล คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน thamolwan-su@rmutp.ac.th
036350805111-9 นางสาว ธัญลกัษณ์ บญุมาก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน thanyalak-bo@rmutp.ac.th
036250805414-9 นางสาว ธันยช์นก วงศด์ี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน THUNCHANOK-WO@rmutp.ac.th
036350805117-6 นาย ธรีโชติ วรรณะ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน teerachot-w@rmutp.ac.th
036350805143-2 นาย นพรุท สาทพันธ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Nopparut-sa@rmutp.ac.th



036350805546-6 นางสาว นรศิรา เภาพาน  คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน NARISSARA-PA@rmutp.ac.th
03635080445-1 นางสาว นวภัส รัตนวรรณี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน nawapat-ra@rmutp.ac.th
036350805330-5 นาย นายภาณุมาศ  บญุมาก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PHANUMAT-B@rmutp.ac.th
036350805842-9 นางสาว นธินิาฏ จกีระโทก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ิN์ITINAD-J@rmutp.ac.th
036350805215-8 นางสาว นุชนาฎ สวสัดิรั์ก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน nuchanat-sa@rmutp.ac.th
036350805235-6 นาย บณัฑติ เรอืงรัศมี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน BUNDIT-R@rmutp.ac.th
036350805126-7 นางสาว บญุธติา โคกมิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Buntita-k@rmutp.ac.th
0362508051178 นางสาว เบญจพร เปรมสขุสวสัดิ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน benjapon-p@rmutp.ac.th
036350805114-3 นางสาว เบญญารัตน์ โตใหญ่ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน benyarat-to@rmutp.ac.th
036350805133-3 นาย ปกรณ์ สนัุนทศกัดิ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Pakorn-suna@rmutp.ac.th
036350805425-3 นาย ปฏญิญา เชยสาคร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน patinya-c@rmutp.ac.th
036350805124-2 นางสาว ปณาลี ศรป่ิีน คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน panalee-s@rmutp.ac.th
036150805626-0 นางสาว ปรยีาภรณ์ กอ๊ก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน preeyaporn-kw@rmutp.ac.th
036350805214-1 นางสาว ปวรรณรัตน์ อิม่ชืน่ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน prawanart-i@rmutp.ac.th
036350805307-3 นาย ปัญจพล วงษ์ทอง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PANJAPHOL-W@rmutp.ac.th
036350805436-0 นาย ป่าไม ้ พึง่งาม คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Parmai-p@rmutp.ac.th
036350805507-8 นางสาว ปารมี สะอิ๊ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน paramee-s@rmutp.ac.th
036158085419-0 นางสาว ปิยฉัตร กลิน่กหุลาบ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน piyachat-k@rmutp.ac.th
036350805137-4 นาย ปิยะชยั คงสบิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Piyachai-k@rmutp.ac.th
036350805345-3 นางสาว ปิยาภัสร์ ดขีนุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน piyapat-d@rmutp.ac.th
036350805310-7 นางสาว พรทพิย์ คลอ้ยฤดี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Porntip-kl@rmutp.ac.th
036250805519-5 นางสาว พรรภษา บญุเลศิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Phanphasa-B@rmutp.ac.th
036250805741-5 นาย พัฒนพงษ์ โพธมิณี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Pattanapong-p@rmutp.ac.th
036350805821-3 นางสาว พาขวญั มัน่หมาย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน pakwan-m@rmutp.ac.th
036350805120-0 นางสาว พมิพ์ชนก จันทร์กระ พอ้ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PIMCHANOK-ch@rmutp.ac.th 
036350805145-7 นางสาว พมิพพั์ณณ์ ภปูระภากรกลุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PIMPUN-P@rmutp.ac.th
036350805513-6 นางสาว พมิพภัิทร นกนอ้ย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน pimpipat-n@rmutp.ac.th
036350805127-5 นาย พริพัฒน์ เฉลมิเกยีรตพิกิลุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Pirapat-C@rmutp.ac.th
036350805634-0 นางสาว พริาภรณ์ กาลเทศ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน piraporn-k@rmutp.ac.th
036350805231-5 นางสาว พรีดา พว่งบญุมาก คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PEERADA-PU@rmutp.ac.th
036350805101-0 นาย พฒุพิงศ์ สงิหบ์ญุมา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PHUTTHIPHONG-S@rmutp.ac.th
036350805401-4 นางสาว เพชรลดา จันทรา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PETLADA-J@rmutp.ac
036350805836-1 นาย ภัทรพงษ์ แกว้วชิติ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PHATTARAPONG-KA@rmutp.ac.th
036350805218-2 นางสาว ภัทราภรณ์ ไพรสขุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน phattharaphon-phr@rmutp.ac.th
036350805435-2 นาย ภมูนิทร์ ราชโคตร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน PHUMIN-R@rmutp.ac.th 
036350805644-9 นาย มาฆมาส ฤทธริุดเร่งพล คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน makamat-r@rmutp.ac.th
036350805123-4 นาย โมกษ์จฑุา เถือ่นโตะ๊ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน MOKJUTA-T@rmutp.ac.th
0363508058049 นางสาว รนิรดา กโุลทัยพภิพ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน rinrada-k@rmutp.ac.th
036250805323-2 นางสาว รุจริา แซต่ัง้ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Rujir-sae@rmutp.ac.th



036150805631-0 นางสาว ฤทัยวลัย์ เจรญิสขุ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ruethaiwan-j@rmutp.ac.th
036350805443-6 นางสาว วนัชพร กงเพชร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Wanatchaporn-k@rmutp.ac.th
036350805317-2 นาย วรพล อนุกลูวทิยา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน WORAPON-A@rmutp.ac.th
036350805625-8 นางสาว วรรณรญา ฟอรด์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Wanraya-f
0363508053123 นาย วรัชญ ์ ไวยเสมา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน warat-w@rmutp.ac.th
036350805142-4 นางสาว วราภรณ์ พรมชาติ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Waraporn-prom@rmutp.ac.th
036350805321-4 นางสาว วรารัตน์ เกตสุวุรรณ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน wararat-k@rmutp.ac.th
036250805147-5 นาย วสนัต์ สขุสมทพิย์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน wasan-suk@rmutp.ac.th
036350805417-0 นางสาว วาสติา ชยัแสง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน WASITA-C@rmutp.ac.th
036350805107-7 นางสาว วภิวานี พจนา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน wiphawanee-p@rmutp.ac.th
036350805144-0 นางสาว ศรัณยา วงษ์สวุรรณ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน saranya-w@rmutp.ac.th
036150805505-6 นางสาว ศศธร วนันา คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Sasathon-w@rmutp.ac.th
036350805210-9 นาย ศริสทิธิ์ อทิธปิระเสรฐิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SIRASIT-I@rmutp.ac.th
036350805212-5 นางสาว ศริกิลัยา โสนะมติร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน sirikanlaya-s@rmutp.ac.th
036350805325-5 นาย ศริมินัส สรอ้ยค า คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน sirimanus-s@rmutp.ac.th
036350805630-8 นาย ศริศิกัดิ์ จยศรี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน sirisak-c@rmutp.ac.th
036350805109-3 นาย ศโิรจน์ ตุม้โหมด คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SIROJ-T@rmutp.ac.th
036250805230-9 นาย ศภุชยั หุน่พวง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUPACHAI-Hrmutp.ac.th
036250805527-8 นางสาว สรณ์สริิ แซแ่ต ้ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน sornsiri-s@rmutp.com
036350805110-1 นาย สหรัฐ ลิม้เจรญิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน saharat-l@rmutp.ac.th
0363508056142 นางสาว สกุญัญา แดงนอ้ย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน sukanya-da@rmutp.ac.th
036350805702-5 นาย สขุสนัต์ บญุประเสรฐิ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน suksan-b@rmutp.ac.th
03650805147-3 นางสาว สทุมิา เเซเ่อง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน Sutima.S-@rmutp.ac.th
036350805511-0 นางสาว สภัุค แกว้อบเชย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUPHAK-K@rmutp.ac.th
036350805226-5 นางสาว สภุาพร ดอกจันทร์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUPAPORN-D@rmutp.ac.th
036350805428-7 นางสาว สภุาวณีิ แกว้ชนะ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUPAWINEE-KA@rmutp.ac.th
036350805238-0 นางสาว สมุาลี กลิน่ชกูร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUMALEE-KL@rmutp.ac.th
036350805224-0 นางสาว สมุลิตา ขนุเณร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน SUMINTA-K@rmutp.ac.th
036150805722-7 นางสาว สวุมนิตรา วชัระสมีานันท์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน shuwamintra-w@rmutp.ac.th
036350805314-9 นาย สวุจัิกขณ์ อนิฮวบ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน suwijak-i@rmutp.ac.th
036350805336-2 นางสาว เสาวลกัษณ์ ศรแีสง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน @SAOWALAK-S@rmutp.ac.th
036350805228-1 นางสาว อภณิหพ์ร สอนนุช คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน apinporn-s@rmutp.ac.th
036350805815-5 นางสาว อรสิา มศีรี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน arisa-me@rmutp.ac.th
036350805221-2 นางสาว อลสิรา โมหะหมัด คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน alisara-m@rmutp.ac.th
036350805339-6 นางสาว องัคณา โพธิศ์รี คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน คะ่
036350805302-4 นาย อษัฎาวธุ สวา่งวงษ์ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน atsadawut-s@rmutp.ac.th
036350805225-7 นางสาว อารดิา จันทะบาล คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ARRIDA-C@rmutp.ac.th
036250805430-5 นางสาว อารรัีตน์ โหไ้ทย คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ARRIRAT-H@rmutp.ac.th
036350805134-1 นางสาว อนิธริา อนิทรสตู คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน inthira-i@rmutp.ac.th



036350805408-9 นางสาว เอเซยี ดว้งแจม่ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน asia-d@rmutp.ac.th
076350304210-6 นางสาว กชพร แกว้แสงทอง คณะบรหิารธรุกจิ kotchaporn-k@rmutp.ac.th
076360304460-6 นางสาว กชพรรณ กนัท า คณะบรหิารธรุกจิ Wilai-K@rmutp.ac.th
076360303373-2 นางสาว กนกพร ศริไิพบลูย์ คณะบรหิารธรุกจิ Kanokporn-sir@rmutp.ac.th
076350304231-2 นางสาว กนกอร ฤกษ์ยาม คณะบรหิารธรุกจิ kanokorn-l@rmutp.ac th
076360304080-2 นางสาว กนกอร เกา้แพ คณะบรหิารธรุกจิ KANOKORN-K@rmutp.ac.th
076350304002-7 นางสาว กมลชนก พุม่สาขา คณะบรหิารธรุกจิ kamonchanok-pum@rmutp.ac.th
076360304195-8 นางสาว กมลชนก ทองแฉลม้ คณะบรหิารธรุกจิ KAMONCHANOK-T@rmutp.ac.th
076350304118-1 นางสาว กมลทพิย์ นวลบตุร คณะบรหิารธรุกจิ Kamonthip-nu@rmutp.ac.th
076250306112-4 นางสาว กมลรัตน์ ใจชืน่ดี คณะบรหิารธรุกจิ kamonrat-j@rmutp.ac.th
076360303038-1 นางสาว กมลวรรณ  อนิแหยม คณะบรหิารธรุกจิ Kamolwan-i@rmutp.ac.th
076360304130-5 นางสาว กมลวรรณ  หมัดสมบรูณ์ คณะบรหิารธรุกจิ
076350302118-3 นางสาว กรกช มาศจรัส คณะบรหิารธรุกจิ KORAKOCH-M@rmutp.ac.th
076360303002-7 นางสาว กรกนก ตาลเหล็ก คณะบรหิารธรุกจิ Kronkanok-t@rmutp.ac.th
076350304506-7 นางสาว กรพนิธ์ ศรแีกว้ คณะบรหิารธรุกจิ KORAPIN-S@rmutp.ac.th
076360304086-9 นางสาว กรรณกิาร ์ พงษ์สะเดา คณะบรหิารธรุกจิ kannika-pon@rmutp.ac.th
076050306136-7 นางสาว กรรทกิา โกศริิ คณะบรหิารธรุกจิ kantika-k@rmutp.ac.th
076350308004-9 นาย กฤตพล ศภุผล คณะบรหิารธรุกจิ kirttapol-s@rmutp.ac.th
076350304444-1 นางสาว กฤตยา อ านวยผลชยั คณะบรหิารธรุกจิ kittaya-a@rmutp.ac.th
076350304129-8 นางสาว กฤตยิากร พันธแ์ยม้ คณะบรหิารธรุกจิ KITTIYAKORN-P@rmutp.ac.th
076360304172-7 นาย กฤษณะ แซล่ี้ คณะบรหิารธรุกจิ kritsana-sae@rmutp.ac.th
076360304079-4 นางสาว กฤษณา ผอ่งใส คณะบรหิารธรุกจิ kritsana-ph@rmutp.ac.th
076350305008-3 นาย กฤษดา จรดล คณะบรหิารธรุกจิ kitsada-jor@rmutp.ac.th
07630304194-1 นางสาว กวสิรา อนิปัญญา คณะบรหิารธรุกจิ KAWISARA-I@rmutp.ac.th 
076360305116-3 นาย กอ้งชยั บตุรน ้าดี คณะบรหิารธรุกจิ kongchai-b@rmutp.ac.th
076350304111-6 นางสาว กญัญว์รา เย็นใจ คณะบรหิารธรุกจิ kanvara-ye@rmutp.ac.th
0763603040166 นางสาว กญัญาณัฐ ชมภโูกฐ คณะบรหิารธรุกจิ kanyanat-cho@rmutp.ac.th
076350302033-4 นางสาว กญัญาณัท สะราค า คณะบรหิารธรุกจิ kanyanat-sa@rmutp.ac.th
076050304316-7 นางสาว กญัญารัตน์ ทองสกลุ คณะบรหิารธรุกจิ Kanyarat-tho@rmutp.ac.th
076350302042-5 นางสาว กญัญารัตน์ ศรเีหรัญ คณะบรหิารธรุกจิ kanyarat-srih@rmutp.ac.th
076360305602-2 นางสาว กญัญาวดี กอ่เกดิ คณะบรหิารธรุกจิ KANYAWADEE-K@rmutp.ac.th
076350303121-6 นางสาว กณัฐิล์ดา มนิสาคร คณะบรหิารธรุกจิ Kanlada-m@rmutp.ac.th
076360302135-6 นาย กนัตชาติ ศรยีา คณะบรหิารธรุกจิ kanthachart-s@rmutp.ac.th
076360305010-8 นาย กนัตพัฒน์ สวนอว้น คณะบรหิารธรุกจิ guntapat-s@rmutp.ac.th
076350304323-7 นางสาว กนัตยิา ฮอ้เรอืงเวทยก์จิ คณะบรหิารธรุกจิ kantiya-h@rmutp.ac.th
076360304483-8 นางสาว กนัยาิรัตน์ สงัขไ์ทย คณะบรหิารธรุกจิ kanyarat-san@rmutp.ac.th
076350302117-5 นาย กมัปณัชญ์ ตัง้ประเดมิพรชยั คณะบรหิารธรุกจิ kampanut-t@rmutp.ac.th
076350305012-5 นางสาว กลัญา อยูโ่คกรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ Kanlaya-y@rmutp.ac.th
076360304238-6 นางสาว กลัยกร บวันุช คณะบรหิารธรุกจิ KANYAKORN-B@rmutp.ac.th



076360304201-4 นางสาว กาญจนี อนิทเกือ้ คณะบรหิารธรุกจิ Kanjanee-I@rmutp.ac.th
076360303005-0 นางสาว กานตธ์รีา บญุกวา้ง คณะบรหิารธรุกจิ KARNTHIRA-B@rmutp.ac.th
076250304123-3 นางสาว กานตร์วี ตัง้เจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ KANRAVEE-T@rmutp.ac.th
076350305027-3 นาย กติตกิลู ใชส้รอย คณะบรหิารธรุกจิ Kittigoon108@gmail.com
076260303418-7 นาย กติตโิชติ ลาขมุเหล็ก คณะบรหิารธรุกจิ Kittichot-l@rmutp.ac.th
076360305632-9 นางสาว กติตมิา ทา้วนาม คณะบรหิารธรุกจิ Kittima-t@rmutp.ac.th
076360304433-3 นางสาว กติตยิา กมลวงค์ คณะบรหิารธรุกจิ Kittiya-kam@rmutp.ac.th
076350303325-3 นาย กติตวิฒุิ มลูจันทร์ คณะบรหิารธรุกจิ KITTIWUT-M@rmutp.ac.th
076360303336-9 นาย กติตศิกัดิ์ ชแูตง คณะบรหิารธรุกจิ kittisak-c@rmutp.ac.th
076350303330-3 นาย กติภัิทร ป่ินโต คณะบรหิารธรุกจิ kittipat-pi@gmail.com
076360304066-1 นางสาว กติวิรรณ แซบู่๊ คณะบรหิารธรุกจิ Kittiwan-sa@rmutp.ca.th
076350304239-5 นางสาว กลุธดิา รอดภัย คณะบรหิารธรุกจิ kulthida-r@rmutp.ac.th
076360303414-4 นางสาว กลุธดิา ดว้งทอง คณะบรหิารธรุกจิ KUNTIDA-D@rmutp.ac.th
076360304023-2 นางสาว กลุพร หาญกติตกิลุ คณะบรหิารธรุกจิ Kulaporn-h@rmutp.ac.th
076350304319-5 นางสาว กลุสิรา บญุฟัก คณะบรหิารธรุกจิ KULISARA-B@rmutp.ac.th
076360304168-5 นางสาว เกวลนิ บญุมาก คณะบรหิารธรุกจิ KELWALIN-B@rmutp.ac.th 
076350304119-9 นางสาว เกศราภัทร เกตแุกว้ คณะบรหิารธรุกจิ Ketsaraphat-k@rmutp.ac.th
076350304013-4 นางสาว เกษมณี อคัรธนชยั คณะบรหิารธรุกจิ Ketmanee-a@rmutp.ac.tj
076350304030-8 นางสาว เกษมณี รุง่อนิทร์ คณะบรหิารธรุกจิ Katmanee-ru@rmutp.ac.th
076360305539-6 นาย เกยีรตศิกัดิ ศลีาพัฒน์ คณะบรหิารธรุกจิ Kiadtisak-n@rmutp.ac.th
076350302203-3 นางสาว แกว้ชวีนั ประสพดี คณะบรหิารธรุกจิ KAEWCHEWAN-P@rmutp.ac.th
076360304451-5 นางสาว แกว้ตา บึง้ซา้ย คณะบรหิารธรุกจิ keawta-b@rmutp.ac.th
076360302009-3 นางสาว ขนษิฐา คงนุ่น คณะบรหิารธรุกจิ khanittha-kho@rmutp.ac.th
076350304433-4 นางสาว ขวญัจริา สมีว่ง คณะบรหิารธรุกจิ KWANJIRA-SE@rmutp.ac.th
076350303039-0 นางสาว ขวญัจริา พรรณแสง คณะบรหิารธรุกจิ Kwanjira-ph@rmutp.ac.th
076360304062-0 นาย เขยีว มฮูมัหมัด คณะบรหิารธรุกจิ Keaw-m@rmutp.ac.th
076-150303434-7 นาย คมชาญ ปรางทอง คณะบรหิารธรุกจิ Komchan-p@rmutp.ac.th
076350302136-5 นางสาว คทัรภีรณ์ แสงวเิศษ คณะบรหิารธรุกจิ Kattareeporn-s@rmutp.ac.th
076350303319-6 นางสาว จณสิตา ตัง้สวุรรณศรี คณะบรหิารธรุกจิ JANISATA-T@rmutp.ac.th
076350304305-4 นางสาว จณสิตา วฒันศลิปปรชีา คณะบรหิารธรุกจิ JANISATA-W@rmutp.ac.th
076350303112-5 นางสาว จณสินันต์ ฮมีซนั คณะบรหิารธรุกจิ janissanan-h@rmutp.ac.th
076360304151-1 นาย จักรกฤษ สขุเกษม คณะบรหิารธรุกจิ jakgrith-s@rmutp.ac.th
076350304006-8 นางสาว จันทรจ์ริา อะโรคา คณะบรหิารธรุกจิ janjira-a@rmutp.ac.th
076350304132-2 นางสาว จันทรจ์ริา สทีา คณะบรหิารธรุกจิ chanjira-s@rmutp.ac.th
076350304004-3 นางสาว จันทรท์วิา บวัรอด คณะบรหิารธรุกจิ  jantiwa-b@rmutp.ac.th
076360304021-6 นางสาว จันทรธ์มิา ใจแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ JANTIMA-CHAI@rmutp.ac.th
076360303408-6 นางสาว จันทรเ์พ็ญ พกิลุแยม้ คณะบรหิารธรุกจิ Janpen-p@rmutp.ac.th
706260303420-3 นางสาว จารุพร จารุมณี คณะบรหิารธรุกจิ Jaruporn-j@rmutp.ac.th
076360303028-2 นางสาว จารุภา สรุะพนิจิ คณะบรหิารธรุกจิ Jarupha-s@rmutp.ac.th



076360304120-6 นางสาว จารุวรรณ พวงมาลยั คณะบรหิารธรุกจิ jaruwan-pu@rmutp.ac.th
076350304115-7 นางสาว จณิณพัต กจิสวสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ Jinnapat-k@rmutp.ac.th
076350304024-9 นางสาว จณิหน์ภิากานต์ ปิยเดชมงคล คณะบรหิารธรุกจิ jinnipakarn-p@rmutp.ac.th
076350303528-2 นางสาว จดิาภา ฟักนลิ คณะบรหิารธรุกจิ JIDAPA-F@rmutp.ac.th
076350303342-8 นางสาว จดิาภา นลิประเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ Jidapa-n@rmutp.ac.th
076360302018-4 นางสาว จติญาดา บญุศรี คณะบรหิารธรุกจิ Chityada-b@rmutp.ac.th
076360305506-5 นางสาว จติตวดี มสีทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ jittawadee-m@gmail.com
076360305506-5 นางสาว จติตวดี มสีทิธ คณะบรหิารธรุกจิ jittawadee-m@rmntp.ac.th
076350304033-2 นางสาว จติรลดา งามเลศิ คณะบรหิารธรุกจิ chitralada-ng@rmutp.ac.th
076360303355-9 นางสาว จตินัินท์ สมศลิา คณะบรหิารธรุกจิ jitinan-s@rmutp.ac.th
076360303304-7 นางสาว จนิดามณี ไกรสกลุ คณะบรหิารธรุกจิ jindamanee-k@rmutp.ac.th
076360303309-6 นางสาว จนิตนา สเีกาะ คณะบรหิารธรุกจิ Jintana-s@rmutp.ac.th
076350308014-8 นางสาว จริดา แซโ่ก คณะบรหิารธรุกจิ jirada-se@rmutp.ac.th
076350305101-6 นาย จริภัทร คณุเวยีน คณะบรหิารธรุกจิ jiraphat-k@rmutq.ac.th
076350306011-6 นาย จริวฒัน ์ ใบครุฑ คณะบรหิารธรุกจิ jirawat-ba@rmut.ac.th
076360304076-0 นางสาว จริะกมล บรรถะ คณะบรหิารธรุกจิ JIRAKAMON-B@rmutp.ac.th
076350304145-4 นางสาว จริาพร บตุรแสน คณะบรหิารธรุกจิ JIRAPORN-BO@rmutp.ac.th
07635030342-4 นางสาว จริาพร เดอืนทอง คณะบรหิารธรุกจิ jiraporn-d@rmutp.ac.th
076350304025-8 นางสาว จริาพัชร พละการ คณะบรหิารธรุกจิ JIRAPAT-PAL@rmutp.ac.th 
076360302117-4 นางสาว จริาภรณ์ นคินโรจน์ คณะบรหิารธรุกจิ Jiraporn-ni@rmutp.ac.th
076360302039-0 นางสาว จริาภรณ์ เบา้นอก คณะบรหิารธรุกจิ jiraporn-ba@rmutp.ac.th
076360304173-5 นางสาว จนีะเนตร ศรผีดุผอ่ง คณะบรหิารธรุกจิ Jeeranet-s@rmutp.ac.th
076350304343-5 นางสาว จฑุาภรณ์ รสก าจร คณะบรหิารธรุกจิ jutaporn-ro@rmutp.ac.th
076360304111-5 นางสาว จฑุามาศ พงษ์พทุธา คณะบรหิารธรุกจิ jutamas.pon@rmutp.ac.th
076350305102-4 นางสาว จฑุารัตน์ ธรรมวงค์ คณะบรหิารธรุกจิ jutarat.th@rmutp.ac.th
076350304137-1 นางสาว จธุารัตน์ แสงทอง คณะบรหิารธรุกจิ JUTHARAT-SAN@rmutp.ac.th
076360302105-9 นางสาว จฬุาลกัษณ์ ชลธชิาชลาลกัษณ์ คณะบรหิารธรุกจิ julaluck-c@rmutp.ac.th
 076360304140-4 นางสาว เจนจริา บทุธเสน คณะบรหิารธรุกจิ chenchira-b@rmutp.ac.th
076360303354-2 นางสาว เจนจริา สกลุรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ Jenjira-sa@rmutp.ac.th
076360304007-5 นางสาว เจนจริา ภญิโญยศ คณะบรหิารธรุกจิ Chenchira-p@rmutp.ac.th
076350303326-1 นางสาว เจนจริา คงมัง่ คณะบรหิารธรุกจิ Jenjira-kh@rmutp.ac.th
076350303328-7 นาย เจษฎากร จันทเวช คณะบรหิารธรุกจิ jedsadagron-j@rmutp.ac.th
076150303202-8 นางสาว ชญาณศิ ธรีกลุ คณะบรหิารธรุกจิ Chayanit-therakul@rmutp.ac.th
076360303356-7 นาย ชญานนท์ ปานอนิทร์ คณะบรหิารธรุกจิ chayanonpay@gmail.com
076350303515-9 นางสาว ชญานนิ เจรญิวชริศกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ CHAYANIN-C@rmutp.ac.th
076360304447-3 นางสาว ชญานษิฐ์ พงศาอศัวไพบลูย์ คณะบรหิารธรุกจิ CHAYANIT-PO@rmutp.ac.th
076360305003-3 นางสาว ชญาภรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา คณะบรหิารธรุกจิ Chayaporn-m@rmutp.ac.th
076360304032-2 นางสาว ชฎาพร ผลาผล คณะบรหิารธรุกจิ chadaporn-pa@rmutp.ac.th
076360303334-4 นางสาว ชนกนันท์ เชดิชสูตัย์ คณะบรหิารธรุกจิ chanoknan-c@rmutp.ac.th



076350302135-7 นาย ชนชยา ค าพะมัย คณะบรหิารธรุกจิ chonchaya-k@rmutp.ac.th
076350303509-2 นางสาว ชนนกิานต์ โตละหาน คณะบรหิารธรุกจิ CHONNIKAN-TO@rmutp.ac.th 
076360304128-9 นางสาว ชนากานต์ สวุรรณเศวต คณะบรหิารธรุกจิ Chanakan-suv@rmutp.ac.th
076350305109-9 นางสาว ชนากานต์ ประไพสทิธิ คณะบรหิารธรุกจิ CHANAKAN-PA@rmutp.ac.th
076360302201-6 นาย ชนาธปิ ทัศนาพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ chanathip-t@rmutp.ac.th
076350304117-3 นาย ชนาภัทร วรสาย คณะบรหิารธรุกจิ CHANAPAT-WO@rmutp.ac.th
076350304140-5 นางสาว ชนกิา เคนภาวะ คณะบรหิารธรุกจิ Chanika-K@rmutp.ac.th
076360304024-0 นางสาว ชนดิาภา พันธรั์งษี คณะบรหิารธรุกจิ chanidapa-p@rmutp.ac.th
076050306135-9 นางสาว ชนศิธก์ญัญา พันธเ์จรญิ คณะบรหิารธรุกจิ Chanitchakanya-p@rmutp.ac.th
076350303041-6 นางสาว ชมพนุูช ศลิปักษา คณะบรหิารธรุกจิ CHUMPUNUD-S@rmutp.ac.th
076360304026-5 นางสาว ชมพนุูท มองธรรม คณะบรหิารธรุกจิ Chompoonuch-c@rmutp.ac.th 
076350304436-7 นางสาว ชยดุา พทัิกษ์รักษา คณะบรหิารธรุกจิ CHAYUDA-P@rmutp.ac.th
076350304135-5 นางสาว ชรนิรัตน์ รูปเหลีย่ม คณะบรหิารธรุกจิ CHARINRAT-RO@rmutp.ac.th
076350304511-7 นางสาว ชลดา จอมกระโทก คณะบรหิารธรุกจิ CHONLADA-JH@rmutp.ac.th
076360304046-3 นางสาว ชลธชิา ยารัมย์ คณะบรหิารธรุกจิ Cholticha-y@rmutp.ac.th
076360304213-9 นางสาว ชลธชิา ใจยะสาร คณะบรหิารธรุกจิ CHONTHICHA-J@rmutp.ac.th
076360304412-7 นางสาว ชลธชิา เเกว้เอีย่ม คณะบรหิารธรุกจิ chonthicha-ka@rmutp.co.th
08ง76350304402-9นางสาว ชลกิา อคัรพันธุ์ คณะบรหิารธรุกจิ chalika-a@rmutp.ac.th
076360303332-8 นางสาว ชลดิาภรณ์ พว่งวจิติร์ คณะบรหิารธรุกจิ Chalidaporn-P@rmutp.ac.th
076350304105-8 นางสาว ชลติา เอีย่มส าอางค์ คณะบรหิารธรุกจิ Charita-e@rmutp.ac.th
076360303319-5 นางสาว ชอ่ผกา ทองสกลุ คณะบรหิารธรุกจิ CHOPHAKA-T@rmutp.ac.th
076350308009-8 นางสาว ชอญัชดิา ป้ันทอง คณะบรหิารธรุกจิ คะ่
076360302031-7 นาย ชชัชยั เชดิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ chatchai-cho@rmutp.ac.th
076360302038-2 นาย ชยัธวชั ไทยวงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ caitawat-t@rmutp.ac.th
076360305021-5 นาย ชาครติ ฤทธยิาน คณะบรหิารธรุกจิ CHAKRIT-R@rmutp.ac.th
076350304320-3 นาย ชาตศิริ ิ พวงยีสุ่น่ คณะบรหิารธรุกจิ chatsiri-p@rmutp.ac.th
076350304410-2 นางสาว ชนิานาง ตรรัีตน์ คณะบรหิารธรุกจิ Chinanang-t@rmutp.ac.th
076350304029-0 นางสาว ชตุกิาญจน์ สงัขท์อง คณะบรหิารธรุกจิ chutikan-sa@rmutp.ac.th
076350304026-6 นางสาว ชตุมิา สงิหค์รุธ คณะบรหิารธรุกจิ chutima-sing@rmutp.ac.th
076360304040-6 นางสาว โชตริส ผักผอ่ง คณะบรหิารธรุกจิ CHOTIROS-PH@rmutp.ac.th
076350304304-7 นางสาว ญนันทพร มเีคลอืบ คณะบรหิารธรุกจิ YANANTAPORN-M@rmutp.ac.th
076350304131-4 นางสาว ญาณศิา ป้ันจ่ัน คณะบรหิารธรุกจิ Yanisa-pu@rmutp.ac.th
076350306005-8 นาย ญาโอภาส อมรตานนท์ คณะบรหิารธรุกจิ Yaopass-a@rmutp.ac.th
076350304208-0 นางสาว ฐนดิา อาจเอือ้ม คณะบรหิารธรุกจิ thanida-a@rmutp.ac.th
076360304067-9 นางสาว ฐานติา เชยีงนยิม คณะบรหิารธรุกจิ thanita-c@rmutp.ac.th
076360304082-8 นางสาว ฐติพิร ประการแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ Thitipone-p@rmutp.ac.th
076350304401-1 นางสาว ฐติภิา อิม่ใจ คณะบรหิารธรุกจิ thitipa-i@rmutp.ac.th
076350305009-1 นางสาว ฐติศิรี เสรมิกลิน่ คณะบรหิารธรุกจิ thitisri-s@rmutp.ac.th
076350304012-6 นางสาว ฑฆิัมพร ศรโีรโรจน์ คณะบรหิารธรุกจิ thikhampon-s@rmutp.ac.th



076350302124-1 นางสาว ณชนก อูข่นุ คณะบรหิารธรุกจิ nachanok-a@rmutp.ac.th
076360304139-6 นางสาว ณฐพร ภมร คณะบรหิารธรุกจิ Sukanda-ph@rmutp.ac.th
076360305552-9 นาย ณภัทร โคตระนพคณุ คณะบรหิารธรุกจิ NAPAT-KOT@rmutp.ac.th
076350303130-7 นางสาว ณภัทร เอีย่มรอด คณะบรหิารธรุกจิ NAPAT-I@rmutp.ac.th
076350302002-9 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ไชยวฒันก์จิบญุ คณะบรหิารธรุกจิ narongsak-c@rmutp.ac.th
076350303002-8 นางสาว ณัฎฐณชิา สทุธจินิดา คณะบรหิารธรุกจิ Nattanicha-sut@rmutp.ac.th
076360304002-6 นางสาว ณัฏฐช์ยธร ฐติารยีธ์ราณชิ คณะบรหิารธรุกจิ Natchayathon-t@rmutp.ac.th
076360304090-1 นางสาว ณัฏฐณชิา จันทรมณี คณะบรหิารธรุกจิ nattanicha-j@rmutp.ac.th
076360304188-3 นางสาว ณัฐกมล ภูจั่นทกึ คณะบรหิารธรุกจิ natkamon-p@rmutp.ac.th
076350304108-2 นางสาว ณัฐกานต์ เซี๊ยกสาตร์ คณะบรหิารธรุกจิ natthakarn-si@rmutp.ac.th
076350303028-3 นางสาว ณัฐกานต์ ทับจา่ย คณะบรหิารธรุกจิ Nattakarn-T@rmutp.ac.th
076350304007-6 นางสาว ณัฐชณัญกา บงัอร คณะบรหิารธรุกจิ NATCHANANKA-B@rmutp.ac.th
076350304504-2 นางสาว ณัฐชนัน ภูแ่ส คณะบรหิารธรุกจิ natchanan-p@rmutp.ac.th
076360305514-9 นางสาว ณัฐชยา ชาวไร่ออ้ย คณะบรหิารธรุกจิ natchaya-c@rmutp.ac.th
076250304229-8 นางสาว ณัฐณชิา ปัญญายิง่ คณะบรหิารธรุกจิ nutnicha-p@rmutp.ac.th
076350304438-3 นางสาว ณัฐณชิา หรัิญวงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ nutnicha-h@rmutp.ac.th
076360303012-6 นางสาว ณัฐดาว อดุมวงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ NATDAW-U@rmutp.ac.th
076350303331-1 นางสาว ณัฐตราภรณ์ ชเูกยีรตวิฒันะ คณะบรหิารธรุกจิ nattraporn-c@rmutp.ac.th
076360304074-5 นางสาว ณัฐธดิา หุน่เกา่ คณะบรหิารธรุกจิ natthida-h@rmutp.ac.th
076350302110-0 นางสาว ณัฐนรี ธรรมนติยถ์าวร คณะบรหิารธรุกจิ Natnaree-t@rmutp.ac.th
076360303378-1 นาย ณัฐนันท์ ศรนีาค คณะบรหิารธรุกจิ nattanun-s@rmutp.ac.th
076360305110-6 นาย ณัฐนันท์ สายยางหลอ่ คณะบรหิารธรุกจิ nuttanan-s@rmutp.ac.th
076360304154-5 นางสาว ณัฐปรยีา จงรับกลาง คณะบรหิารธรุกจิ Nutpreeya-c@rmutp.ac.th
076360305014-0 นาย ณัฐพงศ ์ อนิสนธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ nattapong-i@rmutp.ac.th
076350302120-9 นางสาว ณัฐพร แจงเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ Natthaporn-j@rmutp.ac.th
07636002005-1 นางสาว ณัฐพัชร์ พงศจ์รรยากร คณะบรหิารธรุกจิ nudtapud-p@rmutp.ac.th
076350305037-2 นาย ณัฐมงคล สทิธิเ์จรญิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ nutmongkol-s@rmutp.ac.th
076350304041-5 นางสาว ณัฐมน เทิง้จันทกึ คณะบรหิารธรุกจิ natthamon-t@rmutp.ac.th
076360304070-3 นางสาว ณัฐรกิา กวยรักษา คณะบรหิารธรุกจิ NATTARIKA-K@rmutp.ac.th
076350304143-9 นางสาว ณัฐวดี ฝ่นเรอืง คณะบรหิารธรุกจิ NATTAWADEE-F@rmutp.ac.th
076350304409-4 นางสาว ณัฐวศา เข็มไทย คณะบรหิารธรุกจิ NATWASA-K@rmutp.ac.th
076360304954-8 นาย ณัฐวฒุิ วนิทะไชย คณะบรหิารธรุกจิ natthawut-w@rmutp.ac.th
076360303517-4 นาย ณัฐวฒุิ กจิอาทร คณะบรหิารธรุกจิ nattawut-ki@rmutp.ac.th
075850302051-6 นางสาว ณัฐสดุา คงโครัด คณะบรหิารธรุกจิ Natsuda-k@rmutp.ac.th
076360303328-6 นางสาว ณัททติา เสอืป่า คณะบรหิารธรุกจิ NATTITA-S@rmutp.ac.th
076360304094-3 นางสาว ณชิากร กางมันต์ คณะบรหิารธรุกจิ Nichakorn-k@rmutp.ac.th
076350304335-1 นางสาว ณชิานันท์ ฉ ่ากริง่ คณะบรหิารธรุกจิ nichanan-c@rmutp.ac.th
076360304925-8 นางสาว ดรนิธร นุ่มปราณี คณะบรหิารธรุกจิ DARINTHORN-N@rmutp.ac.th
760350304138-9 นางสาว ดวงใจ คชสาร คณะบรหิารธรุกจิ duangjai-k@rmutp.ac.th



076360305658-4 นางสาว ดวงเดอืน กนัพุม่ คณะบรหิารธรุกจิ DUANGDUEAN-K@rmutp.ac.th
076250306115-7 นางสาว ดวงทพิย์ ฤาษีสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ DUANGTHIP-R@rmutp.ac.th
076150306037-5 นาย เดชชยั ลลีาขจรจติ คณะบรหิารธรุกจิ DETCHAI-L@rmutp.ac.th
076360303010-0 นาย เดชบดนิทร์ ทุง่จันทร์ คณะบรหิารธรุกจิ detbodin-t@rmutp.ac.th
1103100655289 นางสาว ตตญิาพร แน่งนอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ TATIYAPORN-N@rmutp.ac.th
076360303027-4 นาย ตตนัิย ศลิป์เจรญิทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ TATINAI-S@rmutp.ac.th
076360303417-7 นาย ตะวนั ด ารเิลศิ คณะบรหิารธรุกจิ Tawan-d@rmutp.ac.th
076350302130-8 นางสาว ตสันมี วธันวาทนิ คณะบรหิารธรุกจิ Tasneem-w@rmutp.ac.th
076360305504-0 นางสาว ทรซีา่ร์ อยูเ่ย็น คณะบรหิารธรุกจิ Tresa-y@rmutp.ac.th
076360305511-5 นาย ทวทีรัพย์ อูเ่งนิ คณะบรหิารธรุกจิ thaweesap-a@rmutp.ac.th
076360305540-4 นาย ทวรัีชต์ กลบักระโทก คณะบรหิารธรุกจิ TAWEERUCH-K@rmutp.ac.th
076360305626-1 นาย ทวศีกัดิ์ ป่ินสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ TAWISAK-P@rmutp.ac.th 
07635030335-5 นางสาว ทักษอร ปานดี คณะบรหิารธรุกจิ thaksaon-p@rmutp.ac.th
076350308006-4 นางสาว ทัตพชิา นามวชิยั คณะบรหิารธรุกจิ TATPICHA-N@rmutp.ac.th
076350304312-0 นางสาว ทชิา วาดเขยีนภริมย์ คณะบรหิารธรุกจิ Ticha-w@rmutp.ac.th
076360305002-5 นาย ทนิ ดวงสวสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ TIN-D@rmutp.ac.th
076350305056-2 นางสาว ทพิยว์ลัย์ ศรโีชค คณะบรหิารธรุกจิ THIPWAN-S@rmutp.ac.th
076360302035-8 นาย เทพวศิษิฐ์ ปานท่ังทอง คณะบรหิารธรุกจิ thepwisit-p@rmutp.ac.th
076250305015-0 นาย ธงชยั มะลซิอ้น คณะบรหิารธรุกจิ thongchai-m@rmutp.ac.th
076350304303-9 นาย ธนกร หลวงเทพ คณะบรหิารธรุกจิ Thanakon-lu@tmutp.ac.th
076360304029-9 นาย ธนกร คชการ คณะบรหิารธรุกจิ thanakorn-ko@rmutp.ac.th
076350302107-6 นาย ธนกร นริวธุ คณะบรหิารธรุกจิ mamonkey588@icloud.com
076350303516-7 นาย ธนชยั ศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ thanachai-su@rmutp.ac.th
076360305035-5 นาย ธนดล สเีดอืน คณะบรหิารธรุกจิ THANADON-SE@rmutp.ac.th
076350304316-1 นาย ธนธรณ์ ชยักจินุภาพ คณะบรหิารธรุกจิ Tornza7175@gmail.com
076360305662-6 นางสาว ธนพร วรกจิจานุรักษ์ คณะบรหิารธรุกจิ tanaporn-w@rmutp.ac.th
076350304204-9 นาย ธนพล รอมลี คณะบรหิารธรุกจิ thanapon-ro
076350306032-2 นาย ธนวฒัน์ กองเ เดน คณะบรหิารธรุกจิ THANAVAT-KO@rmutp.ac.th.th
076360304050-5 นาย ธนวตัร์ แชม่โสภา คณะบรหิารธรุกจิ thanawat-cham@rmutp.ac.th
076360304211-3 นางสาว ธนัชชา ยะ คณะบรหิารธรุกจิ THANATCHA-Y@rmutp.ac.th
076360304030-7 นางสาว ธนัญดา รัตนเทพี คณะบรหิารธรุกจิ Thananda-r@rmutp.ac.th
076360303337-7 นางสาว ธนัฎฐา โตะ๊ลาวลั คณะบรหิารธรุกจิ THANATTA-T@rmutp.ac.th
076250306213-0 นาย ธนา วสิทุธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ thana-wi@rmutp.ac.th
076360304104-0 นาย ธนา แซล่ี้ คณะบรหิารธรุกจิ thana-sael@rmutp.ac.th
076350304028-2 นาย ธนากร เจรญิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ thanakon-ch@rmutp.ac.th
076350304045-6 นาย ธนากร สง่ศริิ คณะบรหิารธรุกจิ thanakorn-son@rmutp.ac.th
076360305106-4 นางสาว ธนาพร ศรโีสภา คณะบรหิารธรุกจิ TANAPORN-SR@o365.rmutp.ac.th
076360304162-8 นางสาว ธนาภรณ์ รัตลาด คณะบรหิารธรุกจิ Thanaporn-ra@rmutp.ac.th
076360305549-5 นาย ธนายทุธ จอโหร่ คณะบรหิารธรุกจิ thanayut-j@rmutp.ac.th



076360302003-6 นางสาว ธนารยี์ ทากริะ คณะบรหิารธรุกจิ THANAREE-TA@rmutp.ac.th
076350304139-7 นาย ธนาเศรษฐ์ อคัรทวธีนศรี คณะบรหิารธรุกจิ thanaset-a@rmutp.ac.th
076350304040-7 นางสาว ธวลัพร กรวยทอง คณะบรหิารธรุกจิ  thawanporn-g@rmutp.ac.th
076260303425-2 นางสาว ธัญญลกัษณ์ วนไธสง คณะบรหิารธรุกจิ Thanyaluck-w@rmutp.ac.th
076350304024-1 นางสาว ธัญธติา อ า่ทมิ คณะบรหิารธรุกจิ Thanthita-au@rmutp.ac.th
076350304412-8 นาย ธัญพสิษิฐ์ บรูณศกัดิส์ถติย์ คณะบรหิารธรุกจิ Thanpisit-b@rmutp.ac.th
076360304409-3 นางสาว ธัญยธรณ์ เจรญิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ tunyathorn-c@rmutp.ac.th
076350304103-3 นางสาว ธัญลกัษณ์ มทีอง คณะบรหิารธรุกจิ THANYALAK-ME@rmutp.ac.th
076350304009-2 นางสาว ธัญวรัตม ์ สริยิศโสภณ คณะบรหิารธรุกจิ คะ่
076350305001-8 นาย ธัญสทุธิ หงษ์ทอง คณะบรหิารธรุกจิ Tanyasut-h@rmutp.ac.th
076350304432-6 นาย ธัฐชยั บพุฤทธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ THATCHAI-B@rmutp.ac.th
076350303034-1 นางสาว ธารารัตน์ โชตเินตร คณะบรหิารธรุกจิ thararat-rmutp.ac.th
076350303334-5 นางสาว ธดิาพร คงงาม คณะบรหิารธรุกจิ thidaporn-k@rmutp.ac.th
076250303319-8 นางสาว ธดิาภา ชาตศิริทิรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ Thidapa-C@rmutp.ac.th
076350304321-1 นางสาว ธดิาภาณุมาส ใจบญุ คณะบรหิารธรุกจิ thidapanumat-c@rmutp.ac.th
076350303320-4 นางสาว ธดิารัตน์ ลขิติวฒันกจิ คณะบรหิารธรุกจิ THIDARAT-L@rmutp.ac.th
076350304022-5 นางสาว ธดิารัตน์ แอตาล คณะบรหิารธรุกจิ Thidarat-a@rmutp.ac.th
076050303303-6 นางสาว ธดิารัตน์ บญุญะบญุญา คณะบรหิารธรุกจิ Thidarat-B@rmutp.ac.th
076360302001-0 นางสาว ธดิารัตน์ กยุรัมย์ คณะบรหิารธรุกจิ Thidarat-ku@rmutp.ac.th
076350305016-6 นาย ธติวิฒุ ิ เหลอืงสรุยี์ คณะบรหิารธรุกจิ thitiwut-l@rmutp.ac.th
076350302126-6 นางสาว ธรีณัชชา จวงกระโทก คณะบรหิารธรุกจิ Thiranatcha-j@rmutp.ac.th
076350304330-2 นางสาว ธรีดา เกตปุระสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ teerada-k@rmutp.ac.th
076360304087-7 นางสาว ธรีดา เกตมณี คณะบรหิารธรุกจิ theerada-k@rmutp.ac.th
076360303335-1 นาย ธรีวทิย์ สทิธบิญุ คณะบรหิารธรุกจิ theerawit-s@rmutp.ac.th
076350304311-2 นาย ธรีศาสนติ์ สมบรูณ์ทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ THEERASARN-S@rmutp.ac.th
076350304203-1 นาย นครนิทร์ คงก าเนดิ คณะบรหิารธรุกจิ Nakarin-kon@rmutp.ac.th
076050306001-3 นางสาว นงลกัษณ์ ชงคโชติ คณะบรหิารธรุกจิ nongluck-c@rmutp.ac.th
076350304314-6 นางสาว นงลกัษณ์ จักรสาร คณะบรหิารธรุกจิ nonglak-c@rmutp.ac.th
076350302114-2 นาย นนทวฒัน์ สงิหเสนี คณะบรหิารธรุกจิ Nontawat-si@rmutp.ac.th
076360303380-7 นาย นพกรณ์ บญุศริิ คณะบรหิารธรุกจิ NOPPHAKORN-B@rmutp.ac.th
076360305525-5 นาย นพพร แตงพลบั คณะบรหิารธรุกจิ nopporn-t@rmutp.ac.th
076160305038-3 นาย นพรัตน์ มาวฒันานุกลู  คณะบรหิารธรุกจิ nopparat-m@rmutp.ac.th
076350305043-0 นาย นพรุจ พกุเผือ่น คณะบรหิารธรุกจิ NOPPARUT-PU@rmutp.ac.th
076350304341-9 นางสาว นภัสวรรณ์ เชดิชวูงศส์นัติ คณะบรหิารธรุกจิ napassawan-c@rmutp.ac.th
076360304136-2 นางสาว นภัสสร ดรุณเนตร คณะบรหิารธรุกจิ Fonnapassorn2558@gmail.con
076350306027-2 นางสาว นภัสสร วอเพชร คณะบรหิารธรุกจิ NAPATSORN-W@rmutp.ac.th
076360304012-5 นางสาว นมติรา   อว่มแอร่ม คณะบรหิารธรุกจิ namitra-a@gmail.com
076050303041-2 นาย นรภัทร อน้เนยีม คณะบรหิารธรุกจิ NORRAPAT-O@rmutp.ac.th
076350308003-1 นางสาว นรรหช์ลา แตงนอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ nanchala-t@rmutp.ac.th



076360304135-4 นางสาว นราญา เลศิพฤกษกจิ คณะบรหิารธรุกจิ NARAYA-L@rmutp.ac.th
076350305057-0 นาย นราทร ค าหอม คณะบรหิารธรุกจิ Narathorn-k@rmutp.ac.th
076360303320-3 นางสาว นรนิทร์ จมิแสง คณะบรหิารธรุกจิ NARIN-J@rmutp.ac.th
076050306004-7 นางสาว นรศิรา อนิใบ คณะบรหิารธรุกจิ naritsara-i@rmutp.ac.th
076350303005-1 นางสาว นรศิรา สญูกลาง คณะบรหิารธรุกจิ  narissara-so@rmutp.ac.th
076360304052-1 นางสาว นฤนาฏ ธดิา คณะบรหิารธรุกจิ naruenard-t@rmutp.ac.th
076360303418-5 นางสาว นฤมล สาปลัง่ คณะบรหิารธรุกจิ NARUMOL-S@rmutp.ac.th
076360304907-6 นางสาว นลนิ สงิหล์ี คณะบรหิารธรุกจิ nalin-s@rmutp.ac.th
076360304102-4 นางสาว นลนิวภิา บญุจันทร์ คณะบรหิารธรุกจิ nalinwipha-b@rmutp.ac.th
076360302004-4 นางสาว นวพร กลิน่กระโทก คณะบรหิารธรุกจิ Nawaporn-kli@rmutp.ac.th
076350304326-0 นางสาว นวพร หอ่นาค คณะบรหิารธรุกจิ Nawaporn-h@rmutp.ac.th
076350303417-8 นางสาว นวพร บญุจอื คณะบรหิารธรุกจิ NAWAPORN-B@rmutp.ac.th
076360303019-1 นาย นวมนิทร ์ สดุใจดี คณะบรหิารธรุกจิ Nawamin-s@rmutp.ac.th
076360305635-2 นาย นัฐดนัย รูรั้กษ์ คณะบรหิารธรุกจิ NATDANAI-RU@rmutp.ac.th
076350303501-9 นางสาว นัฐรกิา นรสงิห์ คณะบรหิารธรุกจิ NATTHARIKA-N@rmutp.ac.th
076360304232-9 นาง นัฐรกิา พวงศรี คณะบรหิารธรุกจิ Nattarika-pua@rmutp.ac.th
076350303429-3 นางสาว นันดา ด ารงศกัดิส์นุทร คณะบรหิารธรุกจิ nanda-d@rmutp.ac.th
076360304185-9 นางสาว นันทนา ป่ินสนัเทยีะ คณะบรหิารธรุกจิ Nantanan-p@rmutp.ac.th
076350303114-1 นาย นันทพงศ์ กลุบตุร คณะบรหิารธรุกจิ nantapong-k@rmutp.ac.th
076360304003-4 นางสาว นันทพร นุย้สอน คณะบรหิารธรุกจิ nantaporn-n@rmutp.ac.th
076350303618-1 นางสาว นันทกิา มงิสะเมาะ คณะบรหิารธรุกจิ nantika-m@rmutp.ac.th
076350303515-9 นางสาว ชญานนิ เจรญิวชริศกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ CHAYANIN-C@rmutp.ac.th
076350303306-3 นางสาว ฐติมิา พรหมสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ thitima-pr@rmutp.ac.th
076350303033-3 นางสาว ธดิา ดษิทับ คณะบรหิารธรุกจิ thida-d@rmutp.ac.th
076350306001-7 นางสาว นาฎประภา ยัง่ยนื คณะบรหิารธรุกจิ NATPRAPHA-Y@rmutp.ac.th
076350303012-7 นางสาว ภัณฑริา ศริวิาจา คณะบรหิารธรุกจิ pantira-si@rmutp.ac.th
076350304141-3 นางสาว รัชฎากร จงเย็นกลาง คณะบรหิารธรุกจิ Ratchadakorn-j@rmutp.ac.th
1103703044630 นางสาว รัตตกิาล คงแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ ruttikarn-k@rmutp.ac.th
076350303401-2 นางสาว ศริรัิตน ์ สงิหท์องหา้ว คณะบรหิารธรุกจิ SIRIRAT-SI@rmutp.ac.th
076350304110-8 นางสาว สพุชิา วนัหวงั คณะบรหิารธรุกจิ Supicha-wa@rmutp.ac.th
076360303015-9 นางสาว นาเดยี แซอ่ึง้ คณะบรหิารธรุกจิ nadia-sa@rmutp.ac.th
076360304208-9 นางสาว นาเดยี อาดนั คณะบรหิารธรุกจิ nadear-a@rmutp.ac.th
076350303525-8 นางสาว นาตยา สขุเผอืก คณะบรหิารธรุกจิ Nattaya-su@rmutp.ac.th
076360305015-7 นาย  ณัฐวฒุิ วสิารัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ natthawut-v@rmutp.ac.th
076350303513-4 นาย ณันฐพล ธาราทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ NUNTAPON-T@rmutp.ac.th
076350306020-7 นาย ปกรณ์ ไชยศลิป์ คณะบรหิารธรุกจิ pakorn-cha@rmutp.ac.th
076350304406-0 นาย  ปฐวี แซก่งั คณะบรหิารธรุกจิ Patawee-sa@rmutp.ac.th
076350308008-0 นาย  ปิยโชติ ดอกดวง คณะบรหิารธรุกจิ PIYACHOT-D@rmutp.ac.th
076350393017-6 นาย  พริุณฤทธิ ์ คดิสม คณะบรหิารธรุกจิ PHIRUNRIT-k@rmutp.ac.th



076350304134-8 นาย  พสิฏิฐ ์ คณุเลศิ คณะบรหิารธรุกจิ PISIT-KU@rumtp.ac.th
076050306204-3 นาย  พสิฐิ ทมิประเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ pisit-t@rmutp.ac.th
76350303533-2 นาย  พรีพัฒน์ ปานูต คณะบรหิารธรุกจิ peeraphat-p@rmutp.ac.th
076360304179-2 นาย ภานุเดช สทิธมิงคลชยั คณะบรหิารธรุกจิ Phanudet-S@rmutp.ac.th
076360303305-4 นาย วชัรวรี์ ศภุสาร คณะบรหิารธรุกจิ watcharawee-s@rmutp.ac.th
076350304318-7 นางสาว นารากรณ์ ฉลาดเอือ้ คณะบรหิารธรุกจิ narakorn-ch@rmutp.ac.th
076360303024-1 นางสาว นารรัีตน์ พาญเมอืง คณะบรหิารธรุกจิ NAREERAT-PHA@rmutp.ac.th
076350304011-8 นางสาว นชิาดา ฉลาดยิง่ คณะบรหิารธรุกจิ nichada-c@rmutp.ac.th
076360303313-8 นางสาว นชิาภัทร ทรงกติเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ Nichaphat-s@rmutp.ac.th
076350303507-6 นางสาว นนิาดา โรจนว์โิรจน์ คณะบรหิารธรุกจิ ninada-r@rmutp.ac.th
076360303369-0 นางสาว นภิาภัทร ออกแมน คณะบรหิารธรุกจิ nipapat-a@rmutp.ac.th
076350305022-4 นางสาว นริชา ชา้งแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ NIRACHA-C@rmutp.ac.th
076360302023-4 นางสาว นริชา กลุจติตนิภกร คณะบรหิารธรุกจิ niracha-k@rmutp.ac.th
076360304095-0 นางสาว นศิารัตน์ แสนตลบั คณะบรหิารธรุกจิ NISARAT-SErmutp.ac.th
076350303444-2 นางสาว นุชจรี สธุรรม คณะบรหิารธรุกจิ Nutchjari-s@rmutp.ac.th
076360304176-8 นางสาว นุศรา กลา้กระโทก คณะบรหิารธรุกจิ nutsara-k@rmutp.ac.th
076350304037-0 นางสาว บรรณสรณ์ คะเนนอก คณะบรหิารธรุกจิ Bunnasorn-k@rmutp.ac.th
076360304010-9 นาย บรรพต มลฑา คณะบรหิารธรุกจิ Banpot-m@rmupt.ac.th
076360305028-0 นาย บรบิรูณ์ ดา่นศรสีขุ คณะบรหิารธรุกจิ BORIBOON-D@rmutp.ac.th
076260303403-9 นางสาว บงัอร พันแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ bang-on-p@rmutp.ac.th
076360302203-2 นางสาว บญัจรัตน์ ปรติไิตรยรั์ตน์ คณะบรหิารธรุกจิ bancharat-p@rmutp.ac.th
076050306053-4 นาย บณัฑติ ทมุมี คณะบรหิารธรุกจิ Bundit-tu@rmutp.ac.th
076350303313-9 นางสาว บญุยนษิฐ์ หรัิญอ าไพ คณะบรหิารธรุกจิ BUNYANIT-H@rmutp.ac.th
077350305004-2 นางสาว บณุยานุช หวงัเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ boonyanuch-w@rmutp.ac.th
076360303360-9 นางสาว บษุกร พทุธธรรมรงค์ คณะบรหิารธรุกจิ bussakorn-p@rmutp.ac.th
076350303027-5 นางสาว บษุบา มลูตรอีตุร์ คณะบรหิารธรุกจิ butsaba-m@rmutp.ac.th
076350304128-0 นางสาว บษุยมาศ ยังพระเดช คณะบรหิารธรุกจิ Bootsayamas-Y@rmutp.ac.th
076350305044-8 นาย เบญจรงค์ ปานอดุม คณะบรหิารธรุกจิ bencharong-p@rmutp.ac.th
076350304035-7 นางสาว เบญจวรรณ ภาวลิาศเกรยีงไกร คณะบรหิารธรุกจิ BENCHAWAN-PH@rmutp.ac.th
076360304073-7 นางสาว เบญจวรรณ วชิ ิ คณะบรหิารธรุกจิ benjawan-wi@rmutp.ac.th
076360304085-1 นาย ปฎภิาณ นุ่มวฒันา คณะบรหิารธรุกจิ Patiphan-nu@rmutp.ac.th
076260303373-4 นาย ปฐวี กจิพพิธิ คณะบรหิารธรุกจิ Patthawee-k@rmutp.ac.th
076260303406-2 นางสาว ปณัฐกาญจน์ พลูสวสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ panatthakarn-p@rmutp.ac.th
076350302105-0 นางสาว ปณฎิฐา จันวงเดอืน คณะบรหิารธรุกจิ panitha-j@rmutp.ac.th
076360304043-0 นางสาว ปณติา พรอ้มประชนั คณะบรหิารธรุกจิ Panita-pr@rmutp.ac.th
076360303361-7 นางสาว ปนวรรณ สกลุดษิฐ์ คณะบรหิารธรุกจิ Panawan-s@rmutp.ac.th
076350302102-7 นางสาว ปนัดดา ศรบีรบิรูณ์ คณะบรหิารธรุกจิ คะ่
076050304606-1 นางสาว ปนัดดา วนัสา คณะบรหิารธรุกจิ Panadda-w@rmutp.ac.th
076360304901-9 นางสาว ปภาวด ี ป้อมเหม็ง คณะบรหิารธรุกจิ PAPAWADEE-P@rmutp.ac.th



076250302426-2 นางสาว ปภาสรณ์ ข าประเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ prapasorn-k@rmutp.ac.th
076360305022-3 นาย ปรวนิท์ อนิทรพทัิกษ์ คณะบรหิารธรุกจิ porawin-i@rmutp.ac.th
076360305660-0 นางสาว ประภัสสร เพิม่พลู คณะบรหิารธรุกจิ prapatssorn-p@rmutp.ac.th
076360305529-7 นางสาว ปรฉัิตร จันทรเ์ดชะ คณะบรหิารธรุกจิ Parichat-ju@rmutp.ac.th
076350303510-0 นาย ปรนิทร สนุทรสมติ คณะบรหิารธรุกจิ parinthon-s@rmutp.ac.th
076350304003-5 นางสาว ปรยิกร บญุเชดิ คณะบรหิารธรุกจิ pariyakorn-bo@rmutp.ac.th
076360303331-0 นางสาว ปวณีา บวัลอ้ม คณะบรหิารธรุกจิ Pawina-b@rmutp.ac.th
076350304206-4 นางสาว ปัญญาภัค ปิยะประชากร คณะบรหิารธรุกจิ panyaphak-p@rmutp.ac.th
076350304235-3 นางสาว ป่ินมนัส นุชจดี คณะบรหิารธรุกจิ Pinmanat-n@rmutp.ac.th
076350303339-4 นางสาว ปิยธดิา พลูคลา้ย คณะบรหิารธรุกจิ PIYATIDA-P@rmutp.ac.th
076360303008-4 นางสาว ปิยวรรณ ชืน่บาน คณะบรหิารธรุกจิ Piyawan-c@rmutp.ac.th
076250306119-9 นางสาว ปิยะเกตุ เวชวฒัน์ คณะบรหิารธรุกจิ Piyaket-w@rmutp.ac.th
076360304182-6 นางสาว ปิยะฉัตร ศภุวงศว์รรธนะ คณะบรหิารธรุกจิ PIYACHAT-S@rmutp.ac.th
076360304164-4 นางสาว ปิยะธดิา ถิน่จาด คณะบรหิารธรุกจิ Piyatida-th@rmutp.ac.th
076350306002-5 นางสาว ปิยะวรรณ สากล คณะบรหิารธรุกจิ คะ่
076350316702-8 นางสาว ปณุญดา นุชเนือ่ง คณะบรหิารธรุกจิ POONYADA-N@rmutp.ac.th
076350306024-9 นางสาว เปรมสรินิ ขอ้งมว่ง คณะบรหิารธรุกจิ Premsirin-k@rmutp.ac.th 
1104800000847 นางสาว ไปรมนิทร์ พลูทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ praimin-p@rmutp.ac.th
076360304488-6 นางสาว ฝากสวรรค์ กลัน่จนิดาดี คณะบรหิารธรุกจิ FAKSAVN-K@rmutp.ac.th
076350303441-8 นาย พงศกร ทองรัตนะ คณะบรหิารธรุกจิ pongsakorn-thon@rmutp.ac.th
076360302121-6 นาย พงศภ์รณ์ ผึง่ผดงุ คณะบรหิารธรุกจิ pongporn-p@rmutp.ac.th
076360304035-6 นางสาว พชรมน เสงีย่มงาม คณะบรหิารธรุกจิ Pacharamon-sa@rmutp.ac.th
076250304224-9 นางสาว พนาวรรณ จงวเิศษกลุ คณะบรหิารธรุกจิ panawan-j@rmutp.ac.th
0763603004419-2 นางสาว พรกมล ดบีญุ คณะบรหิารธรุกจิ Pornkamon-D@rmutp.ac.th
076360305008-2 นาย พรชยั ทับทมิเทศ คณะบรหิารธรุกจิ pornchai-t@rmutp.ac.th
076360305001-7 นางสาว พรทรัพย์ ค ากอง คณะบรหิารธรุกจิ pornsub-k@rmutp.ac.th
076050305040-2 นาย พรเทพ สขุยวง คณะบรหิารธรุกจิ porntep-su@rmutp.ac.th
076360303367-4 นางสาว พรนภา ดศีรี คณะบรหิารธรุกจิ pornnapha-d@rmutp.ac.th
076350303006-9 นางสาว พรนภา ทองเหมอืน คณะบรหิารธรุกจิ pornnapa-t@rmutp.ac.th
076360305630-3 นางสาว พรนภา สมุณฑา คณะบรหิารธรุกจิ pornnapa-su@rmutp.ac.th
076360304206-3 นางสาว พรพมิล เครอืพัฒน์ คณะบรหิารธรุกจิ Phonphimon-k@rmutp.ac.th
076350302021-9 นางสาว พรพมิล จริะนันทพิร คณะบรหิารธรุกจิ pornpimon-j@rmutp.ac.th
076350308018-9 นางสาว พรพมิล งาชา้ง คณะบรหิารธรุกจิ PORNPIMON-N@rmutp.ac.th
076350303030-9 นางสาว พรพมิล พงษ์สวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ pornpimon-p@rmutp.ac.th
076350304322-9 นาย พรภวษิย์ รุง่สกุใส คณะบรหิารธรุกจิ pornpawit-r@rmutp.ac.th
076350304240-3 นางสาว พรรณปพร สวุภาพ คณะบรหิารธรุกจิ phanpraporn-s@rmutp.ac.th
076350303110-9 นางสาว พรรณวษา ใบบวัเผือ่น คณะบรหิารธรุกจิ Panvasa-b@rmutp.ac.th
076360305531-3 นางสาว พรรณวจิติร ์ พนารัตนชยั คณะบรหิารธรุกจิ Pavijit-p@rmutp.ac.th
076050303362-2 นาย พรรษพล เมฆวเิชยีรเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ pussapon-m@rmutp.ac.th



076360305011-6 นาย พลเทพ พันธุเ์สอื คณะบรหิารธรุกจิ Polthep-p@rmutp.ac.th
076360305734-3 นาย พลงัรัฐ จันทรค์ง คณะบรหิารธรุกจิ PALUNGRAT-J@rmutp.ac.th
076350303013-5 นางสาว พักตรว์ภิา เจรญิราษฎร์ คณะบรหิารธรุกจิ PHAKWIPHA-C@rmutp.ac.th
076350302221-5 นางสาว พัชนดิา แซเ่ฮง้ คณะบรหิารธรุกจิ patchanida-sae@rmutp.ac.th
076360304133-9 นาย พัชรพล เอีย่มอธพิงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ patcharapol-i@rmutp.ac.th
076360304045-5 นางสาว พัชรา อุน่จรัส คณะบรหิารธรุกจิ  Patchara-O@rmutp.ac.th
076250303128-3 นางสาว พัชรนิทร์ รัตนภักดี คณะบรหิารธรุกจิ patcharin-r@rmutp.ac.th
076360304072-9 นางสาว พัชรนิทร์ เมอืงปลอด คณะบรหิารธรุกจิ Phatcharin-M@rmutp.ac.th
076360304462-2 นางสาว พัชรนิทร์ ไกยเดช คณะบรหิารธรุกจิ patcharin-k@rmutp.ac.th
076350303038-2 นางสาว พัชรี วงษ์หนองแลง้ คณะบรหิารธรุกจิ patcharee-w@rmutp.ac.th
076150303445-3 นางสาว พัชรภีรณ์ ภูเ่กตุ คณะบรหิารธรุกจิ PATCHAREEPORN-PH@rmutp.ac.th
076350306023-1 นางสาว พัชรรัีตน์ เพลนิธรรมกลุ คณะบรหิารธรุกจิ Phatchareerat-p@rmutp.ac.th
076050306142-5 นางสาว พัทธนันท์ รุง่เรอืงซึง่สกลุ คณะบรหิารธรุกจิ Pattanan-ru@rmutp.ac.th
076350303135-6 นางสาว พชิชานันท์ บญุคง คณะบรหิารธรุกจิ PHITCHANAN-B@rmutp.ac.th
076360303307-0 นางสาว พชิชานันท ์ กรุงเกา่ คณะบรหิารธรุกจิ Pichanun-k@rmutp.ac.th 
076350304017-5 นางสาว พชิชาภัสร์ ปลืม้ประเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ PICHCHAPATR-PL@rmutp.ac.th
076350304102-5 นางสาว พชิญน์รี บญุศริิ คณะบรหิารธรุกจิ Phitnari-bo@rmutp.ac.th
076360304034-9 นางสาว พชิญส์นิ ี ประครองใจ คณะบรหิารธรุกจิ Pichsinee-p@rmutp.ac.th
076350304310-4 นางสาว พชิญา อรุณสทุธพิงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ phichaya-a@rmutp.ac.th
076360304004-2 นางสาว พชิญาภา เขยีนเขวา้ คณะบรหิารธรุกจิ PHITCHAYAPHA-K@rmutp.ac.th
076360304149-5 นางสาว พชิานภิา ชา้งศรี คณะบรหิารธรุกจิ pichanipa-c@rmutp.ac.th
076360305545-3 นาย พเิชฐ รุง่ลกัษมศีรี คณะบรหิารธรุกจิ pichet-r@rmutp.ac.th
076350303022-6 นางสาว พณิภชิา สงิเหดช คณะบรหิารธรุกจิ pinpicha-s@rmutp.ac.th
076350303324-6 นาย พทิยาพล ฤทธเิดช คณะบรหิารธรุกจิ pittayaphon-l@rmutp.ac.th
0763603033385 นาย พพัิฒน์ ธนาคสตุ คณะบรหิารธรุกจิ PIPHAT-T@rmutp.ac.th
 076360305521-4 นางสาว พมิผกา ค าผอ่ง คณะบรหิารธรุกจิ PIMPAKA-K@rmutp.ac.th
076360303003-5 นางสาว พมิพจั์นทร์ พทุธากรู คณะบรหิารธรุกจิ pimjan-p@rmutp.ac.th
076350304014-2 นางสาว พมิพช์นก สวุรรณรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ pimchanok-suwa@rmutp.ac.th
076250306003-5 นางสาว พมิพ์พลอย บญุ เลศิ  คณะบรหิารธรุกจิ phimphloi-b@rmutp.ac.th
076250302439-5 นางสาว พมิพพ์ชิชา เสง็เอีย่ม คณะบรหิารธรุกจิ PIMPITCHA-S@rmutp.ac.th
076350304130-6 นางสาว พมิพร์ภัทร ทองเนือ้แข็ง คณะบรหิารธรุกจิ PHIMRAPHAT-T@rmutp.ac.th
076360305016-5 นาย พริยิะ ปุ่ มแมน่ คณะบรหิารธรุกจิ piriya-p@rmutp.ac.th
076360034428-3 นางสาว พริยิาพร ค าทอง คณะบรหิารธรุกจิ piriyaporn-k@rmutp.ac.th
076360304911-8 นางสาว พริยิาภรณ์ สมศกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ Piriyaporn-s@rmutp.ac.th
076350308007-2 นางสาว พรีพร คงวงศ์ คณะบรหิารธรุกจิ PEERAPORN-K@rmutp.ac.th
076350304315-3 นาย พรีภาส ค าสอน คณะบรหิารธรุกจิ PEERAPAS-K@rmutp.ac.th
076360304103-2 นาย พรีวชิญ์ เทีย่งตรง คณะบรหิารธรุกจิ Peerawit-t@rmutp.ac.th
076350303119-0 นาย พรีวฒุิ สมติานนท์ คณะบรหิารธรุกจิ peerawut-sm@rmutp.ac.th
076250304223-1 นางสาว เพชรนภา สนกนก คณะบรหิารธรุกจิ Prednapa-s@rmutp.ac.th



076360302024-2 นางสาว เพชรฟ้า ค าพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ Petfah-k@rmutp.ac.th
1800400296102 นางสาว เพชรลดา ขนุพนิจิ คณะบรหิารธรุกจิ Phetlada-k@rmutp.ac.th
076350304038-1 นางสาว เพชรลดัดา เมฆสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ pethladda-m@rmutp.ac.th
076350303312-1 นางสาว เพ็ญพชิชา ศรชียั คณะบรหิารธรุกจิ penpitcha-s@rmutp.ac.th
076360304044-8 นางสาว เพ็ญพชิชา โกสะรุทธะ คณะบรหิารธรุกจิ penpicha-k@rmutp.ac.th
076350304015-9 นาย เพราพงศพั์นธุ์ แยม้หร่ังทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ Proupongpun-ya@rmutp.ac.th
076050304441-3 นางสาว แพรวา ทพิยป์ระเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ Praewa-ti@rmutp.ac.th
076360305633-7 นาย ฟาฮตั ด ารงคห์วงั คณะบรหิารธรุกจิ FAHUT-D@rmutp.ac.th
076350304043-1 นางสาว ภคพร กลา้กฤษ คณะบรหิารธรุกจิ pakaporn-k@rmutp.ac.th
076350306028-0 นางสาว ภคมน ชมูะณี คณะบรหิารธรุกจิ tawanrat-c@rmutp.ac.th
076360302010-1 นางสาว ภควดี ใจนอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ PHAKKAWADEE-J@rmutp.ac.th
076350304221-3 นางสาว ภควดี อบอุน่ คณะบรหิารธรุกจิ PHAKHAWADI-O@rmutp.ac.th
076050306120-1 นาย ภวตั เสนาะเสยีง คณะบรหิารธรุกจิ pawat-s@rmutp.ac.th
076350305052-1 นาย ภสชยั ทองศรี คณะบรหิารธรุกจิ phasachai-t
076360304078-6 นางสาว ภัคนาถ แกว้เพ็ง คณะบรหิารธรุกจิ PHAKKANARD-K@rmutp.ac.th
076350305038-0 นางสาว ภัชภชิา จาตรุงคโ์ชค คณะบรหิารธรุกจิ phatphicha-j@rmutp.ac.th
076360305023-1 นาย ภัทรดนัย กาญจนะโภคนิ คณะบรหิารธรุกจิ phatdanai-g@rmutp.ac.th
076350304332-8 นางสาว ภัทรถ์ริา งามสมพล คณะบรหิารธรุกจิ pattira-n@rmutp.ac.th
076360303312-0 นาย ภัทร พล สง่ทอง คณะบรหิารธรุกจิ Pattaraphon-s@rmutp.ac.th
076360304025-7 นางสาว ภัทรมน เขยีวออ่น คณะบรหิารธรุกจิ Pattaramon-k@rmutp.ac.th
076350302034-2 นางสาว ภัทรวดี เย็นทา่ขา้ม คณะบรหิารธรุกจิ PATTARAWADEE-Y@rmutp.ac.th
076360305701-2 นาย ภาณุพงศ์ วะชมุ คณะบรหิารธรุกจิ panupong-wa@rmutp.ac.th
076350303208-1 นางสาว ภาณุมาศ สงิหไ์ขม่กุข์ คณะบรหิารธรุกจิ PANUMAS-SI@rmutp.ac.th
076360304170-1 นางสาว ภาณุมาส ดขี า คณะบรหิารธรุกจิ panumas-de@rmutp.ac.th
076350306012-4 นาย ภาณุวฒัน์ โงน่ลนุ คณะบรหิารธรุกจิ Phanuwat-ng@rmutp.ac.th
076350303025-9 นางสาว ภาวนา มัน่สงค์ คณะบรหิารธรุกจิ คะ่
076050303437-2 นาย ภาวสทุธิ์ เปลง่ศรี คณะบรหิารธรุกจิ Pawasut-p@rmutp.ac.th
076360304020-8 นางสาว ภาวณีิ รสแดงชาติ คณะบรหิารธรุกจิ PHAWINEE-R@rmutp.ac.th
076360302222-2 นาย ภาสกร บญุแท ้ คณะบรหิารธรุกจิ passagorn-b@rmutp.ac.th
076350302123-3 นาย ภาสวชิญ์ กาหลง คณะบรหิารธรุกจิ pasavich-k@rmutp.ac.th
076360304033-1 นางสาว ภญิญามาศ สมสขุ คณะบรหิารธรุกจิ phinyamat-s@rmutp.ac.th
076350304422-7 นางสาว ภภัิชรญิ เพชรรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ PIPATCHARAT-P@rmutp.ac.th
076350304422-7 นางสาว ภภัิชรญิ  เพชรรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ pipatcharat-p@rmutp.ac.th
076350303329-5 นาย ภดูศิ พรศรเีจรญิกลุ คณะบรหิารธรุกจิ PUDIT-PO@rmutp.ac.th
076350303011-9 นาย ภบูดนิทร์ ประเสรฐิสริสิทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ phubadin-p@rmutp.ac.th
076350304044-9 นาย ภวูดล เรอืงเกตุ คณะบรหิารธรุกจิ phuwadol-r@rmutp.ac.th
076360305108-0 นางสาว มณีวรรณ อปุฮาต คณะบรหิารธรุกจิ MANEEWAN-U@rmutp.ac.th
076360304107-3 นางสาว มนธติา ราชประดษิฐ คณะบรหิารธรุกจิ Monthita-r@rmutp.ac.th
076350306101-5 นางสาว มนสนิี แสนจุย้ คณะบรหิารธรุกจิ monsinee-s@rmutp.ac.th



076360304101-6 นางสาว มนัสวี สวุรรณลาภา คณะบรหิารธรุกจิ manatsawee-s@rmutp.ac.th
076350302111-8 นางสาว มนัสวี เผือ่นผอ่ง คณะบรหิารธรุกจิ manatsawee-p@rmutp.ac.th
076350304329-4 นางสาว มโนราย์ โกธา คณะบรหิารธรุกจิ manora-k@rmutp.ac.th
076360302015-0 นางสาว มาลณีิ ลาโสภี คณะบรหิารธรุกจิ malinee-l@rmutp.ac.th
076360304122-2 นางสาว มกุขรนิทร์ เอีย่มอไุร คณะบรหิารธรุกจิ Mugkarin-a@rumtp.ac.th
076350304331-0 นางสาว มทุติา พันธห์นองหวา้ คณะบรหิารธรุกจิ mutita-p@rmutp.ac.th
076350305104-0 นาย เมธา พรัิกษา คณะบรหิารธรุกจิ metha-p@rmutp.ac.th
076350303115-8 นางสาว เมธาพร ภูศ่ลิป์ คณะบรหิารธรุกจิ maytaporn-p@rmutp.ac.th
076360304059-6 นางสาว เมธาพร บญุสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ methaporn-b@rmutp.ac.th
076350303115-8 นางสาว เมธาพร ภูศ่ลิป์ คณะบรหิารธรุกจิ maytaporn-p@rmutp.ac.th
076360304059-6 นางสาว เมธาพร บญุสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ methaporn-b@rmutp.ac.th
076350302044-1 นางสาว ยลลดา บญุเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ yonlada-b@rmutp.ac.th
076360305017-3 นาย ยศธรา สมนยิาม คณะบรหิารธรุกจิ yodthara-s@rmutp.ac.th
076350303316-2 นาย ยศพัฒน ์ มณีคง คณะบรหิารธรุกจิ YOTSAPAT-M@rmutp.ac.th 
076350304317-9 นางสาว ยศวดี ศรโีชติ คณะบรหิารธรุกจิ yodsawadee-s@rmutp.ac.th
076350303303-0 นางสาว ยศวดี อยูร่อด คณะบรหิารธรุกจิ Yossawadee-y@rmutp.ac.th
0763603054461 นาย ยทุธนา คตุพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ yutthana-k@rmutp.ac.th
076350304213-0 นางสาว ยวุดี น ้าสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ Yuwadee-nu@rmutp.ac.th
076350304106-6 นางสาว เยาวลกัษณ์ อนุโต คณะบรหิารธรุกจิ yaowalak-a@rmutp.ac.th
076360303033-2 นางสาว โยธกา โพธบิตุร คณะบรหิารธรุกจิ yotaka-p@rmutp.ac.th
076360305655-0 นางสาว โยษิตา ภูพ่วง คณะบรหิารธรุกจิ yosita-p@rmutp.ac.th
076350303419-4 นางสาว รชตวรรณ บตุรศกัดิแ์สง คณะบรหิารธรุกจิ rachatawan-b@rmutp.ac.th
076350306030-6 นางสาว รสพร ใจรัก คณะบรหิารธรุกจิ ROSSAPORN-J@rmutp.ac.th
076350316704-4 นางสาว รักตาภา นอ้ยชาวสวน คณะบรหิารธรุกจิ ruktapa-n@rmutp.ac.th
076360302028-3 นางสาว รัชนกีานต ์ หลัง่มา คณะบรหิารธรุกจิ RATCHANEEKARN-L@rmutp.ac.th 
076350303519-1 นางสาว รัญชดิา ส าแดงจติต์ คณะบรหิารธรุกจิ RUNCHIDA-S@rmutp.ac.th
076360303376-5 นางสาว รัตตกิาล ไชยสวน คณะบรหิารธรุกจิ rattikarn-c@rmutp.ac.th
076360303352-6 นางสาว รัตนมน ข าพวง คณะบรหิารธรุกจิ RATTANAMON-K@rmutp.ac.th
110070297279-4 นางสาว รุง้ทอง กล า่พลู คณะบรหิารธรุกจิ RUNGTHONG-K@rmutp.ac.th
076350303502-7 นางสาว รุง่ทพิย์ แถวอทุมุ คณะบรหิารธรุกจิ RUNGTHIP-TH@rmutp.ac.th
0760503046053 นางสาว รุจริา วงศศ์าโรจน์ คณะบรหิารธรุกจิ Rujira-w@rmutp.ac.th
076360305604-8 นางสาว รุจรัีตน์ ศรสีงคราม คณะบรหิารธรุกจิ RUJEERAT-S@rmutp.ac.th
076360304233-7 นางสาว เรอืงพลิาศ จลุพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ rueangphilas-ju@rmutp.ac.th
076050303308-5 นางสาว ลลติภัทร สาพันธุ์ คณะบรหิารธรุกจิ lalitpat-s@rmutp.ac.th
076350303341-0 นางสาว ลลติา อดลุยส์วสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ Lalita-ad@rmutp.ac.th
076350304420-1 นางสาว ลกัษมณ บวัสวุรรณ; คณะบรหิารธรุกจิ laksamon-b@rmutp.ac.th
076360304487-9 นางสาว ลกัษมณ พึง่ฉมิ คณะบรหิารธรุกจิ LAKSAMON-PH@rmutp.ac.th
076350304420-1 นางสาว ลกัษมณ บวัสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ laksamon-b@rmutp.ac.th
076350303310-5 นางสาว ลดัดาวลัย์ แกว้มณีวงค์ คณะบรหิารธรุกจิ LADDAWAN-KA@rmutp.ac.th



076360304112-3 นางสาว เลนกิาร์ มสิสงิร์ คณะบรหิารธรุกจิ lanika-m@rmutp.ac.th
076350303015-0 นาย วชริวทิย์ แซปึ่ง คณะบรหิารธรุกจิ wachirawit-sa@rmutp.ac.th
 076350305002-6 นาย วชริวทิย ์ วงคร์อบ คณะบรหิารธรุกจิ WACHIRAWIT-W@rmutp.ac.th 
076350305041-4 นางสาว วนัฐสนันท์ ปานเหล็ง คณะบรหิารธรุกจิ WANATSANAN-P@rmutp.ac.th
wnsv.kongrat@gmail.comนางสาว วนัสว ี คงแรต คณะบรหิารธรุกจิ wnsv.kongrat@gmail.com
076350304334-4 นางสาว วนชิพร นาคพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ wanitchaphon-n@rmutp.ac.th
076360304055-4 นางสาว วนดิา สนเล็ก คณะบรหิารธรุกจิ wanida-so@rmutp.ac.th
076350303308-9 นางสาว วนดิา ศขุเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ wanida-suk@rmutp.ac.th
076360305107-2 นาย วรโชติ รอดด า คณะบรหิารธรุกจิ WORACHOAT-R@rmutp.ac.th
076360302019-2 นางสาว วรดา ทองปรชีา คณะบรหิารธรุกจิ WORADA-TH@rmutp.ac.th
076350302134-0 นางสาว วรพร ปรชีาวงศ์ คณะบรหิารธรุกจิ WORAPORN-PR@rmutp.ac.th
076360303032-4 นางสาว วรพรรณ วฒุมิานพ คณะบรหิารธรุกจิ woraphan-w@rmutp.ac.th
076360304056-2 นางสาว วรรณดา โละ๊ซอ คณะบรหิารธรุกจิ Wannada-l@rmutp.ac.th
076360302227-1 นางสาว วรรณทพิย์ ดว้งสโมสร คณะบรหิารธรุกจิ Wannathip-d@rmutp.ac.th
076360304069-5 นางสาว วรรณพร ชาวชมุนุม คณะบรหิารธรุกจิ WANNAPORN-ch@rmutp.ac.th
076360303317-9 นางสาว วรรณลดา บญุรนิทร์ คณะบรหิารธรุกจิ Wanlada-b@rmutp.ac.th
076350304243-7 นางสาว วรรณษา ศริศิกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ WANNASA-S@rmutp.ac.th
0763603033229 นางสาว วรวรรณ นาคบญุ คณะบรหิารธรุกจิ WORAWAN-NA@rmutp.ac.th
076350302131-6 นางสาว วรัมพร บญุทับ คณะบรหิารธรุกจิ WARUMPORN-B@rmutp.ac.th
076360304081-0 นาย วรากร แซฉ่ั่ว คณะบรหิารธรุกจิ warakorn-sa@rmutp.ac.th
076360302113-3 นาย วรานนท์ รจนากร คณะบรหิารธรุกจิ waranon-r@rmutp.ac.th
076350306004-1 นางสาว วราภรณ์ รวมทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ WARAPORN-R@rmutp.ac.th
076350304220-5 นางสาว วราภรณ์ ฉมินอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ waraporn-ch@rmutp.ac.th
076350306031-4 นางสาว วราภรณ์ วงศค์ ารัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ WARAPORN-WONGK@rmutp.ac.th
076350304220-5 นางสาว วราภรณ์ ฉมินอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ waraporn-ch@rmutp.ac.th?
076360304054-7 นางสาว วราภรณ์ แกว้วงษ์ษา คณะบรหิารธรุกจิ Waraporn-kae@rmutp.ac.th 
076350304418-5 นางสาว วราภรณ์ ดปีระเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ waraporn-d@rmutp.ac.th
076360304410-1 นางสาว วราล ี โชคชยัธนากลุ คณะบรหิารธรุกจิ waralee-c@rmutp.ac.th
076350304133-0 นางสาว วรนิธร พานชิกลุ คณะบรหิารธรุกจิ Warintorn-pa@rmutp.ac.th
076360303375-7 นางสาว วรศิรา ระหาญนอก คณะบรหิารธรุกจิ waritsara-r@rmutp.ac.th
076050302411-8 นาย วศนิ พรหมปารจิ คณะบรหิารธรุกจิ wasin-ph@rmutp.ac.th
076350304342-7 นางสาว วศนิี เจรญิพชื คณะบรหิารธรุกจิ WASINEE-CH@rmutp.ac.th
076360304152-9 นางสาว วศนิี  ชาครยิานุ คณะบรหิารธรุกจิ wasinee-c@rmutp.ac.th
076360305031-4 นาย วสวตัติ์ พนอนุอดุมสขุ คณะบรหิารธรุกจิ wasawat-ph@rmutp.ac.th
076250303415-4 นาย วสษิฐพล ศรสีชิยางกรุ คณะบรหิารธรุกจิ Wasitipon-s@rmutp.ac.th
0763603030258 นาย วสุ ดา่นธงชยั คณะบรหิารธรุกจิ VASU-D@rmutp.ac.th
076350306003-3 นางสาว วชัราภรณ์ ชตุนิธราทพิย์ คณะบรหิารธรุกจิ WATCHARAPORN@rmutp.ac.th
076350304345-0 นางสาว วชัราภรณ์ ไมห้นองบวั คณะบรหิารธรุกจิ WATCHARAPORN-M@rmutp.ac.th
076360303357-5 นางสาว วชัรนิทร์ นยิมสกลุ คณะบรหิารธรุกจิ watcharin-ni@rmutp.ac.th



076360305102-3 นาย วชัเรนทร์ อบอุน่ คณะบรหิารธรุกจิ watcharen-o@rmutp.ac.th
076350303332-9 นาย วฒันพัฒน์ งามพลิา คณะบรหิารธรุกจิ wattanapat-n@rmutp.ac.th
076360303016-7 นางสาว วณัณติา ลกูศร คณะบรหิารธรุกจิ wannita-l@rmutp.ac.th
076350303340-2 นาย วนัชยั บวันาค คณะบรหิารธรุกจิ WANCHAI-B@rmutp.ac.th
076360303310-4 นางสาว วนัวสิา สคีง คณะบรหิารธรุกจิ WANWISA-SI@rmutp.ac.th
076350304236-1 นางสาว วนัวสิา เหมะ คณะบรหิารธรุกจิ Wanwisa-h@rmutp.ac.th
076360304123-0 นางสาว วนัวสิาข ์ อา่งเงนิ คณะบรหิารธรุกจิ wanwisa-a@rmutp.ac.th
076350303335-2 นางสาว วลัยา ซอ่มจันทกึ คณะบรหิารธรุกจิ wanlaya-s@rmutp.ac.th
076360304125-5 นางสาว วลัลภา บญุทนมิติร คณะบรหิารธรุกจิ WANLAPHA-B@rmutp.ac.th
076360304118-0 นางสาว วารพินิทุ์ สทิธปิระเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ waripin-s@rmutp.ac.th
076350304508-3 นางสาว วาสนา  ปัสสาราช คณะบรหิารธรุกจิ Wassana-Pa@rmutp.ac.th
076350304339-3 นางสาว วาสนิี เอีย่มละออ คณะบรหิารธรุกจิ wasinee-e@rmutp.ac.th
076260305039-9 นาย วกิรณ์ มสิสงิร์ คณะบรหิารธรุกจิ vigon-m@rmutp.ac.th
076360304468-9 นางสาว วชิญภา เชาวกจิ คณะบรหิารธรุกจิ wichayapa-c@rmutp.ac.th
076360305004-1 นาย วทิยา  เชือ้บญุ จันทร์ คณะบรหิารธรุกจิ WITTAYA-C@RMUTP.AC.TH
076350305019-0 นาย วนิทกาญจน์ ชลไพรพมิลรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ WINTAKARN-C@rmutp.ac.th
076360304071-1 นางสาว วภิา ดษิมหาผล คณะบรหิารธรุกจิ Wipa-d@rmutp.ac.th
076350303624-9 นางสาว วภิาวดี ชยัศรี คณะบรหิารธรุกจิ WIPHAWADEE-C@rmutp.ac.th
076350304301-3 นางสาว วภิาวด ี อตุสาหะ คณะบรหิารธรุกจิ Wipawadee-u@rmutp.ac.th
076360304119-8 นางสาว วภิาวรรณ พรรณล าเจยีก คณะบรหิารธรุกจิ wipawan-p@rmutp.ac.th
076350304336-9 นางสาว วลิาวรรณ ทานะมัย คณะบรหิารธรุกจิ Wilawan-t@rmutp.ac.th
076360304924-1 นางสาว วลิาวลัย์ ค าสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ virawan-k@rmutp.ac.th
076350303418-6 นางสาว ววิรรณรัตน ์ ข าทับ คณะบรหิารธรุกจิ viwanrat-k@rmutp.ac.th
076360305104-9 นาย วรีพล กาญจนพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ weeraphon-k@rmutp.ac.th
076350304313-8 นางสาว วรีส์ดุา เชดิสงูเนนิ คณะบรหิารธรุกจิ veesuda-c@rmutp.ac.th
076350302108-4 นาย วรีากร บญุเครอื คณะบรหิารธรุกจิ veerakorn-b@rmutp.ac.th
076260303419-5 นาย ศรายทุธ วงัมะนาว คณะบรหิารธรุกจิ sarayut-w@rmutp.ac.th
076360303001-9 นางสาว ศศญิา เพ็งกลางเดอืน คณะบรหิารธรุกจิ SASIYA-P@rmutp.ac.th
076350304116-5 นางสาว ศศธิร บรูณัติ คณะบรหิารธรุกจิ SASITRON-B@rmutp.ac.th 
076350303619-9 นางสาว ศศธิร ยิม้มจบญุ คณะบรหิารธรุกจิ SASITHORN-Y@rmutp.ac.th
076360304110-7 นางสาว ศศธิร สงา่ศรี คณะบรหิารธรุกจิ Sasithon-san@rmutp.ac.th
076360304190-9 นางสาว ศศธิร เรอืงดว้ง คณะบรหิารธรุกจิ Sasithon-r@rmutp.ac.th
076360304204-8 นางสาว ศศนิา สการันต์ คณะบรหิารธรุกจิ SASINA-SAK
076360304161-0 นางสาว ศศมิา ศรรีอต คณะบรหิารธรุกจิ sasima-sr@rmutp.ac.th
076360304001-8 นางสาว ศนัสนยี์ จติภริมย์ คณะบรหิารธรุกจิ Sansanee-j@rmutp.ac.th
076360304163-6 นางสาว ศริดา ตนัตเิสนาบญุ คณะบรหิารธรุกจิ SIRADA-T@rmutp.ac.th
076350304338-5 นางสาว ศริประภา คงประสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ siraprapa-ko@rmutp.ac.th
076350305005-9 นาย ศริพัชร เจรญิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ SIRAPHAT-C@rmutp.ac.th
076350306015-7 นางสาว ศริภัสสร เรอืงรัศมี คณะบรหิารธรุกจิ SIRAPATSON-R@rmutp.ac.th



076360305605-5 นางสาว ศริธิร สขุชยัศรี คณะบรหิารธรุกจิ Siritorn-s@rmutp.ac.th
076360304022-4 นางสาว ศรินิาฏ อะโรคา คณะบรหิารธรุกจิ Sirinart-A@rmutp.ac.th
076250306106-6 นางสาว ศริพิร ศรสีถาน คณะบรหิารธรุกจิ siriporn-sre@rmutp.ac.th
076350308002-3 นาย ศริภัิทร์ ทวนดอน คณะบรหิารธรุกจิ siriphat-t@rmutp.ac.th
076360304445-7 นางสาว ศริรัิญญา ผลสขุศรี คณะบรหิารธรุกจิ siriranya-p@rmutp.ac.th
076360304088-5 นางสาว ศริรัิตน ์ มัน่คง คณะบรหิารธรุกจิ sirirut-m@rmutp.ac.th
076360303514-1 นางสาว ศริลิกัษณ์ ศริสิมบตั ิ คณะบรหิารธรุกจิ Siriluk-siri@rmutp.ac.th
076350304244-5 นางสาว ศริวิรรณ ฉัตรนมิติ คณะบรหิารธรุกจิ siriwan-c@rmutp.ac.th
076350304427-6 นาย ศริศิกัดิ์ แซซ่ ิม้ คณะบรหิารธรุกจิ Sirisak-sa@rmutp.ac.th
076360302033-3 นาย ศวิกร จันทรส์ขุ คณะบรหิารธรุกจิ siwakorn-j@rmutp.ac.th
076350306021-5 นางสาว ศวินาถ เสนโสพศิ คณะบรหิารธรุกจิ Sivanard-s@rmutp.ac.th
076350305047-1 นางสาว ศวิรัตน์ ยชุยัสทิธกิลุ คณะบรหิารธรุกจิ siwarat-y@rmutp.ac.th
076360304015-8 นางสาว ศภุกาญจน์ อนิทรสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ SUPAKARN-I@rmutp.ac.th 
076350304114-0 นาย ศภุกติติ์ แป้นคอน คณะบรหิารธรุกจิ SUPAKIT-PA@rmutp.ac.th
076360303301-3 นาย ศภุชยั สาเรอืง คณะบรหิารธรุกจิ Supachai-sar@rmutp.ac.th
076350303014-3 นาย ศภุวชิญ์ ครองศลี คณะบรหิารธรุกจิ Suphavich-k@rmutp.ac.th
0763603033021 นาย ศภุวชิญ์ อดลุชวีะ คณะบรหิารธรุกจิ Supavit-a
076350303524-1 นาย ศภุสนิ อรุณศริกิลุ คณะบรหิารธรุกจิ supasin-a@rmutp.ac.th
076350304107-4 นางสาว ศภัุสรา คงตกุ คณะบรหิารธรุกจิ Suphatsara-k@rmutp.ac.th
076250304204-1 นางสาว ศภุาพชิญ์ ชยัศริภัิกดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ supapit-c@rmutp.ac.th
076360305115-5 นางสาว ศภุสิรา  ชสูงัข์ คณะบรหิารธรุกจิ supisara-c@rmutp.ac.th
076350303447-5 นางสาว ศภุสิรา สพัุดพร คณะบรหิารธรุกจิ Supitsara-s@rmutp.ac.th
076050304046-0 นางสาว โศศษิฐา ภูภั่กดี คณะบรหิารธรุกจิ porntipa-pu@rmutp.ac.th
076360304093-5 นางสาว สงกรานต ์ พรมมี คณะบรหิารธรุกจิ Songkran.p@rmutp.ac.th
076250302414-8 นางสาว สตรรัีตน์ จันทรศ์รลีะมัย คณะบรหิารธรุกจิ Satreerat-j@rmutp.ac.th
076360304039-8 นางสาว สไบทพิย ์ พวงประเสรฐิ คณะบรหิารธรุกจิ sabaithip-p@rmutp.ac.th
076350305021-6 นางสาว สปัญดา ตนัหลงขจร คณะบรหิารธรุกจิ SAPANDA-T@rmutp.ac.th
076360304175-0 นางสาว สมฤด ี เอีย่มผอ่ง คณะบรหิารธรุกจิ Somruedee-i@rmutp.ac.th
076360305634-5 นาย สมทิธ์ อษุณีษมาศ คณะบรหิารธรุกจิ samith-u@rmutp.ac.th
076360305603-0 นางสาว สรชา คงนอ้ย คณะบรหิารธรุกจิ SORACHA-K@rmutp.ac.th
076050304353-0 นางสาว สรญา สงิหาทา คณะบรหิารธรุกจิ sorraya-s@rmutp.ac.th
076250304532-5 นาย สรยทุธ พันธา คณะบรหิารธรุกจิ sorayuth-p@rmutp.ac.th
076350304008-4 นาย สรยทุธ สนุทรตนุ คณะบรหิารธรุกจิ Sorayuth-s@rmutp.ac.th
076350303024-2 นาย สรวศิ พลอยอยูด่ ี คณะบรหิารธรุกจิ sorawit-pl@rmutp.ac.th
076350303322-0 นางสาว สรัยรัตน์ พมุราช คณะบรหิารธรุกจิ SARAIRAT-P@rmutp.ac.th
076350304216-3 นางสาว สรัลชนา หลเีหล็ม คณะบรหิารธรุกจิ Saranchana-lh@rmutp.ac.th
076350304429-2 นางสาว สรัลดา มัคราช คณะบรหิารธรุกจิ SARALDA-M@rmutp.ac.th
076360303377-3 นางสาว สโรชา บญุปลกี คณะบรหิารธรุกจิ sarocha-thon@rmutp.ac.th
076360304115-6 นางสาว สลลิทพิย์ พทัิกษ์ชาตภิญิโญ คณะบรหิารธรุกจิ SALILTIP-P@rmutp.ac.th



076350304023-3 นาย สหชาติ นุชโพธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ Sahachartpind@gmail.com
076360304116-4 นางสาว สจัจพร ศรสีมรืน่ คณะบรหิารธรุกจิ Satchaphon-s@rmutp.ac.th
076350302024-3 นาย สนัตภิาพ เตศรบีรูพกลุ คณะบรหิารธรุกจิ SANTIPAB-T@rmutp.ac.th
076350305036-4 นางสาว สาธตุา เวณุจันทร คณะบรหิารธรุกจิ SATUTA-V@rmutp.ac.th
076360303006-8 นางสาว สายทพิย์ แกว้ดวงสี คณะบรหิารธรุกจิ SAITHIP-K@rmutp.ac.th
076260303404-7 นางสาว สาลนิี ทองหวล คณะบรหิารธรุกจิ salinee-th@rmutp.ac.th
076360304006-7 นางสาว สาวติรี เทพโพธา คณะบรหิารธรุกจิ sawitree-th@rmutp.ac.th
076360303314-6 นางสาว สาวติรี กก๊เครอื คณะบรหิารธรุกจิ sawitri-k
076360305628-7 นาย สงิหรา สงิหธ์วชั คณะบรหิารธรุกจิ singhara-s@rmutp.ac.th
076360305642-8 นาย สทิธชิยั ค าพวง คณะบรหิารธรุกจิ SITTICHAI-KH@rmutp.ac.th
076360304910-0 นางสาว สริกิลัยา สขุส าราญ คณะบรหิารธรุกจิ SIRIKALYA-S@rmutp.ac.th
076350304333-6 นางสาว สริพัิกตร์ เพิม่ศริถิาวร คณะบรหิารธรุกจิ siripak-pe@rmutp.ac.th
076360303371-6 นางสาว สริภัิชรี ศรชีมุพวง คณะบรหิารธรุกจิ suripahsharee-s@rmutp.ac.th
076360303311-2 นางสาว สริลิกัษณ์ วงศส์วสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ sirilak-wo@rmutp.ac.th
076360304013-3 นางสาว สกุญัณกิาร์ จันทาศรี คณะบรหิารธรุกจิ sukannika-c@rmutp.ac.th
076360303011-8 นางสาว สขุฤทัย ไชยสาสน์ คณะบรหิารธรุกจิ sukrutai-c@rmutp.ac.th
076350304219-7 นางสาว สจุติรา ชอบระเบยีบ คณะบรหิารธรุกจิ SUJITRA-C@rmutp.ac.th
076360304084-4 นางสาว สจุติรา บญุมา คณะบรหิารธรุกจิ sujitra-b@rmutp.ac.th
076350304425-0 นางสาว สจุริา ผา่นส าแดง คณะบรหิารธรุกจิ SUJIRA-P@rmutp.ac.th
076250303320-6 นางสาว สชุาดา บญุเกดิ คณะบรหิารธรุกจิ suchada-bo@rmutp.ac.th
076360302210-7 นางสาว สฐุติา อาจหยดุ คณะบรหิารธรุกจิ suthita-a@rmutp.ac.th
076360304097-6 นางสาว สดุารัตน ์ พรมมาวนั คณะบรหิารธรุกจิ Sudarat-pr@rmutp.ac.th
076360304041-4 นางสาว สดุารัตน ์ นามวงค์ คณะบรหิารธรุกจิ sudarat-nam@rmutp.ac.th
076350304439-1 นางสาว สดุารัตน์ ชนนยิม คณะบรหิารธรุกจิ Sudarat-chon@rmutp.ac.th
076350304136-3 นางสาว สทุธดิา วงคช์ยั คณะบรหิารธรุกจิ suttida-w@rmutp.ac.th
076350304144-7 นางสาว สทุธดิา รืน่เพยีร คณะบรหิารธรุกจิ Sutthida-re@rmutp.ac.th
076360304435-8 นางสาว สทุธดิา พกุนัด คณะบรหิารธรุกจิ Suttida-pu@rmutp.ac.th
076360303438-3 นาย สทุธพิงศ ์ พพัิฒนโ์ชตอินันท์ คณะบรหิารธรุกจิ SUTTIPONG-A@rmutp.ac.th
076360304908-4 นางสาว สทุธพิรรณ ศรชีมภู คณะบรหิารธรุกจิ suttiphan-s@rmutp.ac.th
076050306041-9 นาย สทุธพัิฒน ์ นุชสมบตัิ คณะบรหิารธรุกจิ sutipat-n@rmutp.ac.th
076250305003-6 นาย สทุธพัิฒน์ สรุสิาร คณะบรหิารธรุกจิ suttipat-su@rmutp.ac.th
076360305610-5 นาย สทุวิสั พยงุศกัดิส์กลุ คณะบรหิารธรุกจิ suthiwat-p@rmutp.ac.th
076360304153-7 นางสาว สธุาสนิี จันทกนก คณะบรหิารธรุกจิ 1.4104E+12
076350303532-4 นางสาว สธุดิา หล า่ผล คณะบรหิารธรุกจิ SUTHIDA-LU@rmutp.ac.th
076360304157-8 นางสาว สธุติา เฉลยีวฉลาด คณะบรหิารธรุกจิ sutita-c@rmutp.ac.th
076360303306-2 นางสาว สนุสิา สงัเงนิ คณะบรหิารธรุกจิ SUNISA-SU@rmutp.ac.th
076360304058-8 นางสาว สนุสิา พลฤทธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ sunisa-pon@rmutp.ac.th
076360304906-8 นางสาว สปุระวณ์ี ปิตชิาไพบลูย์ คณะบรหิารธรุกจิ Suprawee-p@rmutp.ac.th 
076360304189-1 นางสาว สพุรรณกิา แกว้ชนะ คณะบรหิารธรุกจิ SUPANNIKA-K@rmutp.ac.th



076360304472-1 นางสาว สพุรรณี ชนะสมบรูณ์ คณะบรหิารธรุกจิ supannee-c@rmutp.ac.th
076250303331-3 นางสาว สพัุชรี กระจา่งสนัเทยีะ คณะบรหิารธรุกจิ supacharee-k@rmutp.ac.th
076350304019-1 นางสาว สพัุตรา เรอืงแจม่ คณะบรหิารธรุกจิ supatta-r@rmutp.at.th
076350304404-5 นางสาว สพัุตรา เพยีรพทัิกษ์ คณะบรหิารธรุกจิ Suphatta-p@rmutp.ac.th
076350302121-7 นางสาว สพุชิชา สามงามพา คณะบรหิารธรุกจิ SUPITCHA-SAN@rmutp.ac.th
076360303308-8 นางสาว สภุรัตน์ วงษ์แดง คณะบรหิารธรุกจิ Suparat.ying1998@gmail.com
076350304443-3 นางสาว สภัุชชา มะวงค์ คณะบรหิารธรุกจิ supatcha-m@rmutp.ac.th
076360304920-9 นางสาว สภัุทธา ทรัพยถ์นอม คณะบรหิารธรุกจิ SUPATTA-S@rmutp.ac.th
076250303137-4 นางสาว สภุาดา ศรใีส คณะบรหิารธรุกจิ SUPADA-SR@rmutp.ac.th
076360302007-7 นางสาว สภุาพร แป้นสกุใส คณะบรหิารธรุกจิ SUPAPON-P@rmutp.ac.th
076360304068-7 นางสาว สภุาวด ี ทองประสม คณะบรหิารธรุกจิ Suphawadee-t@rmutp.ac.th
076360304209-7 นางสาว สุภิดา ข า มนิ  คณะบรหิารธรุกจิ supida-k@rmutp.ac.th
076360304209-7 นางสาว สภุดิา ข ามนิ คณะบรหิารธรุกจิ supida-k@rmutp.ac.th
076350305029-9 นาย สรุชยั ไชยเชษฐ์ คณะบรหิารธรุกจิ surachai-ch@rmutp.ac.th
076350302143-1 นางสาว สรุางคณา ผาทองไสย คณะบรหิารธรุกจิ surangkhana-p@rmutp.ac.th
076360304493-7 นางสาว สรุยีพ์ร สระทองเบีย้ คณะบรหิารธรุกจิ sureeporn-sr@rmutp.ac.th
076360303327-8 นางสาว สรุรัีตน์ เทพค า คณะบรหิารธรุกจิ SUREERAT-TH@rmutp.ac.th
076360304203-0 นางสาว สวุพัชร ศรแีมน คณะบรหิารธรุกจิ SUWAPAT-S@rmutp.ac.th
076360305527-1 นางสาว สวุมิล กาทอง คณะบรหิารธรุกจิ suwimon-k@rmutp.ac.th
076360302017-6 นางสาว เสาวณติ แกว้ธรรม คณะบรหิารธรุกจิ SAOWANIT-K@rmutp.ac.th
076360302016-8 นางสาว เสาวณีย์ แกว้ธรรม คณะบรหิารธรุกจิ SAOWANI-K@rmutp.ac.th
076360305636-0 นางสาว เสาวภาคย์ แกว้น ้าเย็น คณะบรหิารธรุกจิ Saowaphak-k@rmutp.ac.th
076360302021-8 นางสาว เสาวลกัษณ์  แสวง พันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ SAOWALUK-SA@rmutp.ac.th
076360304403-6 นางสาว เสาวลกัษณ์ ทรัพยน์วล คณะบรหิารธรุกจิ saowaluk-su@rmutp.ac.th
076350304302-1 นางสาว เสาวลกัษณ์ ขนุทอง คณะบรหิารธรุกจิ saowalak-khu@rmutp.ac.th
076360304063-7 นางสาว โสสดุา เชาวนะปัญจะ คณะบรหิารธรุกจิ Sosuda-c@rmutp.ac.th
076360304159-4 นางสาว หทัยรัตน์ ไตรบญุ คณะบรหิารธรุกจิ hatairat-e@rmutp.ac.th
076350305006-7 นาย หัสวรรษ ยามมสีนิ คณะบรหิารธรุกจิ HATSAWAT-Y@rmutp.ac.th
076350304324-5 นางสาว อชริญา กลา้จอหอ คณะบรหิารธรุกจิ achiraya-k@rmutp.ac.th
076360305639-4 นางสาว อดศิา ปุ่ นโหมด คณะบรหิารธรุกจิ ADISA-P@rmutp.ac.th
076360304902-7 นางสาว อธติญาธร พึง่และ คณะบรหิารธรุกจิ Atitayathon-p@rmutp.ac.th
076050304532-9 นาย อธวิฒัน์ ธนสนิศริวิฒันา คณะบรหิารธรุกจิ ATIWAT-T@rmutp.ac.th
076350303543-1 นาย อธสิทิธิ์ คอูภชิาติ คณะบรหิารธรุกจิ ATISIT-KU@rmutp.ac.th
076360304212-1 นางสาว อนงครั์ตน ์ สงัขก์ลาง คณะบรหิารธรุกจิ anongrat-s@rmutp.ac.th
076350302127-4 นางสาว อนัญญา สขุอรุณ คณะบรหิารธรุกจิ ananya-suk@rmutp.ac.th
076350304125-6 นางสาว อนันตา อาด า คณะบรหิารธรุกจิ Anunta-a@rmup.ac.th
076360304183-4 นางสาว อนญิพร ภมูริาช คณะบรหิารธรุกจิ aninporn-p@rmutp.ac.th
076150303432-1 นางสาว อนติา กะเต็บหมัด คณะบรหิารธรุกจิ Anita-k@rmutp.ac.th
076360304150-3 นางสาว อนุณศรี นวลมณี คณะบรหิารธรุกจิ arunsri-n@rmutp.ac.th



076350304328-6 นางสาว อนุตยา รานอก คณะบรหิารธรุกจิ anuttaya-r@rmutp.ac.th
076360304092-7 นางสาว อนุสสรา ตนัตระกลู คณะบรหิารธรุกจิ anusara-ta@rmutp.ac.th
076360302002-8 นางสาว อโนชา สาทประสทิธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ Anocha-s@rmutp.ac.th
076360304234-5 นางสาว อภญิญา แซล่อ้ คณะบรหิารธรุกจิ apinya-sa@rmutp.ac.th
076350304403-7 นางสาว อภญิญา พลูสวสัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ APINYA-PU@rmutp.ac.th
076360304234-5 นางสาว อภญิญา แซล่อ้ คณะบรหิารธรุกจิ apinya-sa@rmutp.ac.th
076360303013-4 นาย อภวิฒัน์ เสงีย่มแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ apiwat-san@rmutp.ac.th
076350305023-2 นางสาว อภสิรา สงัขเ์งนิ คณะบรหิารธรุกจิ APHISARA-S@rmutp@ac.th
076350304123-1 นางสาว อรจริา กาฬภักดี คณะบรหิารธรุกจิ ONJIRA-K@rmutp.ac.th
076360305652-7 นางสาว อรชนก อนุมอญ คณะบรหิารธรุกจิ onchanok-an@rmutp.ac.th
07635030450501-8นางสาว อรทัย บรสิทุธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ orathai-b@rmutp.ac.th
076360303324-5 นางสาว อรทัย คณะฤทธิ์ คณะบรหิารธรุกจิ orathai-k@rmutp.ac.th
076350304010-0 นางสาว อรพรรณ ขนัทอง คณะบรหิารธรุกจิ Oraphan-ka@rmut.ca.th
076360303029-0 นางสาว อรยา ภักดี คณะบรหิารธรุกจิ oraya-pa@rmutp.ac.th
076250303109-3 นางสาว อรอนงค์ รักหนึง่ คณะบรหิารธรุกจิ ONANONNG-R@rmutp.ac.th
076360304005-9 นางสาว อรอรยิา ภรูนัีนทนมิติ คณะบรหิารธรุกจิ aonariya-p@rmutp.ac.th
076250306104-1 นางสาว อรอมุา จ าปา คณะบรหิารธรุกจิ onuma-j@rmutp.ac.th
076350306036-3 นางสาว อรัญญา เดชขนัธ์ คณะบรหิารธรุกจิ aranya-d@rmutp.ac.th
076350304337-7 นางสาว อรสิา ฉววีรรณ คณะบรหิารธรุกจิ ARISA-CH@rmutp.ac.th
076360304083-6 นางสาว อรุณกมล สทุธา คณะบรหิารธรุกจิ arunkamon-s@rmutp.ac.th
076360303035-7 นางสาว อโรชา เหมะมลู คณะบรหิารธรุกจิ AROCHA-H@rmutp.ac.th
076360305526-3 นางสาว อลนีา กล า่แสง คณะบรหิารธรุกจิ Aleena-k@rmutp.ac.th
076350306016-5 นางสาว อวสัยา พระลกัษณ์ คณะบรหิารธรุกจิ awatsaya-p@rmutp.ac.th
076360303368-2 นาย อกัษฎาวฒุิ ธนสมบตัชิยัแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ Akaadawut-t@rmutp.ac.th
076360304146-1 นางสาว อมัพริา กนัทอง คณะบรหิารธรุกจิ ampira-k@rmutp.ac.th
076360302040-8 นาย อมัรนิทร์ ป่ินทอง คณะบรหิารธรุกจิ AMARIN-PI@rmutp.ac.th
076360302013-5 นาย อษัฎายธุ เขยีวสลบั คณะบรหิารธรุกจิ asadayut-k@rmutp.ac.th
076360303362-5 นางสาว อาจารยี์ เสงีย่มศกัดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ arjaree-s@rmutp.ac.th
076350306035-5 นางสาว อาทชิา สพุพัิฒนโ์มลี คณะบรหิารธรุกจิ ARTICHA-S@rmutp.ac.th
076350304021-7 นางสาว อาทติยา ทาปลดั คณะบรหิารธรุกจิ ATITTAYA-T@rmutp.ac.th
076350302113-4 นางสาว อาทติยา หนูมี คณะบรหิารธรุกจิ ATITAYA-N@rmutp.ac.th 
076360304019-0 นางสาว อาทติยา เกงิฝาก คณะบรหิารธรุกจิ athitaya-koe@rmutp.ac.th
076360304219-6 นางสาว อาทติยา สงิหส์น่ัน คณะบรหิารธรุกจิ artittaya-s@rmutp.ac.th
076350302113-4 นางสาว อาทติยา หนูมี คณะบรหิารธรุกจิ ATITAYA-N@rmutp.ac.th 
076360304019-0 นางสาว อาทติยา เกงิฝาก คณะบรหิารธรุกจิ athitaya-koe@rmutp.ac.th
076360305519-8 นางสาว อาทติยา น าประดษิฐ คณะบรหิารธรุกจิ artittaya-n@rmutp.ac.th
076360304019-0 นางสาว อาทติยา เกงิฝาก คณะบรหิารธรุกจิ athitaya-koe@rmutp.ac.th
076360304142-0 นางสาว อาทติยิา สขุจันทร์ คณะบรหิารธรุกจิ Arthitiya-s@rmutp.ac.th
076350304344-3 นางสาว อาภัสรา แดงสกลุ คณะบรหิารธรุกจิ arphatsara-d@rmutp.ac.th



076350303301-4 นางสาว อาภาพร รงคส์นัเทยีะ คณะบรหิารธรุกจิ Arpaporn-ro@rmutp.ac.th
076360304089-3 นางสาว อารยา ธปุพงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ araya-tu@rmutp.ac.th
076350308010-6 นางสาว อารยา แมสซลิี คณะบรหิารธรุกจิ ARAYA-M@rmutp.ac.th
076360303326-0 นางสาว อารญิา บตุรพรม คณะบรหิารธรุกจิ ARIYA-BO@rmutp.ac.th
076360304207-1 นางสาว อารยิา เวทยา คณะบรหิารธรุกจิ ariya-v@rmutp.ac.th
076350304016-7 นางสาว อารยีา เป็ดทอง คณะบรหิารธรุกจิ areeya-pe@rmutp.ac.th
076350304241-1 นาย อ าพล เกตพุงษ์ คณะบรหิารธรุกจิ amphon-k@rmutp.ac.th
076360304184-2 นางสาว อนิทริา สวุรรณมงคล คณะบรหิารธรุกจิ intira-su@rmutp.ac.th
076360302118-2 นางสาว อปุาวรรณ์ ผลเกดิ คณะบรหิารธรุกจิ UPAWAN-P@rmutp.ac.th
076350304237-9 นางสาว อษุณีย์ ค าเจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ ausanee-k@rmutp.ac.th
076360302032-5 นาย เอกราช ลอ่งศาลา คณะบรหิารธรุกจิ Ekkarach-l@rmutp.ac.th
076360304196-6 นางสาว ิ ธนพร แจง้ชุม่ คณะบรหิารธรุกจิ thanaporn-ju@rmutp.ac.th
056250204014-9 นางสาว กนกวรรณ อน้มี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Kanokwan-o@rmutp.ac.th
056350201030-6 นาย กรณ์ธนัตถ์ อมัพรพพัิฒน์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี kornthanat-u@rmutp.ac.th
056250204028-9 นาย กฤตนัย สอนประสทิธิ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี KRITANAI-S@rmutp.ac.th
506350203008-0 นาย กฤษฎาวธุ  วไิลลกัษณ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Kridsadawut-w@rmutp.ac.th
056350201207-0 นางสาว กนัตชิา ฮอ้เรอืงเวทยก์จิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี khanthicha.h@rmutp.ac.th 
056250201050-6 นาย กจิคณติภณ พมิพท์นต์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี kitkanitpon-p@rmutp.ac.th
056250201207-2 นางสาว กลุธดิา รุง่เรอืง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี kunthida-ru@rmutp.ac.th
056350201031-4 นาย จตโุชค ชมูา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี jatuchok-c@rmutp.ac.th
110370330732-1 นาย จติปกรณ์ ช านาญปืน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี JITPAKORN-C@rmutp.ac.th
056350201027-2 นาย ชยตุม์ ยทุธพรพงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี chayut-y@rmutp.ac.th
056350203004-9 นางสาว ชตุกิาญจน์ นพพันธ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี chutikan-no@rmutp.ac.th
056350204019-6 นาย โชตวิทิย์ สสุทุธพิงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี chotivit-su@rmutp.ac.th
056350201129-6 นางสาว ฐานติ แยม้ยิม้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Thanit-y@rmutp.ac.th
056350203002-3 นางสาว ดษุฎี สวสัดิธ์รรมากลุ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี dutsadee-s@rmutp.ac.th
0563502012278 นาย ธนเดช มว่งวงษ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี tanadet-m@rmutp.ac.th
056350201026-4 นาย ธนะรัชต์ กติตเิจรญิสนิชยั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี TANARAT-K@rmutp.ac.th
056250201201-5 นาย ธนัญชยั จรูญมกีนก คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี thananchai-j@rmutp.ac.th
056250201029-0 นาย ธวชัชยั พลิา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี tawatchai-pi@rmutp.ac.th
056350201128-8 นาย ธัญพัฒน ์ จักรแกว้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี thanyapat-j@rmutp.ac.th
056250201216-3 นางสาว ธันยข์นก โคตะมี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี thanchanok-ko@rmutp.ac.th
056350204013-9 นาย ธรีธ์ัช ทองอภชิาติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี THEETHAT-T@rmutp.ac.th
056250201052-2 นาย ธรีะศกัดิ์ ผาฮยุ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี theerasak.ph@rmutp.ac.th
056350201208-8 นาย นพรุจ จันทะลา่ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี nopparuj-j@rmutp.co.th
056350201136-1 นางสาว น ภัส รา รุง่ เจรญิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี napassara-r@rmutp.ac.th
056250203010-8 นางสาว นาตาชา จันทรงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Natacha -j@rmutp.ac.th
056350201015-7 นาย นายวศิษิฎ์ มลูเดช คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี wisit-m@rmutp.ac.th
056350201004-1 นาย น าพล แกว้มลู. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี NAMPHON-K@rmutp.ac.th



056350203001-5 นาย ปฏภิาณ_ ดปีระยรู คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PARTEPAN-DE@rmutp.ac.th
056350201211-2 นาย ปฐพี การุญกร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี patapee-k@rmutp.ac.th
056350201021-5 นาย ปณธิิ สขุมาศ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Paniti-s@rmutp.ac.th
056350201028-0 นาย ปรภัทร สงัขท์อง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี poraphat-s@rmutp.ac.th
056350201008-2 นาย ปัญญวฒัน์ เกดิผล คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PANYAWAT-K@rmutp.ac.th
056350201009-0 นางสาว ปารชิาติ คงดี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PARICHAT-KO@rmutp.ac.th
056350203012-2 นาย ปิยะ ค ้าประเสรฐิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PIYA-KHAM@rmutp.ac.th
056250201225-4 นาย พรกมล ทรัพยส์นิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ครับ
056350201025-6 นางสาว พรปิยา แซแ่ต ้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Pornpiya-s@rmutp.ac.th
056350201003-3 นางสาว พรรณวษา พาเสน่ห์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี panwasa-p@rmutp.ac.th
056350201120-5 นาย พลรัตน์ ศริวิงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Phonrat-s@rmutp.ac.th
056250202005-9 นางสาว พลอย วงศศ์รี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ploy-w@rmutp.ac.th
056250201208-0 นางสาว พัทธธ์รีา พงษ์ชรีี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี phattheera-p@rmutp.ac.th
056350201101-5 นางสาว พชิามญชุ์ สายบวัสกลุวงศ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PICHAMOL-S@rmutp.ac.th
056350203007-2 นางสาว พทิยารัตน์ บญุสอน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PITAYARAT-B@rmutp.ac.th
056350201234-4 นาย พฒุพิล นลิพัฒน์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี PUTTHIPOL-N@rmutp.ac.th
056350201221-1 นาย ภัทรดนัย องิสนัเทยีะ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี pattaradanai-i@rmutp.ac.th
056250201209-88 นาย ภมูพัิฒน์ สคุนัธนปัญญา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี poomipat-su@rmutp.ac.th
056350201222-9 นาย เมธัส เย็นวงศส์ขุ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี METHAT-Y@rmutp.ac.th
056250201211-4 นาย รชต บนิสมุัน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี rachata-b@rmutp.ac.th
056350201029-8 นางสาว รภัสกลุ กลุอน้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี RAPASKUL-K@rmutp.ac.th
056350201034-8 นาย รัชชานนท์ ข าโพธิ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี RATCHANON-K@rmutp.ac.th
056350203003-1 นางสาว ลลติภัทร สวุรรณรัตน์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Lalitphat-su@rmutp.ac.th
056350201213-8 นาย วงศกร ปองตระกลู คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี WONGSAKORN-P@rmutp.ac.th
056250201217-1 นาย วรชยั บญุญานุวตัร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี WORACHAI-B@rmutp.ac.th
056350201121-3 นางสาว วชัชริาพร แกลว้กลว้ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี watchirapohn-k@rmutp.ac.th
056350201140-3 นางสาว ศรญิญา สพุรรณคง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี SARINYA-S@rmutp.ac.th
056250201220-5 นาย เศรษฐชิยั อดลุยรั์มย์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Setthichai-a@rmutp.ac.th
1103703407732 นาย สรัล ไชยแสน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี SARUN-C@rmutp.ac.th
056350201141-1 นาย สราวธุ  แสงยางใหญ่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี SARAWUT-SAEN@rmutp.ac.th
056250201148-8 นาย สหรัถ นาเมฆ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี saharat-na@rmutp.ac.th
056350201209-6 นาย สานนท์ กาละนัง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี SANON-K@rmutp.ac.th
056350201007-4 นางสาว สชุาดา ธรรมจง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Suchada-ta@rmutp.ac.th
056350201104-9 นาย สทุวิสั สนสกล คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี sutiwat-s@rmutp.ac.th
056350201126-2 นาย สพุวฒัน์ สายเมอืง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี SUPPAWAT-SA@rmutp.ac.th
056350201202-1 นางสาว สภุาพรรณ จงมหาสวสัดิ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี supapun-j@rmutp.ac.th
056350203005-6 นางสาว อนุธดิา อรัุญจติร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ANUTHIDA-U@rmutp.ac.th
0563502010231 นาย อนุพงศ์ เกตสุอาด คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี Anupong-ke@rmutp.ac.th
056350201002-5 นางสาว อภวิรรณ โพธิจั์นทร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี APHIWAN-P@RMUPT.AC.TH 



056250201206-4 นาย อภวิฒัน์ เพ็งงาม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี apiwat-pe@rmutp.ac.th
056350201216-1 นาย อศิรา เสภู่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี isara-s@rmutp.ac.th
056350407031-6 นางสาว กชกร จหีนู คณะวศิวกรรมศาตร์ Kotchakorn-j@rmutp.ac.th
056350404033-5 นาย กชบดี ประจวบสขุ คณะวศิวกรรมศาตร์ Kotbodee-p
056350407026-6 นางสาว กนกพร เกตจุรูญ คณะวศิวกรรมศาตร์ Kanokporn-ke@rmutp.ac.th
056350401026-2 นาย กฤตบญุ นลิสุ คณะวศิวกรรมศาตร์ kittboon-ni@rmutp.ac.th
056350406047-3 นางสาว กฤตพร กลดัหงมิ คณะวศิวกรรมศาตร์ kittaporn-k@rmutp.ac.th
056360455003-5 นาย กฤตภิมู ิ แนวบตุร คณะวศิวกรรมศาตร์ krittipoom-n@rmutp.ac.th
056360402008-8 นาย กฤษณะ สมจันทกึ คณะวศิวกรรมศาตร์ kidsana-s@rmutp.ac.th
056360402029-4 นาย กฤษณัฐ ชาวดง คณะวศิวกรรมศาตร์ KIDSANAT-C@rmutp.ac.th
056360402045-0 นาย กฤษณากร บรูะพา คณะวศิวกรรมศาตร์ Kritsanakorn B-mail@rmutp.ac.th
056350451001-4 นาย กฤษดา ศรสีทุธิ คณะวศิวกรรมศาตร์ KRITSADA-SR@rmutp.ac.th
056350406026-7 นาย กนัตก์วี ป้ันเพชร คณะวศิวกรรมศาตร์ kankawee-p@rmutp.ac.th
055950409073-4 นาย การัณยภาส ศรธีราดล คณะวศิวกรรมศาตร์ KARANYAPAS-S@rmutp.ac.th 
056360403705-8 สบิโท ก าแพง แกว้กงัวาล คณะวศิวกรรมศาตร์ KAMPHAENG-K@rmutp.ac.th
056350401038-7 นาย เกรกิไกร แป้นแหลม คณะวศิวกรรมศาตร์ krergkrai-p@rmutp.ac.th
056360403711-6 นาย เกยีรตคิณู อยูด่ ี คณะวศิวกรรมศาตร์ Kiattikoon-y@rmutp.ac.th
056360402032-8 นาย เกยีรตภิมู ิ รัตนพทัิกษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ keattipoom-r@rmutp.ac.th 
056350403039-3 นาย ขลกญัจน์ ไชยสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ CHONLAKAN-C@rmutp.ac.th
056150405015-5 นางสาว ขวญัแกว้ กมลแสน คณะวศิวกรรมศาตร์ Khwankaew-k@rmutp.ac.th
056350401507-1 นาย คณาธปิ เขยีวฉาย คณะวศิวกรรมศาตร์ ทราบครับ
056350405064-9 นางสาว คมคาย ทับเปลีย่น คณะวศิวกรรมศาตร์ KOMKAI-T@rmutp.ac.th
056360401712-6 นาย คมิหันต์ แสนหมู คณะวศิวกรรมศาตร์ KHIMHUN-S@rmutp.ac.th
056360403703-3 นาย จตรุงค์ ศริปิระทมุมาศ คณะวศิวกรรมศาตร์ ิj่aturong-s@rmutp.com
056360455051-4 นาย จตรุวทิย์ จารุจารตี คณะวศิวกรรมศาตร์ Jaturavit-j@rmutp.ac.th
056350403080-7 นาย จักรกฤษ คงด า คณะวศิวกรรมศาตร์ Jakkrit-ko@rmutp.ac.th
056350405017-7 นาย จักรรนิทร์ บวัหลวง คณะวศิวกรรมศาตร์ jakkarin-bu@rmutp.ac.th
056250403085-8 นางสาว จดิาภา เผ่า่ตนั คณะวศิวกรรมศาตร์ jidapa-pa@rmutp.ac.th
056250403077-5 นาย จริภัทร ดอกบวั คณะวศิวกรรมศาตร์ Jiraputs-D@rmutp.ac.th
056350401147-6 นาย จริเมธ สทิธนิสิยัสขุ คณะวศิวกรรมศาตร์ Jiramaet-s@rmutp.ac.th
056350402025-3 นางสาว จริาภา ชุม่ผอ่ง คณะวศิวกรรมศาตร์ jirapa-ch@rmutp.ac.th
056250401131-2 นาย จริายสุ ศกัดิบ์รรพต คณะวศิวกรรมศาตร์ JIRAYUS-S@rmutp.ac.th
056360455019-1 นาย จรีพงศ์ เเสนบตุดา คณะวศิวกรรมศาตร์ JEERAPONG-S@rmutp.ac.th
056350401506-3 นางสาว เจนจริา ศรวเิศษ คณะวศิวกรรมศาตร์ JANJIRA-SO@rmutp.ac.th
056350405060-7 นาย ฉมาบด ี โตแตง คณะวศิวกรรมศาตร์ chamabodee-t@rmutp.ac.th
056350407045-6 นาย ฉัตรกนก งามคณะ คณะวศิวกรรมศาตร์ Chatkanok-n@rmutp.ac.th
056150407051-8 นางสาว ชนากาต์ จกุสดีา คณะวศิวกรรมศาตร์ CHANAKARN-ch@rmutp.ac.th
0563504060242 นางสาว ชนาพร ค าศรแีกว้ คณะวศิวกรรมศาตร์ CHANAPORN-K@rmutp.ac.th
056350405083-9 นางสาว ชลธชิา หวงัพทัิกษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ CHONTICHA-W@rmutp.ac.th



056350402019-6 นางสาว ชลติา จันทรค์นงึ คณะวศิวกรรมศาตร์ Chalita-ch@rmutp.ac.th
056360455001-9 นาย ชยัธวชั พฒุลา คณะวศิวกรรมศาตร์ chaitawat-p@rmutp.ac.th
056350405078-9 นาย ชยัพัฒนา องัคะชยัวนชิสกลุ คณะวศิวกรรมศาตร์  chaiphatthana-a@rmutp.ac.th
056360403701-7 นาย ชานน โตชม คณะวศิวกรรมศาตร์  chanon-toc@rmutp.ac.th
056250405064-1 นาย ชติณรงค์ เพิม่ข ึน้ คณะวศิวกรรมศาตร์ CHIRNARONG-P@rmutp.ac.th
056350405080-5 นาย ชษิณุชา เกตงุาม คณะวศิวกรรมศาตร์ chitsanucha-k@rmutp.ac.th
056350405090-4 นางสาว ชตุญิาณ์ แกว้ไทรแยม้ คณะวศิวกรรมศาตร์ Chutiya-k@rmutp.ac.th
056050402072-1 นางสาว เฌอกชกร สงัสดุ คณะวศิวกรรมศาตร์ Cherkodchakorn-s@rmutp.ac.th
056250401039-7 นาย ฐาปณัฏฐ์ ไชยชนะ คณะวศิวกรรมศาตร์ tapanut_c@rmutp.ac.th
056350405052-4 นาย ฐติพิงศ์ เเกว้ก าเนดิ คณะวศิวกรรมศาตร์ THITIPONG-K@rmutp.ac.th
056350406041-6 นาย ณธวรรษ สทุธหิรัิญ คณะวศิวกรรมศาตร์ Natawat-s@rmutp.ac.th
056350405067-2 นาย ณภัทร โพธิว์นั คณะวศิวกรรมศาตร์ napat-pow.rmutp.ac.th
056250401033-0 นางสาว ณัชชา สารลกึ คณะวศิวกรรมศาตร์ natcha-sa@rmutp.ac.th
0563504020170 นางสาว ณัฐกมล บญุพนิจิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Nathakamol-b@rmutp.ac.th
056350401015-5 นาย ณัฐชนนท์ เลาะหมัด คณะวศิวกรรมศาตร์ NATCHANON-L@rmutp.ac.th
056350401148-4 นางสาว ณัฐ ณชิา ปะติเก คณะวศิวกรรมศาตร์ NATNICHA-PAT@rmutp.ac.th
056360402041-9 นาย ณัฐธนพงษ์ เจรญิเรอืง คณะวศิวกรรมศาตร์ NATTANAPONG-J@rmutp.ac.th
056350403036-9 นางสาว ณัฐธพิร ทัพซา้ย คณะวศิวกรรมศาตร์ nattiporn-t@rmutp.ac.th
056360455045-6 นาย ณัฐนนท์ กลุธนวฒุิ คณะวศิวกรรมศาตร์ nattanon-ku@rmutp.ac.th
056350405084-7 นาย ณัฐนันท์ ทองเชดิ คณะวศิวกรรมศาตร์ NATTANAN-TH@rmutp.ac.th
056350404035-0 นาย ณัฐพงศ์ ไกรงู คณะวศิวกรรมศาตร์ NATTHAPHONG-KR@rmutp.ac.th
056350405033-4 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ศรี คณะวศิวกรรมศาตร์ nuttapong-wo@rmutp.ac.th
056350407021-7 นาย ณัฐพงษ์ ปานจันทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ NATTAPONG-PAN@rmutp.ac.th
056360402004-7 นาย ณัฐภัทร ไขเ่จรญิ คณะวศิวกรรมศาตร์ nattapat-ka@rmutp.ac.th
056350401127-8 นาย ณัฐภัทร จันทรสมบตัิ คณะวศิวกรรมศาตร์ natthapat-c@rmutp.ac.th
056350405002-9 นาย ณัฐวตัร ซคึาดะ คณะวศิวกรรมศาตร์ nattawat-ts@rmutp.ac.th
056350405011-0 นาย ณชิภมูิ โสมา คณะวศิวกรรมศาตร์ nitchapoom-so@rmutp.ac.th
056350402028-7 นาย ตณิณ์วรุต กลุโกวทิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Tinwarut-k@rmutp.ac.th
056350401028-8 นาย เตชติ คนิขนุทด คณะวศิวกรรมศาตร์ TECHIT-K@rmutp.ac.th
056350401008-0 นาย ไตรรัตน์ โพธิ์ใบ คณะวศิวกรรมศาตร์ Trirat-p@rmutp.ac.th
056360401731-6 นาย ทศวรรษ ปัสสาโท คณะวศิวกรรมศาตร์ TOSSAWAT-P@rmutp.ac.th 
056360455005-0 นางสาว ทอแสง โตทวิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Torsaeng-t@rmutp.ac.th 
055950409066-8 นาย เทพบญัชา สนิทราไชยสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ TEPBANCHA-S@rmutp.ac.th
056350405059-9 นาย ธณกฤษ วงษ์ละคร คณะวศิวกรรมศาตร์ tanakit-w@rmutp.ac.th
056350405026-8 นาย ธนกฤต ทองแยม้ คณะวศิวกรรมศาตร์ THANAKRIT-TH@rmutp.ac.th
056360404714-9 นาย ธนดล ทองคงเหยา้ คณะวศิวกรรมศาตร์ Thanadol-th@rmutp.ac.th
056360403513-6 นาย ธนพงษ์ อสุพัุนธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ thanapong-u@rmutp.ac.th
056360402022-9 นางสาว ธนพร ไชยาค า คณะวศิวกรรมศาตร์ THANAPORN-CHA@rmutp.ac.th
056350407025-8 นาย ธนพล วศิวเมธี คณะวศิวกรรมศาตร์ THANAPOL-WI@rmutp.ac.th



056350407037-3 นาย ธนพล พราหมเทศ คณะวศิวกรรมศาตร์ thanaphon-pr@rmutp.ac.th
056360401719-1 นาย ธนพล ยางทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ thanaphon-ya@rmutp.ac.th
056350401031-2 นาย ธนพล ชยัชนะสีพลี คณะวศิวกรรมศาตร์ THANAPOL-C@rmutp.ac.th
056350404005-3 นาย ธนภัทร ชอ้ยอบุล คณะวศิวกรรมศาตร์ Thanaphat-cho@rmutp.ac.th
056350401151-8 นาย ธนวนัต์ ประจง คณะวศิวกรรมศาตร์ THANAWAN-PRA@rmutp.com
056360455049-8 นาย ธนวนิท์ อณุหะกะ คณะวศิวกรรมศาตร์ tanawin-a@rmutp.ac.th
056360404719-8 นาย ธนวฒุ ิ วงศก์ลอ่มจติ คณะวศิวกรรมศาตร์ Thanawut-w@rmutp.ac.th
056350407032-4 นาย ธนศกัดิ์ เทยีนทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ Thanasak-t@rmutp.ac.th
056350406037-4 นาย ธนเสฏฐ ์ ธนยินันทปาล คณะวศิวกรรมศาตร์ THANASET-TA@rmutp.ac.th
056360402002-1 นาย ธนัท เรอืงพทิยา คณะวศิวกรรมศาตร์ tanat-r@rmutp.ac.th
056050401092-0 นาย ธนาธปิ วฒันาการัณย์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Thanatip-wa@rmutp.ac.th
056360401736-5 จา่อากาศโท ธนาวฒุิ หาญเมอืงใจ คณะวศิวกรรมศาตร์ TANAWOOOT-H@rmutp.ac.th
056250401130-4 นาย ธนาวฒุิ รุง่โรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ thanawut-r@rmutp.ac.th 
0563604020278 นาย ธนนิ ขนัทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ thanin-k@rmutp.ac.th
056360401709-2 นาย ธนสิร สมคดิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Tanisorn-s@rmutp.ac.th
056350402022-0 นางสาว ธมลวรรณ กรพัีนธุ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ thamonwan-kr@rmutp.ac.th
056360455037-3 นาย ธรรณ์ เจรญิสขุ คณะวศิวกรรมศาตร์ THAN-J@rmutp.ac.th
056360404724-8 นาย ธานรัีชต์ เย็นเจรญิ คณะวศิวกรรมศาตร์ taneerach-y@rmutp.ac.th
056350405039-1 นาย ธาวณิ เวชจริปกรณ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Tawin-w@rmutp.ac.th
056350405066-4 นาย ธติพิงษ์ พลูดี คณะวศิวกรรมศาตร์ thitiphong-p@rmutp.ac.th
056350401032-0 นาย ธติพัิทธ์ บญุแจม่จริโรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Thitiphat-b@rmutp.ac.th
056350404011-1 นาย ธรีเทพ ทะไกรเนตร คณะวศิวกรรมศาตร์ teerathep-t@rmutp.ac.th
056360455028-2 นาย ธรีพงษ์ เปลงสนัเทยีะ คณะวศิวกรรมศาตร์ Treeraphong-p@rmutp.ac.th
056150406004-8 นาย ธรีภัทร แววพลิา คณะวศิวกรรมศาตร์ teerapat-v@rmutp.ac.th
056350405088-8 นาย ธรีวรี์ นัคเร คณะวศิวกรรมศาตร์ teeravee-n@rmutp.ac.th
056360402038-5 นาย ธรีศกัดิ์ บญุมา คณะวศิวกรรมศาตร์ TEERASAK-B@rmutp.ac.th
056250402002-4 นาย เธยีรนรศิ บงัคมเนตร คณะวศิวกรรมศาตร์ thiennarit-b@rmutp.ac.th
056250451005-7 นาย นครนิทร์ บญุเกดิ คณะวศิวกรรมศาตร์ nakarin-b@rmutp.ac.th
056360401723-3 นาย นนทกร เอี๊ยะแหวด คณะวศิวกรรมศาตร์ Nontakorn-a@rmutp.ac.th
056250401041-3 นาย นรบดี ยาสมร คณะวศิวกรรมศาตร์ Narabadee-y@rmutp.ac.th
056360402044-3 นาย นรวรี์ โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์ Narrawee-yo@rmutp.ac.th 
056350405028-4 นาย นราวชิญ์ พรมวรณ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ NARAVIT-P@rmutp.ac.th
056350401135-1 นาย นฤภัทร บญุประกอบ คณะวศิวกรรมศาตร์ Naruepat-b@rmutp.ac.th
056350407012-6 นางสาว นลนิทพิย์ ชนูวล คณะวศิวกรรมศาตร์ NALINTHIP-C@rmutp.ac.th
056350451015-4 นางสาว นวพร ตรเีดช คณะวศิวกรรมศาตร์ Navaporn-th@rmutp.ac.th
056260455018-5 นาย นันทวฒัน์ กลีจ่นิดา คณะวศิวกรรมศาตร์ NUNTAWAT-K@rmutp.ac.th
056350407017-5 นางสาว นันทชิา มลสขุราช คณะวศิวกรรมศาตร์ Nanthicha-m@rmutp.ac.th
056350405073-0 นางสาว มะลวิรรณ พฒุเิอก คณะวศิวกรรมศาตร์ MALIWAN-P@rmutp.ac.th
056360403714-0 นาย ฐานก์วนิ วงศภั์ทรศกัดิ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ THAKAWIN-V@rmutp.ac.th 



056050403074-6 นาย นายภมูภัิทร เสรมิสขุไพศาล คณะวศิวกรรมศาตร์ phumuphat-s@rmutp.ac.th
056350451013-9 นาย น าโชค ลาดนอก คณะวศิวกรรมศาตร์ numchok-la@rmutp.ac.th
056250407011-0 นาย นพิฐิ หงษ์ทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ Nipit-h@rmutp.ac.th
056350403092-2 นางสาว นุชจรนิทร์ ยนิดี คณะวศิวกรรมศาตร์ nuchjarin-y@rmutp.ac.th
056350401022-1 นาย เนติ วลิยัรัตน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ คบั
056360455086-0 นาย บวรศกัดิ์ วงษ์ทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ bowonsak-w@rmutp.ac.th
056360455034-0 นาย บญัชา สนุทรอนิทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ bancha-s@rmutp.ac.th
056360455043-1 นาย บณุยกร อนิทรส์วาท คณะวศิวกรรมศาตร์ BOONYAKORN-I@rmutp.ac.th 
056050401097-9 นางสาว บณุยนุช ลนีา คณะวศิวกรรมศาตร์ bunyanuch-l@rmutp.ac.th
056350402016-2 นางสาว เบญญาภา เขยีวรี คณะวศิวกรรมศาตร์ BENYAPA-K@rmutp.ac.th
056360401729-0 นาย เบนนี่ ตู ้ คณะวศิวกรรมศาตร์ BENNY-T@rmutp.ac.th
055950401053-4 นาย ปณธิาน ภูข่นัเงนิ คณะวศิวกรรมศาตร์ panipan-p@rmutp.ac.th
056350401109-6 นาย ปณธิาน ประทมุฝาง คณะวศิวกรรมศาตร์ panithan-pr@rmutp.ac.th
056350401133-6 นาย ปรมนิทร ์ มะหะหมัด คณะวศิวกรรมศาตร์ porramin-m@rmutp.ac.th
056150403014-0 นาย ประจักษ์ เรงิมติร คณะวศิวกรรมศาตร์ prajak-ru@rmutp.ac.th
056350404034-3 นางสาว ประภัสราภา ผากงค า คณะวศิวกรรมศาตร์ Prapahatsarapa-p@rmutp.ac.th
056350402014-7 นางสาว ประภาภรณ์ อนิบ ารุง คณะวศิวกรรมศาตร์ Praphaphon-I@rmutp.ac.th
056360455024-1 นาย ปรัชญา ยาสะบู่ คณะวศิวกรรมศาตร์ PRATCHAYA-Y@rmutp.ac.th
056350407044-9 นาย ปรัชญา งามมี คณะวศิวกรรมศาตร์ PRATCHAYA-NG@rmutp.ac.th 
056050409020-3 นางสาว ปราธดีา เกตเุพ็ชร คณะวศิวกรรมศาตร์ PRATEEDA-K@rmutp.ac.th
056350409005-8 นาย ปราบดา ดาวเรอืง คณะวศิวกรรมศาตร์ prabda-da@rmutp.ac.th
056360402021-1 นาย ปรญิญา ลอยฟ้า คณะวศิวกรรมศาตร์ parinya-l@rmutp.ac.th
056350406003-6 นาย ปรญิญา นมิติร คณะวศิวกรรมศาตร์ parinya-ni@rmutp.ac.th
056350402030-3 นาย ปวนิท์ อคัรพลไพศาลสนิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Pawin-a@rmutp.ac.th
056035409035-5 นางสาว ปัญชญา ณ บางชา้ง คณะวศิวกรรมศาตร์ panchaya-n@rmutp.ac.th
056350405053-2 นาย ปัญญพัฒน์ มะค าไก่ คณะวศิวกรรมศาตร์ ครับ
056050407007-2 นางสาว ปาณสิรา เขตตะ คณะวศิวกรรมศาตร์ panisara-k@rmutp.ac.th
056360404728-9 นาย ปิยะพงษ์ วงศบ์าตร คณะวศิวกรรมศาตร์ PIYAPONG-W@rmutp.ac.th
056350403032-8 นางสาว ปิยะมาศ เขยีวดี คณะวศิวกรรมศาตร์ PIYMAS-K@rmutp.ac.th
056250403021-3 นางสาว ปิยาพัชร บงัสงูเนนิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Piyapach-b@rmutp.ac.th
056350405081-3 นางสาว เปมกิา จติตช์อบธรรม คณะวศิวกรรมศาตร์ pemika-j@rmutp.ac.th
056250405070-8 นาย พงศธร บวัตน้ คณะวศิวกรรมศาตร์ pongsaton-b@rmutp.ac.th
056250403078-3 นาย พงศภัค สายสาระ คณะวศิวกรรมศาตร์ phongsapak-s@rmutp.ac.th
056250405063-3 นาย พจวฒัน์ ผาพองยนุ คณะวศิวกรรมศาตร์ Potjawat-P@rmutp.ac.th
056350403539-2 นาย พชร ชมภศูรี คณะวศิวกรรมศาตร์ pachara-c@rmutp.ac.th
056360401733-2 นาย พรณรงค์ ร่วมทรัพย์ คณะวศิวกรรมศาตร์ phonnarong-r@rmutp.ac.th
056350403053-4 นางสาว พรทพิา ศรโีปฎก คณะวศิวกรรมศาตร์ pornthipa-s@rmutp.ac.th
056360455059-7 นาย พฤทธิ ์ อาทติยเ์ทีย่ง คณะวศิวกรรมศาตร์ PHARIT-A@rmutp.ac.th
056250405015-3 นางสาว พัทธวรรณ ทพิยป์ระจักร คณะวศิวกรรมศาตร์ Phatawan-t@rmutp.ac.th



056350405036-7 นาย พรีศภุ พรมแกว้ คณะวศิวกรรมศาตร์ peerasup-p@rmutp.ac.th
056350405061-1 นาย พรีะพัฒน์ จนิดามณี คณะวศิวกรรมศาตร์ peerapat-ji@rmutp.com
056350405022-7 นาย เพ็ญเพชร พาพลงาม คณะวศิวกรรมศาตร์ PHENPHET-P@rmutp.ac.th
056350401108-8 นาย ฟารดิ ผกาทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ farid-p@rmutp.ac.th
056250407049-0 นาย เฟาซนั แหละหมัน คณะวศิวกรรมศาตร์ faosun-l@rmutp.ac.th
056350402003-0 นางสาว เฟ่ืองลดา ครองยตุ ิ คณะวศิวกรรมศาตร์ fuanglada-k@rmutp.ac.th
056350405021-9 นางสาว ภัคจริา ลีอ้รยิะกลุ คณะวศิวกรรมศาตร์ PAKJIRA-L@rmutp.ac.th
055950403084-7 นาย ภัคพงษ์ เอีย่มชู คณะวศิวกรรมศาตร์ Pakapong-A@rmutp.ac.th
056360455038-1 นาย ภัทร ณ รังษี คณะวศิวกรรมศาตร์ PATTARA-N@rmutp.ac.th
056350401037-9 นาย ภัทร โกมลมาลย์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Patara.k@rmutp.ac.th
056250407026-8 นางสาว ภัทราพร หอ่หอม คณะวศิวกรรมศาตร์ PHATTARAPHON-H@rmutp.ac.th
055950409057-7 นาย ภานุพงศ์ โพธิป้์อม คณะวศิวกรรมศาตร์ phanupong-po@rmutp.ac.th
056360455016-7 นางสาว ภานุมาศ ลทัธธิรรม คณะวศิวกรรมศาตร์ PANUMAS-L@rmutp.ac.th
056250407017-7 นาย ภมูนิทร์ วารรัีกษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Pumin-v@rmutp.ac.th
056360455033-2 นาย มงคล ลบัโคกสงู คณะวศิวกรรมศาตร์ mongkon-l@rmutp.ac.th
056350402004-8 นางสาว มณทริา ตนัยชุน คณะวศิวกรรมศาตร์ MONTHIRA-T@rmutp.ac.th
056350402015-4 นางสาว มนตท์พิย์ พฤกษาสภุโชค คณะวศิวกรรมศาตร์ MONTIP-P@rmutp.ac.th
056360401724-1 นาย มานะการย์ ลาภทรัพยท์วี คณะวศิวกรรมศาตร์ Manakarn-l@rmutp.ac.th
056360401701-9 นาย มานติ ชยัโต คณะวศิวกรรมศาตร์ MANIT-C@rmutp.ac.th
056340702040-9 นาย มฮู าหมัดสกุรี เจ๊ะเตะ๊ คณะวศิวกรรมศาตร์ Muhammadsukri-c@rmutp.ac.th
056350403059-1 นาย เมธกานต์ แสบงบาล คณะวศิวกรรมศาตร์ methakan-s@rmutp.ac.th
056350409042-1 นางสาว เมธาว ี สวุรรณพาณชิ คณะวศิวกรรมศาตร์ maethawee-s@rmutp.ac.th
0563604550316 นาย ยอดธง รุนรุจิ คณะวศิวกรรมศาตร์ yodthong-r@rmutp.ac.th
056360455007-6 นาย ยทุธยิงค์ แสวงทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ YUTTHIYONG-S@rmutp.ca.th
0563504011260 นาย รักษิต ทัศทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ รักษิต ทัศทอง
056350407016-7 นางสาว รังสมิา ผดงุผล คณะวศิวกรรมศาตร์ RANGSIMA-P@rmutp.ac.th
056350405079-7 นาย รัชพล ปะระตะโก คณะวศิวกรรมศาตร์ RATCHAPON-P@rmutp.ac.th
056360455050-6 นาย ราชวทิย์ ยตุวิงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ rachwith-y@rmutp.ac.th
056360401730-8 นาย เรยีวยะ ทาจมิา คณะวศิวกรรมศาตร์ ryoya-t@rmutp.ac.th
056350404003-8 นาย ฤทธเิกยีรติ พรพระสงฆ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ RITTIKEAT-P@gmail.com
056350405023-5 นาย วชริพันธุ ์ พริง้พงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ VACHIRAPAN-P@o365.rmutp.ac.th
056350407042-3 นาย วชริวทิย์ พวงพฒุ คณะวศิวกรรมศาตร์ wachirawit-pu@rmutp.ac.th
056350407035-7 นางสาว วนชิยา ศรแีสงสงัข์ คณะวศิวกรรมศาตร์ wanitchaya-s@rmutp.ac.th
056360455018-3 นาย วรพล กาญจนกนัติ คณะวศิวกรรมศาตร์ worapon-k@rmutp.ac.th
056350404009-5 นาย วรพล อรศรี คณะวศิวกรรมศาตร์ VORAPOL-O@rmutp.ac.th
056250401051-2 นางสาว วรรณพร เหลา่รัตนอุน่จติ คณะวศิวกรรมศาตร์ Wannaporn-la@rmutp.ac.th
056350404037-6 นาย วรวทิย์ ดอนเกษม คณะวศิวกรรมศาตร์ worawit-d@rmutp.ac.th
056350403087-2 นางสาว วราภรณ์ รนิทา คณะวศิวกรรมศาตร์ WARAPORN-Ri@rmutp.ac.th
056250407044-1 นางสาว วรนิทร ศกัสนุทร คณะวศิวกรรมศาตร์ warinthon-s@rmutp.ac.th



056350403028-6 นาย วฑัฒวรรษ์ มาออ่น คณะวศิวกรรมศาตร์ Wattawan-ma@rmutp.ac.th
056250403066-8 นาย วกิรานต์ องักรูสทุธพัินธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ wigran-a@rmutp.ac.th
056060402025-8 นาย วชิาญ โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์ WICHAN-Y@rmutp.ac.th
056060402024-1 นาย วเิชยีร โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์ WICHIAN-Y@rmutp.ac.th
056250409001-9 นาย วทิวฒัน์ พดุพันธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ wittawa-pu@rmutp.ac.th
066050409065-8 นาย วนัิย ปัญจะโรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ WINAI-P@rmutp.ac.th
056350407010-0 นางสาว วปัิศยา ค าจร คณะวศิวกรรมศาตร์ WIPATSAYA-K@rmutp.ac.th
056050407038-7 นางสาว วภิาวี บญุนาม คณะวศิวกรรมศาตร์ wiphawee-b@rmutp.ac.th
056350407043-1 นางสาว วมิลสริิ ผูภั้กดี คณะวศิวกรรมศาตร์ WIMONSIRI-P@rmutp.ac.th
056350402012-1 นางสาว วยิดา โคตรภเูขยีว คณะวศิวกรรมศาตร์ wiyada-k@rmutp.ac.th
056050407037-9 นาย วิรัตน์ บวัจันทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Viratbuagan@gmail.com
056350403079-9 นาย วศิรุต ประจงไสย คณะวศิวกรรมศาตร์ Vitsarut-p@rmutp.com
056350407018-3 นาย วษิณุ ชา้งนอ้ย คณะวศิวกรรมศาตร์ vitsanu-c@rmutp.ac.th
056350403019-5 นาย วรีภัทร สขุสะอาด คณะวศิวกรรมศาตร์ WEERAPAT-SUKS@rmutp.ac.th
056350401149-2 นาย วรีภัทร์ แสงจันทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์  veerapat-s@rmutp.ac.th
056050401061-5 นาย ศรัญ นลิสนธิ คณะวศิวกรรมศาตร์ Saran-n@rmutp.ac.th
056360402033-6 นาย ศรัณยพ์ง พลเดช คณะวศิวกรรมศาตร์ Sarangpong-p@rmutp.ac.th
056250405011-2 นาย ศรุต ตัง้แกว้เฉลมิวงศ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ SARUT-T@rmutp.ac.th
056060402032 นางสาว ศศชิา เลาหพฤฒสิาร คณะวศิวกรรมศาตร์ SASICHA-L@rmutp.ac.th
056250405056-7 นางสาว ศศวิมิล พรมเดือ่ คณะวศิวกรรมศาตร์ sasiwimol-pr@rmutp.ac.th
056350403033-6 นาย ศกัรนิทร์ ชว่ยประดษิฐ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ sakarin-c@rmutp.ac.th
056350407033-2 นางสาว ศริกิญัญา เพือ่นรัมย์ คณะวศิวกรรมศาตร์ SIRIKANYA-PU@rmutp.ac.th
056350401112-0 นาย ศวิกร สมทุง่ คณะวศิวกรรมศาตร์ ครับ
056350409007-4 นาย ศภุกร สมตวั คณะวศิวกรรมศาตร์ Supakorn-som@rmutp.ac.th
056360455077-9 นาย ศภุกฤค กองแสง คณะวศิวกรรมศาตร์ Suphakit-k@rmutp.ac.th
056350409036-3 นาย ศภุชยั มาตรนิทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ SUPHACHAI-MA@rmuth.ac.th
056050405056-1 นาย ศภุวชิญ์ จักรชยักลุ คณะวศิวกรรมศาตร์ suphawith-j@rmutp.ac.th
056250405075-7 นางสาว ศภุาพชิญ์ พันธุพ์ุม่ คณะวศิวกรรมศาตร์ supapit-p@rmutp.ac.th
056350401111-2 นาย สมประสงค์ สงักรณี คณะวศิวกรรมศาตร์ Somprasong-s@rmutp.ac.th
056350401110-4 นาย สรกฤช เอีย่มสอาด คณะวศิวกรรมศาตร์ sorakit-i@rmutp.ac.th
056250407054-0 นาย สรสยทุธ์ ป้ันรัก คณะวศิวกรรมศาตร์ ครับ
056350405087-0 นางสาว สราลี สรุวิงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ SARALEE-S@rmutp.ac.th
056350451008-9 นาย สหชาติ แตงสาขา คณะวศิวกรรมศาตร์ sahachat-t@rmutp.ac.th
056350406033-3 นาย สนัตชิยั โอนหอม คณะวศิวกรรมศาตร์ santichai-o@rmutp.ac.th
056150406013-9 นาย สมัฤทธิ์ ล ิม้สกลุ คณะวศิวกรรมศาตร์ Sumrit-l@rmutp.ac.th
056360455035-7 นาย สทิธกิร โชระเวก คณะวศิวกรรมศาตร์ SITTHIKON-C@rmutp.ac.th
056150407044-3 นาย สทิธชิยั ถ ้ากระโทก คณะวศิวกรรมศาตร์ sittichai-th@rmutp.ac.th
056250402066-9 นาย สทิธพิล ศรอี าพันธ์ิ ุ คณะวศิวกรรมศาตร์ sittiphon-s@rmutp.ac.th
056050409060-9 นาย สริภัทร พรหมพฤกษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ sirapat-pr@rmutp.ac.th



056360403727-2 นาย สริพิงศ์ จารุจรัสพงศ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ siripong-ch@rmutp.ac.th
056360455013-4 นาย สพุรรณ สทิธิ์ กาฬษ ร  คณะวศิวกรรมศาตร์ supannasit-k@rmutp.ac.th
056360455020-9 นาย สรุสทิธิ์ สขุจติร คณะวศิวกรรมศาตร์ surasit-s@rmutp.ac.th
056350401131-0 นางสาว สรัุสวด ี เปรมใจ คณะวศิวกรรมศาตร์ Suratsawadee-pr@rmutp.ac.th
056360402049-2 นาย เสกสรร จวิวะสงัข์ คณะวศิวกรรมศาตร์ SAKSAN-J@rmutp.ac.th
056250405018-7 นาย เสฏฐนันท์ มะลขิาว คณะวศิวกรรมศาตร์ setthanan-m@rmutp.ac.th
056350403016-1 นาย เสวก เศวตดษิฐ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ Sawek-sa@rmutp.ac.th
056360401718-3 นาย แสงชยั เวยีงอนิทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ saengchai-w@rmutp.ac.th
056360402006-2 นาย อดลุย ์ วเิวกวรรณ คณะวศิวกรรมศาตร์ ADUL-W@rmutp.ac.th
056350405054-0 นาย อธปิ ธรรมปัญญา คณะวศิวกรรมศาตร์ atip-t@rmutp.ac.th
056350407001-9 นางสาว อภัสรา จันลาเศษ คณะวศิวกรรมศาตร์ apatsara-c@rmutp.ac.th
056250409052-2 นาย อภนัิทธ์ พนูพพัิฒนม์งคล คณะวศิวกรรมศาตร์ APINUT-PO@rmutp.ac.th
056250407032-6 นาย อมรเทพ ชายทวปี คณะวศิวกรรมศาตร์ amonthep-c@rmutp.ac.th
05636045546-4 นางสาว อรญา แป้นสขุา คณะวศิวกรรมศาตร์  ORAYA-PAN@rmutp.ac.th
056350403051-8 นางสาว อรปรยีา กองทองนอก คณะวศิวกรรมศาตร์ onpriya-k@rmutp.ac.th
056350403052-6 นางสาว อรพรรณ พรมสทีา คณะวศิวกรรมศาตร์ oraphan-ph@rmutp.ac.th
056250407039-1 นาย อรรถพล จ าปา คณะวศิวกรรมศาตร์ attapon-ja@rmutp.ac.th
056360401710-0 นาย อรรถพล บญุเมอืง คณะวศิวกรรมศาตร์ OATTHAPON-B@rmutp.acth
056360455021-7 นางสาว อรสิรา หรัิญเพิม่ คณะวศิวกรรมศาตร์ arisara-h
056350406045-7 นาย อวริุทธ์ วรรณกลาง คณะวศิวกรรมศาตร์ awirut-w@rmutp.ac.th
056360402037-7 นาย อเัดช สดุอดุม คณะวศิวกรรมศาตร์ Aukkadet-s@rmutp.ac.th
056250409051-4 นางสาว อารยีา ลอดกอง คณะวศิวกรรมศาตร์ areeya-lo@rmutp.ac.th
056350403086-4 นางสาว อารยีา บญุเป็ง คณะวศิวกรรมศาตร์ Areeya-boo@rmutp.ac.th
056150407041-9 นาย อทิธพิล อายสุม คณะวศิวกรรมศาตร์ Itthipol-a@rmutp.ac.th
056350406030-9 นาย เอกภาพ ประสาทพร คณะวศิวกรรมศาตร์ aekkaphap-pr
056250401038-9 นางสาว ิศีริาภรณ์ ผงผานอก คณะวศิวกรรมศาตร์ siraphon-p@rmutp.ac.th 
0563604550845 นาย Phubed Panaram คณะวศิวกรรมศาตร์ phubed-p@rmutp.ac.th
056360455018-3 นาย Worapon Kanjanakanti คณะวศิวกรรมศาตร์ WORAPON_K@rmutp.ac.th
076350103135-8 นางสาว กนกธนกิา สริกิติขิจร คณะศลิปศาสตร์ Karnokthanikar-s@rmutp.ac.th
076250101112-1 นางสาว กนกวรรณ กลิน่ดี คณะศลิปศาสตร์ kanokwan-kl@rmutp.ac.th
076350102004-7 นางสาว กมลรัตน ์ เรอืงเเสง คณะศลิปศาสตร์ Kamolrat-r@rmutp.ac.th
076350102008-8 นางสาว กรกนก ขรุรัิง คณะศลิปศาสตร์ KORNKANOK-KH@rmutp.ac.th
076350101027-9 นางสาว กรีติ เวชวมิลรัตนา คณะศลิปศาสตร์ KEERATI-WAC@rmutp.ac.th
076350101017-0 นางสาว กลุค เพชรสทุธิ์ คณะศลิปศาสตร์ Kullanat-p@rmutp.ac.th 
076350101119-4 นางสาว กลุธดิา สงัผัน คณะศลิปศาสตร์ kultida-sa@rmutp.ca.th
076350101114-5 นางสาว เกวลนิ โพธิท์อง คณะศลิปศาสตร์ Kewalin-p@rmutp.ac.th
076350103119-2 นางสาว ขวญัสริิ ใจสวา่ง คณะศลิปศาสตร์ khwansiri-j@rmutp.ac.th
076150102136-1 นางสาว จารุวรรณ สงักลมเกลีย้ง คณะศลิปศาสตร์ Jaruwan-sa@rmutp.ac.th
076350102037-7 นางสาว จารุวรรณ แพงพยุ คณะศลิปศาสตร์ JARUWAN-PH@rmutp.ac.th



076350102021-1 นางสาว จติรทพิย์ ศรสีวุรรณ คณะศลิปศาสตร์ jittip-s@rmutp.ac.th
076350102119-3 นางสาว จนิตาพร วงศส์งัฮะ คณะศลิปศาสตร์ JINTAPORN-W@rmutp.ac.th
076350103133-3 นาย จริสนิ จันทสิาร คณะศลิปศาสตร์ JIRASIN-J@rmutp.ac.th
076350103150-7 นางสาว จริาพัชร สงิหาหลา้ คณะศลิปศาสตร์ Chiraphatr-s@rmutp.ac.th
076350104116-7 นาย จรีะศกัดิ์ บญุธรรม คณะศลิปศาสตร์ JERASAK-B@rmutp.ac.th
076350101125-1 นางสาว จฑุามาศ พรหมประโคน คณะศลิปศาสตร์ juthamard-p@rmutp.ac.th
076350103008-7 นางสาว จฬุาลกัษณ์ มลูกระโทก คณะศลิปศาสตร์ Juraluk-m@rmutp.ac.th
076350102116-9 นางสาว เจนจริา ไชยมา คณะศลิปศาสตร์ janjira-cha@rmutp.ac.th
076350101016-2 นางสาว ฉัตรธดิา เดมขนุทด คณะศลิปศาสตร์ CHADTHIDA-D@rmutp.ac.th
076350101008-9 นางสาว ชนกสดุา หาบญุมี คณะศลิปศาสตร์ CHANOKSUDA-H@rmutp.ac.th
076350103110-1 นางสาว ชนาภา วฒุปิระดษิฐ คณะศลิปศาสตร์ chanapa-w@rmutp.ac.th
076350103037-6 นางสาว ชลลดา ตาลเพชร คณะศลิปศาสตร์ chonlada-t@rmutp.ac.th
076350103002-0 นางสาว ชลนัดา แสงสรุยิา คณะศลิปศาสตร์ CHALANDA-SA@rmutp.ac.th
076350103117-6 นาย ชวศิ ดษิมานพณรงค์ คณะศลิปศาสตร์ chawit-d@rmutp.ac.th
076350102120-1 นางสาว ชาลสิา สสีองหอ้ง คณะศลิปศาสตร์ CHALISA-SE@rmutp.ac
076350101129-3 นางสาว ชดิชนก เขยีวออ่น คณะศลิปศาสตร์ CHIDCHANOK-KE@rmutp.ac.th
076350103009-5 นางสาว ชตุกิาญจน์ สภุารี คณะศลิปศาสตร์ CHUTIKRAN-S@rmutp.ac.th
076350102014-6 นางสาว ชตุมิา แกว้ทอง คณะศลิปศาสตร์ CHUTIMA-KAE@rmutp.ac.th
076350101014-7 นางสาว ญาณสริี บญุนิม่ คณะศลิปศาสตร์ yanasiree-b@rmutp.ac.th
076350104109-2 นางสาว ญาสมุนิทร์ เกษโสภา คณะศลิปศาสตร์ yasumin-k@rmutp.ac.th
076350103033-5 นางสาว ณัฐกานต์ ค าวชิา คณะศลิปศาสตร์ natthakarn-kh@rmutp.ac.th
076350102105-2 นางสาว ณัฐกานต์ สพุรรณ์ คณะศลิปศาสตร์ nattakan-su@rmutp.ac.th
076250103036-0 นางสาว ณัฐวภิา หลวงเทพ คณะศลิปศาสตร์ natthawipa-l@rmutp.ac.th
076350103043-4 นางสาว ดสุดิารา เรยีมสกลุชยั คณะศลิปศาสตร์ DUSIDARA-R@rmutp.ac.th
076350103114-3 นาย ธนกฤต ผาสขุขี คณะศลิปศาสตร์ Thanakit-pa@rmutp.ac.th
076350103126-7 นาย ธนบดี ใบครุฑ คณะศลิปศาสตร์ thanabodee-b@rmutp.ac.th
076350101033-7 นางสาว ธนวรรณ เพชรไกร คณะศลิปศาสตร์ thanawan-pat@rmutp.ac.th
760350103016-0 นางสาว ธนัญชนก ลฬีหาพนากลุ คณะศลิปศาสตร์ thananchanok-l@rmutp.ac.th
076350103108-5 นางสาว ธัญรดี ชสูกลุ คณะศลิปศาสตร์ Thanradee-c@rmutp.ac.th
076350103013-7 นางสาว นภัสสรา เลศิพรม คณะศลิปศาสตร์ NAPATSARA-L@rmutp.ac.th
076350101111-1 นางสาว นรษิรา เกือ้ชมุ คณะศลิปศาสตร์ NARISSARA-KUE@rmutp.ac.th
076350103038-4 นางสาว นฤมล คุม้ใจดี คณะศลิปศาสตร์ NARUEMON-K@rmutp.ac.th
076350103028-5 นางสาว นัจจนันท์ กนกสวนทรัพย์ คณะศลิปศาสตร์ NAJANAN-K@rmutp.ac.th
076350103010-3 นางสาว นัฐมนต์ โสภา คณะศลิปศาสตร์ NATTHAMON-SO@rmutp.ac.th
076350103103-6 นางสาว นางสาว ธัญญารัตน์ เจรญิ คณะศลิปศาสตร์ THANYARAT-CHAR@rmutp.ac.th
076350102034-4 นางสาว นชิดา พุม่สขุ คณะศลิปศาสตร์ NICHADA-P@rmutp.ac.th
076350102115-1 นาย นติวิฒุิ คณุาวฒุิ คณะศลิปศาสตร์ Nitiwut-ku@gmail.com
076350103006-1 นางสาว บรุ ิสักร เคลอืบทอง คณะศลิปศาสตร์ BURASSAKORN-K@rmutp.ac.th
076350102032-8 นางสาว เบญจมาภรณ์ ใหมไ่ชย คณะศลิปศาสตร์ benjamaporn-m@rmutp.ac.th



076350101001-3 นางสาว เบญจมาศ อดุมประมวล คณะศลิปศาสตร์ Benjamas-U@rmutp.ca.th
076350102124-3 นางสาว ปทติตา มะหะมาน คณะศลิปศาสตร์ PATITTA-M@rmutp.ac.th
076350103017-8 นางสาว ปภัสสร วงคม์ณีวรีณ คณะศลิปศาสตร์ PAPHATSON-W@rmutp.ac.th
076350103017-8 นางสาว ปภัสสร วงคม์ณีวรรณ คณะศลิปศาสตร์ PAPHATSON-W@rmutp.ac.th
076350102030-2 นางสาว ปภาวดี ข าอ า่ คณะศลิปศาสตร์ Prapawadee-k@rmutp.ac.th
076350103122-6 นางสาว ประกายกานต์ สวา่งวงษ์ คณะศลิปศาสตร์ prakaykran-s@rmutp.ac.th
076350101123-6 นางสาว ประภาวดี โนนสงูเนนิ คณะศลิปศาสตร์ paparvadee-n@rmutp.ac.th
076350102117-7 นางสาว ปราณปรยิา มุง่ทุง่กลาง คณะศลิปศาสตร์ pranpriya-m@rmutp.ac.th
076350103020-2 นางสาว ปรายฟ้า สายบญุมา คณะศลิปศาสตร์ PRAIFHA-S@rmutp.ac.th
076350103039-2 นางสาว ปรยีา ค าพาพันธ์ คณะศลิปศาสตร์ Priya-k@rmutp.ac.th
076350101030-3 นางสาว ปรยีาภรณ์ โพธิว์นั คณะศลิปศาสตร์ preeyaporn-ph@rmutp.ac.th
076350102002-1 นางสาว ปวนัรัตน์ นาคนอ้ย คณะศลิปศาสตร์ PRAWARAT-N@rmutp.ac.th
076350103151-5 นาย ปองคณุ ดติถะวโิรจน์ คณะศลิปศาสตร์ pongkhun-d@rmutp.ac.th
076350104108-4 นางสาว ปัณฑกิา มาเรอืน คณะศลิปศาสตร์ Panthika-m@rmutp.ac.th
076350103034-3 นาย ปัณณธร ราชรุจทิอง คณะศลิปศาสตร์ pannathron-r@rmutp.ac.th
076350101138-4 นางสาว ปานวาด ประสมพงษ์ คณะศลิปศาสตร์ panwad-pr@rmutp.ac.th
076350103022-8 นางสาว ปารชิาติ อดุมการณ์ คณะศลิปศาสตร์ PARICHAT-U@rmutp.ac.th   
076350101038-6 นางสาว ปิยะพร เทพวงค์ คณะศลิปศาสตร์ Piyaoorn-T@rmutp.ac.th
076350104102-7 นาย พงศธร ดนัยสวสัดิ์ คณะศลิปศาสตร์ Pongsathorn-d@rmutp.ac.th
076350103005-3 นางสาว พรญาณี ศรเีรอืง คณะศลิปศาสตร์ Phonyani-S@rmutp.ac.th
076250102116-1 นางสาว พรทพิย์ ประสงครั์ตนกลุ คณะศลิปศาสตร์ Porntip-pr@rmutp.ac.th
076350103004-6 นางสาว พฤกษา ลมิปวชัรพงศ์ คณะศลิปศาสตร์ Phueksa-L@rmutp.ac.th
076350103035-0 นางสาว พวงมณี อตัตะพรกึ คณะศลิปศาสตร์ phuangmanee-o@rmutp.ac.th
076250104108-6 นางสาว พัชรมัย พันทา คณะศลิปศาสตร์ PHATCHARAMAI-P@rmutp.ac.th
076350103109-3 นางสาว พัชรดิา แสงศรี คณะศลิปศาสตร์ Phatcharida-s@rmutp.ac.th
076350102016-1 นางสาว พชิญาธรรม ยอ่งหิน้ คณะศลิปศาสตร์ Phichayatham-y@rmutp.ac.th
076350101040-2 นางสาว ไพลนิ ววิฒันาธนากรุล คณะศลิปศาสตร์ pailin-w@rmutp.ac.th
076350101108-7 นางสาว ฟาตมิา แชม่ลอืนาม คณะศลิปศาสตร์ FATIMA-C@rmutp.ac.th
076250102017-1 นางสาว ภัณฑริา เพ็ชรรั์กษา คณะศลิปศาสตร์ phanthira-ph@rmutp.ac.th
076250103138-4 นางสาว ภัทธมีา เทง้บางดว้น คณะศลิปศาสตร์ phattima-t@rmutp.ac.th
076350101003-0 นางสาว ภัทรดา เขยีวดวงดี คณะศลิปศาสตร์ patrada-k@rmutp.ac.th
076350103030-1 นางสาว ภัทรานษิฐ์ จารุแพทย์ คณะศลิปศาสตร์ PATTARNIS-J@rmutp.ac.th
076350104117-5 นาย ภาคภมูิ หว้ยหงษ์ทอง คณะศลิปศาสตร์ Pakpoom-h@rmutp.ac.th.com
076150101101-6 นางสาว ภรูชิญาฐ์ โชคธนนราทพิย์ คณะศลิปศาสตร์ PHURICHAYA-CH@rmutp.ac.th
076350101007-1 นางสาว มณีรัตน ์ ลนุลา คณะศลิปศาสตร์ Maneerat-lu@rmutp.ac.th
076250102117-9 นางสาว เมธาวี ร่มล าดวน คณะศลิปศาสตร์ Methawee-r@rmutp.ac.th
076350103131-7 นางสาว ระพพีรรณ ทองเปราะ คณะศลิปศาสตร์ RAPEEPHAN-T@rmutp.ac.th
076350104115-9 นาย รัชพล โพธิอ์ยู่ คณะศลิปศาสตร์ ratchapol-ph@rmutp.ac.th
076250103037-8 นางสาว รัตนส์ดุา ศรปีระไหม คณะศลิปศาสตร์ Ratsuda-s@rmutp.ac.th



076350103127-5 นางสาว รนิรดา สมบรูณ์ คณะศลิปศาสตร์ RINRADA-S@rmutp.ac.th
076350103049-1 นางสาว ลดัดาวลัย์ ค าทะสนู คณะศลิปศาสตร์ LADDAWAN-K@rmutp.ac.th
076350102028-6 นางสาว วรรณพร แกว้คง คณะศลิปศาสตร์ Wannaporn-ka@rmutp.ac.th
076350103012-9 นางสาว วรรณษา สมอารมณ์ คณะศลิปศาสตร์ VANNASA-S@rmutp.ac.th
076350102005-4 นางสาว วรรณษิา บญุยงค์ คณะศลิปศาสตร์ Wannisa-b@rmutp.ac.th
076350103044-2 นางสาว วรัญญา เสน่หา คณะศลิปศาสตร์ WARANYA-SAN@rmutp.ac.th
076350102141-7 นางสาว วรางคณา พรมไหม คณะศลิปศาสตร์ Warangkana-p@rmutp.ac.th
0763501031200 นางสาว วนัวสิา ค าพรัด. คณะศลิปศาสตร์ Wanwisa-kam@rmutp.ac.th
076350103128-3 นางสาว วชิญาพร แจม่ปัญญา คณะศลิปศาสตร์ widchayaporn-j@rmutp.ac.th
076350103123-4 นางสาว วชิดุา สดีา คณะศลิปศาสตร์ VISHUDA-S@rmutp.ac.th
076350101009-7 นางสาว ศทธนิ ี มากลว้นดี คณะศลิปศาสตร์ SUTTINEE-M@rmutp.ac.th
1709800375572 นางสาว ศศกิานต์ สอนพันธ์ คณะศลิปศาสตร์ sasikan-s@rmutp.ac.th
076350101121-0 นางสาว ศศกิานต์ เกตเุรอืง คณะศลิปศาสตร์ sasikarn-ke@rmutp.ac.th
076350101130-1 นางสาว ศศภัิค เทพโสธร คณะศลิปศาสตร์ Sasipak-t@rmutp.ac.th
076350103149-9 นางสาว ศศลิกัษณ์ ภักตะไชย คณะศลิปศาสตร์ sasilak-p@rmutp.ac.th
076350101028-7 นางสาว ศริดา ฉัตรรัตนยศ คณะศลิปศาสตร์ sirada-ch@rmutp.ac.th
076350102101-1 นางสาว ศริรัิตน์ แกว้ศลิา คณะศลิปศาสตร์ Sirirat-ka@rmutp.ac.th
076350101128-5 นางสาว ศลิป์รัตนา สขุเจรญิ คณะศลิปศาสตร์ SINRATTANA-S@rmutp.ac.th
076350101124-4 นาย สมเกยีรติ โพธิเ์งนิ คณะศลิปศาสตร์ somkiat-p@rmutp.ac.th
076250102132-8 นางสาว สมสตรี สทุธนิาคสมบตัิ คณะศลิปศาสตร์ somsatree-s@rmutp.ac.th
076350101037-8 นางสาว สรินิทรา โชตณิชิชานุกร คณะศลิปศาสตร์ sirinthra-c@rmutp.ac.th
076350103146-5 นางสาว สชุาดา แซล่ิม้ คณะศลิปศาสตร์ suchada-sae@rmutp.ac.th
076350102122-7 นางสาว สทุธชิา นลิแสง คณะศลิปศาสตร์ sutticha-n@rmutp.ac.th
076350103143-2 นางสาว สทุธดิา แปลสนม คณะศลิปศาสตร์ Suttida-pl@rmutp.ac.th
076350104107-6 นางสาว สธุาวดี เขยีวนอ้ย คณะศลิปศาสตร์ SUTHAWADEE-Krmutp.ac.th
076350101120-2 นางสาว สนุฐิษา พงษ์คละ คณะศลิปศาสตร์ SUNITSA-P@rmutp.ac.th 
076350103111-9 นางสาว สนุสิา ปกคลมุ คณะศลิปศาสตร์ SUNISA-POK@rmutp.ac.th
076350102132-6 นางสาว สพุชิฌาย์ แสงนลิ คณะศลิปศาสตร์ supitcha-san@rmutp.ac.th
076250103139-2 นางสาว สภุาพร ผา่นแผว้ คณะศลิปศาสตร์ supaporn-panp@rmutp.ac.th
076350102024-5 นางสาว สรุรัีตน์ ทองดอนเหมอืน คณะศลิปศาสตร์ Sureerat-tho@rmutp.ac.th
076350102029-4 นางสาว สวุพชิญ์ พมิทอง คณะศลิปศาสตร์ suwaphit-p@rmutp.ac.th
076350103121-8 นางสาว อภชิญา บ ารุงจติต์ คณะศลิปศาสตร์ apichaya-bu@rmutp.ac.th
076350101047-7 นางสาว อภญิญา เอกยะติ คณะศลิปศาสตร์ apinya-ae@rmutp.ac.th
076050102022-5 นาย อภสิทิธิ์ ศรเีพ็ญ คณะศลิปศาสตร์ apisit-sr@rmutp.ac.th
076350103019-4 นางสาว อมติา นามเลศิ คณะศลิปศาสตร์ amita-n@rmutp.ac.th
076350101034-5 นางสาว อรณัฐ ทมิา คณะศลิปศาสตร์ Oranut-t@rmutp.ac.th
076350102013-8 นาย อรรถศร เมฆเคลือ่น คณะศลิปศาสตร์ atthasorn-m@rmutp.ac.th
076350102027-8 นางสาว อราดา สนิสวุรรณนุกลู คณะศลิปศาสตร์ arada-s@rmutp.ac.th
076350101021-2 นางสาว อโรชา หวลก าเหนดิ คณะศลิปศาสตร์ arocha-hu@rmutp.ac.th



076350103021-0 นาย อคัรพล ภาคานาม คณะศลิปศาสตร์ AKKARAPON-P@rmutp.ac.th
 076350102102-9 นางสาว อารษิา หมืน่นารายณ์ คณะศลิปศาสตร์ arisa-mu@rmutp.ac.th
076350103048-3 นางสาว อสิราวรรณ กนัภัย คณะศลิปศาสตร์ ISRAWAN-K@rmutp.ac.th
126350903012-1 นาย กนก รัตนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบKANOK-R@rmutp.ac.th
126350902013-0 นางสาว กนกสริิ เรอืงปราชญ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบKANOKSIRI-R@rmutp.ac.th
126350902003-1 นางสาว กวสิรา แสงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบkavisara-sa@rmutp.ac.th
126350901002-4 นางสาว กติตยิา พงษ์เปีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบKITTIYA-PO@rmutp.ac.th
126350902017-1 นางสาว กติยิาภรณ์ หงษ์สรอ้ย คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบKITIYAPORN-H@rmutp.ac.th
126350901007-3 นาย คณุาพัฒน์ ภู่แกว้เผอืก คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบKHUNAPHAT-P@rmutp.ac.th
126350903018-8 นางสาว จฬุาลกัษณ์ พึง่ภักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบJULALUCK-PH@rmutp.ac.th
126350903002-2 นางสาว ชชัฎา สนิบวัผอ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบchadchada-s@rmutp.ac.th
126150901103-4 นางสาว ญัสมนิ สะรมิัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบคะ่
126350903009-7 นาย ฐานะกรณ์ นพคณุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบTANAGORN-NO@rmutp.ac.th
126250901117-2 นางสาว ฐติมิา ไชโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบThitima-CH@rmutp.ac.th
126150901023-4 นาย ณัฎฐพล สพุสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบnattapon-sup@rmutp.ac.th
126350903027-9 นาย ณัฏฐกรณ์ สงัคทัต คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบNATHKORN-S@rmutp.ac.th
126350903017-0 นางสาว ดวงพลอย สอนสกุอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบDUANGPLOY-S@rmutp.ac.th
1236509010040 นาย ธนชติ ฉมิกลุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบTHANACHLTAOF255@GMAIL.COM 
126350903028-7 นางสาว ธนาภรณ์ ลกัษณะวารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบthanaporn-la@rmutp.ac.th
126250903023-0 นาย ธรีะพงษ์  ชยัสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบTEERAPONG-C@rmutp.ac.th
126350901018-0 นาย นครนิทร์ เกตแุกว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบNAKARIN-KE@RMUTP.AC.TH
126050901236-4 นางสาว นนทญา แกว้มโนรมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบnontaya-k@rmutp.ac.th
126350902008-0 นางสาว บงกช บตุรจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบbongkoch-b@rmutp.ac.th
126350902011-4 นางสาว บญุญสิา บญุอนิทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบboonyisa-b@rmutp.ac.th
126350903001-4 นางสาว ประภัสสร ธรรมสทิธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบprapatsorn-th@rmutp.ac.th
126350903015-4 นางสาว ปัทมาพร บตุรทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบPATTAMAPORN-B@rmutp.ac.th
126350901013-1 นาย พัชระ นกศกัดิด์า คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบPachara-no@rmutp.ac.th
126350903016-2 นางสาว พัชราวรรณ เคยคอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบpatcharawan-k@rmutp.ac.th
126350903006-3 นางสาว ภัทรภร เพ็ชรปราณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบPATTARAPORN-PH@rmutp.ac.th
126350903003-0 นางสาว ภัสสร ค าสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบPHATSORN-K@rmutp.ac.th
126350901006-5 นาย ภาสพงศ์ พลูผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบPASSAPONG-P@rmutp.ac.th
126350903021-2 นาย ภรูนิทร์ สรณเจรญิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบphurin-s@rmutp.ac.th
126350903022-0 นางสาว รัตตยิากร โถชยัค า คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบrattiyakorn-t@rmutp.ac.th
126350903004-8 นาย วรกร ศกัดิด์ ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบWORAKORN-S@rmutp.ac.th
126150901004-4 นางสาว วนัวสิาห์ ธนะพันธพ์พัิฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบwanwisa-th@rmutp.ac.th
12350902009-8 นาย วชิยั ไวชมภู คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบWICHAI-W@rmutp.ac.th
126350901019-8 นางสาว ศรินิทพิย์ พุม่แสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบsirinthip-ph@rmutp.ac.th
126350903008-9 นาย ศลิา คงชืน่สนิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบsila-k@rmutp.ac.th
126350903011-3 นางสาว สภัุสสร ไหลเลือ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบSUPHASSORN-L@rmutp.ac.th



126350903014-7 นางสาว อภญิญา วงัครีี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบAPINYA-WANG@rmutp.ac.th
136250602003-4 นาย จริาเมธ สภุารัตน์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่Jiramet-s@rmutp.ac.th
136350603109-6 นาย ฐณิวฒัน์ แซเ่บ๊ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่Thinawat-s@rmutp.ac.th
136350603116-1 นางสาว ฐติาภา เหลยีวจันทร คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่thitapha-l@rmutp.ac.th
136250602011-7 นางสาว ณัฐกานต์ ชา้งแกว้ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่NATTAGAN-C@rmutp.ac.th
1363506031104 นาย ตรณิภพ เจรญิศรวีสิทุธิ์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่TINNAPHOP-C@rmutp.ac.th
136350601001-7 นางสาว ธนัญญา อนิทรฉั์ตร คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่thananya-i@rmutp.ac.th
136350603107-0 นางสาว ธัญลกัษณ์ วหิกรัตน์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่thanyarak-w@rmutp.ac.th
136350603222-7 นางสาว นชิาภา จันทรังษี คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่Nichapa-j@rmutp.ac.th
136350603121-1 นาย บญุญากรณ์ ทองโฉม คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่BUNYAKON-T@rmutp.ac.th
136350603215-1 นางสาว ป่ินมณี ทายนต์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่pinmanee-t@rmutp.ac.th
136350601002-5 นางสาว พรพรรณ แสงไข่ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่phonphan-s@rmutp.ac.th
136350601004-1 นางสาว รตนฉัตร ชา้งทอง คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่Ratanachat-c@rmutp.ac.th
136350602001-6 นาย ระพี อนิทระ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่rapee-i@rmutp.ac.th 
136350602006-5 นางสาว วรรษมล ค าลาด คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่wassamon-k@rmutp.ac.th
136350603203-7 นางสาว ศริดา บญุไตรย์ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่sirada-b@rmutp.ac.th
136350603220-1 นางสาว สภุาภรณ์ ปักษา คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่supaporn-pak@rmutp.ac.th
136350603221-9 นาย เอกพงศ์ รุง่เรอืง คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่aekkapong-r@rmutp.ac.th


