
ที่อยูอีเมล คะแนน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ 

phuwit-j@rmutp.ac.th 130 / 150 036360501064-6 นาย ภูวิศ   จินดาพล ครุศาสตรอุตสาหกรรม

sirirat-pa@rmutp.ac.th 130 / 150 036360501048-9 นางสาว ศิริรัตน   ปนนูเวียง ครุศาสตรอุตสาหกรรม

THITIPONG-WO@rmutp.ac.th 140 / 150 036360501058-8 นาย ฐิติพงศ   วงษอุดม ครุศาสตรอุตสาหกรรม

Tawan-H@rmutp.ac.th 140 / 150 036360501049-7 นาย ตะวัน   หงษกา ครุศาสตรอุตสาหกรรม

sitthiphon-j@rmutp.ac.th 140 / 150 036360505004-8 นาย สิทธิพล   ใจดี ครุศาสตรอุตสาหกรรม

jirayut-n@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501044-8 นาย จิรายุทธ   นามแจม ครุศาสตรอุตสาหกรรม

chompunuch-p@rmutp.ac.th 150 / 150 036360503003-2 นางสาว ชมพูนุช   ปองกัน ครุศาสตรอุตสาหกรรม

nattaphong-h@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501056-2 นาย นัฐพงษ   หัวหนองหาร ครุศาสตรอุตสาหกรรม

phalothai-p@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501026-5 นางสาว ผโลทัย   ปยะวงค ครุศาสตรอุตสาหกรรม

MONGKOL-KO@rmutp.ac.th 150 / 150 036360503515-5 นาย มงคล   กุนพิริยะ ครุศาสตรอุตสาหกรรม

yuparat-kh@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501032-3 นางสาว ยุพารัตน   ขุนขจร ครุศาสตรอุตสาหกรรม

WIWAT-RA@rmutp.ac.th 150 / 150 036360503508-0 นาย วิวัฒน   รัตโน ครุศาสตรอุตสาหกรรม

supakorn-si@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501025-7 นาย ศุภกร   สิงหสม ครุศาสตรอุตสาหกรรม

SUPALERK-H@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501030-7 นาย ศุภฤกษ   หิรัญวัฒน ครุศาสตรอุตสาหกรรม

supapan-s@rmutp.ac.th 150 / 150 036360501027-3 นางสาว สุภาพรรณ   แสงจันทร ครุศาสตรอุตสาหกรรม

apisit-kk@rmutp.ac.th 150 / 150 036360502002-5 นาย อภิสิทธิ์   คุณวงค ครุศาสตรอุตสาหกรรม

akkarachai-s@rmutp.ac.th 150 / 150 036360505002-2 นาย อัครชัย   สิทธิชัย ครุศาสตรอุตสาหกรรม

KANYARAT-SRITH@rmutp.ac.th 120 / 150 036350805530-0 นางสาว กัญญารัตน   ศรีทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

NETNAPA-M@rmutp.ac.th 120 / 150 036350805806-4 นางสาว เนตรนภา   มังษา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

asia-@rmutp.ac.th 120 / 150 036350805408-9 นางสาว เอเซีย   ดวงเเจม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

napasakorn-c@rmutp.ac.th 130 / 150 036350805112-7 นาย นภัสกร   ไชยศรีสุด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

virawan-b@rmutp.ac.th 130 / 150 036350805411-3 นางสาว วิราวรรณ   บุญสําเร็จ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

sukanya-da@rmutp.ac.th 130 / 150 036350805614-2 นางสาว สุกัญญา   แดงนอย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

kunlapron-k@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805416-2 นางสาว กุลภรณ   คะเหลา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

chanathip-th@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805545-8 นาย ชนาธิป   ทิพยโสตนัยนา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

chomphunik-d@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805306-5 นางสาว ชมพูนิกข   ดาวัลย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

yasita-t@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805437-8 นางสาว ญาศิตา   ธาดาศิลปสกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

yaopass@rmutp.ac.rh 140 / 150 076350306005-8 นาย ญาโอภาส   อมรตานนท บริหารธุรกิจ

pinmanee-w@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805146-5 นางสาว ปนมณี   วิชัยสา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

wasita-c@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805417-0 นางสาว วาสิตา   ชัยแสง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

SARAN-KO@rmutp.ac.th 140 / 150 036250805232-5 นาย ศรัณย   กอเกียรติตระกูล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

sirimanus-s@rmutp.ac.th 140 / 150 036350805325-5 นาย ศิริมนัส   สรอยคํา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ARRIRAT-H@rmutp.ac.th 140 / 150 036250805430-5 นางสาว อารีรัตน   โหไทย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

kannika-kan@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805327-1 นางสาว กรรณิการ   กันทะรัก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Krit-wa@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805302-6 นาย กฤศ   วรานันทอังกูร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

kan-su@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805222-6 นาย กาญจน   ศุภกาญจนไพโรจน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

kittisak-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805831-2 นาย กิตติศักดิ์   เชื้อสุข เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

jirakit-n@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805324-8 นาย จิรกิตติ์   นาจําปา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

jirawat-pr@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805434-5 นาย จิราวัฒน   ประสุวรรณ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

jatiya-s@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805134-3 นางสาว เจติยา   สอนทรง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

jenjira-l@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805827-0 นางสาว เจนจิรา   เหลาสุดโท เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CHATMONGKON-S@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805105-3 นาย ฉัตรมงคล   สนโต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

napitcha-s@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805736-5 นางสาว ณพิชชา   สมดังใจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

nathaporn-l@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805429-5 นางสาว ณัฐพร   ลอมสระนอย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมออนไลน วันสงกรานต ประจําป 2564 ที่ไดคะแนน > 120 คะแนน



ที่อยูอีเมล คะแนน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ 

teerayoot-p@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805737-3 นาย ธีรยุทธ   แปะโส เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

nawapat-ra@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805445-1 นางสาว นวภัส   รัตนวรรณี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

PRACHYA-N@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805407-1 นางสาว ปรัชญา   งามฉองสกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

PARMAI.P@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805436-0 นาย ปาไม   พึ่งงาม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

phanphasa-b@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805519-5 นางสาว พรรภษา   บุญเลิศ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

potsawee-b@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805122-6 นาย พศวีร   บุญยม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

pattanapong-p@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805741-5 นาย พัฒนพงษ   โพธิมณี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

PIMPUN-P@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805145-7 นางสาว พิมพพัณณ   ภูประภากรกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

peerada-pu@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805231-5 นางสาว พีรดา   พวงบุญมาก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

pattaranit-l@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805413-1 นาย ภัทรนิษฐ   ลิลิตตระกูล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

phumin-r@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805435-2 นาย ภูมินทร   ราชโคตร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

phuwamun-m@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805626-8 นาย ภูวมินทร   เมืองพา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

wansachol-t@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805406-3 นางสาว วรรษชล   ตุมสุวรรณ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

varunchit-c@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805829-6 นาย วรัญชิต   ชื่นคุมกลาง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

VIWAT-S@o365.rmutp.ac.th 150 / 150 036250805108-7 นาย วิวรรธน   สกุลทราวัฒน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

siwaporn-w@rmutp.co.th 150 / 150 036250805620-1 นางสาว ศิวาพร   วังไตรรัตน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

sirinlak-t@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805705-0 นางสาว สิรินลักษณ   ตั้งวัฒนดิลกกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

oratai-a@rmutp.ac.th 150 / 150 036250805307-5 นางสาว อรทัย   อัศวประสิทธิ์กุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

aaraya-k@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805505-2 นางสาว อารยา   เขียวแสงสอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

wanatchaporn-k@rmutp.ac.th 150 / 150 036350805443-6 นางสาว วนัชพร   กงเพชร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

SIRIRAT-KI@rmutp.ac.th 130 / 150 126350702409-2 นางสาว ศิริรัตน   เกียรติขจรรัตน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

naritchaya-a@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702329-2 นางสาว ณริชชญา   อนันตศักดิ์ธํารง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

Natthakan-ka@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702311-0 นางสาว ณัฐกานต   กรรณมาศ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

parphada-p@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702011-6 นางสาว ปภาดา   พงษสวัสดิ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

munin-k@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702022-3 นางสาว มุนินทร   เกิดพวง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

rattanawalee-c@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702402-7 นางสาว รัตนาวลี   ชมภูวิเศษ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

supak-k@rmutp.ac.th 140 / 150 126350702419-1 นางสาว สุภัค   แข็งขันธ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

KITTIPON-J@rmutp.ac.th 150 / 150 126250703131-3 นาย กิตติภณ   เจียรประพันธ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

chatthanarat-r@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702002-5 นางสาว ฉัตรธนรัตน   เรืองยศ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

chinnawat-pa@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702216-1 นาย ชินวัตร   ปนจอย เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

chutima-kl@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702317-7 นางสาว ชุติมา   กลอมปาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

natcha-ng@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702024-9 นางสาว ณัชชา   งามชื่น เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

nathanan-po@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702016-5 นางสาว ณัฐนันท   พูลทอง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

zapam452@gmail.com 150 / 150 126350702023-1 นางสาว ทัณฑิกา   ทีตอ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

thanchanok-a@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702304-5 นางสาว ธัญชนก   อาภาภิรม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

narin-so@rmutp.ac.th 150 / 150 126250702131-4 นางสาว นรินทร   สมบูรณ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

BENJAPAT-L@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702019-9 นางสาว เบญจภัทร   ลามะให เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

PHIMWARAT-A@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702014-0 นางสาว พิมพวรัชน   อินมา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

PHIRYA-P@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702421-7 นางสาว พิรญา   ผาสุข เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

pheeraporn-y@rmutp.ac.th 150 / 150 126350704107-0 นางสาว พีรพร   อยูสวัสดิ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

Pattarawadee-Ch@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702010-8 นางสาว ภัทรวดี   ชุบขยัน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ratchanipa-t@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702015-7 นางสาว รัชนิภา   ทองแฉง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

sirima-m@rmuth.ac.th 150 / 150 126350704102-1 นางสาว สิริมา   มะรื่น เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

sutthiphot-c@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702119-7 นาย สุทธิพจน   เชาวนะโชติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

anirut-s@rmutp.ac.th 150 / 150 126350702012-4 นาย อนิรุต   ศรีดี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร



ที่อยูอีเมล คะแนน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ 

nantapong-k@rmutp.ac.th 130 / 150 076350303114-1 นาย นันทพงศ   กุลบุตร บริหารธุรกิจ

SUPAWADEE-PI@rmutp.ac.th 130 / 150 076250303102-8 นางสาว สุภาวดี   ปนลออ บริหารธุรกิจ

chutikan-sa@rmutp.ac.th 140 / 150 076350304029-0 นางสาว ชุติกาญจน   สังขทอง บริหารธุรกิจ

thikhampon-s@rmutp.ac.th 140 / 150 076350304012-6 นางสาว ฑิฆัมพร   ศรีโรโรจน บริหารธุรกิจ

thidapa-c@rmutp.ac.th 140 / 150 076250303319-8 นางสาว ธิดาภา   ชาติศิริทรัพย บริหารธุรกิจ

BENCHAWAN-PH@rmutp.ac.th 140 / 150 076350304035-7 นางสาว เบญจวรรณ   ภาวิลาศเกรียงไกร บริหารธุรกิจ

penpitcha-s@rmutp.ac.th 140 / 150 076350303312-1 นางสาว เพ็ญพิชชา   ศรีชัย บริหารธุรกิจ

supacharee-k@rmutp.ac.th 140 / 150 076250303331-3 นางสาว สุพัชรี   กระจางสันเทียะ บริหารธุรกิจ

chanawin-r@rmutp.ac.th 150 / 150 076250303215-8 นาย ชนาวิน   รักญาติ บริหารธุรกิจ

thitinan-a@rmutp.ac.th 150 / 150 076250304108-4 นางสาว ฐิตินันท   เอี่ยมวิจิตร บริหารธุรกิจ

thawanporn-g@rmutp.ac.th 150 / 150 076350304040-7 นางสาว ธวัลพร   กรวยทอง บริหารธุรกิจ

thidarwan-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076150304008-8 นางสาว ธิดาวรรณ   ทาวทอง บริหารธุรกิจ

nopporn-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305525-5 นาย นพพร   แตงพลับ บริหารธุรกิจ

bussara-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076250304221-5 นางสาว บุศรา   ฐาปนะดิลก บริหารธุรกิจ

pornpimon-j@rmutp.ac.th 150 / 150 076350302021-9 นางสาว พรพิมล   จิระนันทิพร บริหารธุรกิจ

pavijit-p@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305531-3 นางสาว พรรณวิจิตร   พนารัตนชัย บริหารธุรกิจ

WANUSSAVEE-K@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305528-9 นางสาว วนัสวี   คงแรต บริหารธุรกิจ

wipad-c@rmutp.ac.th 150 / 150 076350303406-1 นางสาว วิภาดา   ไชยสุวรรณ บริหารธุรกิจ

suphitsara-ju@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305529-7 นางสาว ปริฉัตร   จันทรเดชะ บริหารธุรกิจ

Santipab-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076350302024-3 นาย สันติภาพ   เตศรีบูรพกุล บริหารธุรกิจ

suwimon-k@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305527-1 นางสาว สุวิมล   กาทอง บริหารธุรกิจ

ALEENA-K@rmutp.ac.th 150 / 150 076360305526-3 นางสาว อลีนา   กล่ําแสง บริหารธุรกิจ

thanit-y@rmutp.ac.th 130 / 150 056350201129-6 นางสาว ฐานิต   แยมยิ้ม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

tannicha-m@rmutp.ac.th 130 / 150 056350204025-3 นางสาว ธัญณิชา   มีอาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

chatchaphog-r@rmutp.ac.th 140 / 150 056150201045-8 นาย ชัชพงศ   เรืองนภาพงษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

nopparuj-j@rmutp.ac.th 140 / 150 056350201208-8 นาย นพรุจ   จันทะลาม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

panwasa-p@rmutp.ac.th 140 / 150 056350201003-3 นางสาว พรรณวษา   พาเสนห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

PHANSAK-P@rmutp.ac.th 140 / 150 056350201102-3 นาย พันธิ์ศักดิ์   ผึ่งผาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

eua-angkoon-n@rmutp.ac.th 140 / 150 056250201025-8 นาย เอื้ออังกูร   นุตาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

kornthanat-u@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201030-6 นาย กรณธนัตถ   อัมพรพิพัฒน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

JITPAKORN-C@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201135-3 นาย จิตปกรณ   ชํานาญปน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

jetarin-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201110-6 นาย เจตริน   สิงหรัตน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

natawat-b@rmutp.ac.th 150 / 150 056150201147-2 นาย ณธวรรธณ   บางมณีสกุล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

naphat-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201115-5 นางสาว ณภัทร   ชาญติสิงห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

natrada-y@rmutp.ac.th 150 / 150 056250202001-8 นางสาว ณัฐรดา   เย็นลับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

tharika-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201103-1 นางสาว ทาริกา   ธงวาท วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

tanarat-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201026-4 นาย ธนะรัชต   กิตติเจริญสินชัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

napassara-r@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201136-1 นางสาว นภัสรา   รุงเจริญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

NAPHAPORN-S@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201133-8 นางสาว นภาพร   แสงสุริยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

naritsara-r@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201116-3 นางสาว นริศรา   รักคิณีย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

pichamol-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201101-5 นางสาว พิชามญชุ   สายบัวสกุลวงศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

peeradon-w@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201214-6 นาย พีรดนย   วัตถะภรณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

yotsakorn-g@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201130-4 นาย ยศกร   กูลภัทรนิรันดร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

watchirapohn-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201121-3 นางสาว วัชชิราพร   แกลวกลา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

WAYU-S@rmutp.ac.th 150 / 150 056250201136-3 นาย วายุ   ศิลลา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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sarinya-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201140-3 นางสาว ศริญญา   สุพรรณคง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

sarawut-saen@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201141-1 นาย สราวุธ   แสงยางใหญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

suratthaphon-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056150201215-7 นาย สุรัฐพล   สังขตรีเศียร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

attaphon-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056350201105-6 นาย อรรถพล   ชูชีพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ittichot-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056150201150-6 นาย อิทธิโชติ   ชื่นฤาดี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

jakkarin-bu@rmutp.ac.th 120 / 150 056350405017-7 นาย จักรินทร   บัวหลวง วิศวกรรมศาสตร

CHANISON-T@rmutp.ac.th 120 / 150 056150406021-2 นาย ชนิสร   ถวิลวงศสุริยะ วิศวกรรมศาสตร

natthaphong-kr@rmutp.ac.th 120 / 150 056350404035-0 นาย ณัฐพงศ   ไกรงู วิศวกรรมศาสตร

TANADON-SA@rmutp.ac.th 120 / 150 056360455047-2 นาย ธนดล   ไสยอรรถ วิศวกรรมศาสตร

naravit-p@rumtp.ac.th 120 / 150 056350405028-4 นาย นราวิชญ   พรมวรณ วิศวกรรมศาสตร

pontakorn-kh@rmutp.ac.th 120 / 150 056150403007-4 นาย พนธกร   คําตรี วิศวกรรมศาสตร

manit-c@rmutp.ac.th 120 / 150 056360401701-9 นาย มานิต   ชัยโต วิศวกรรมศาสตร

Yodthong-R@rmutp.ac.th 120 / 150 056360455031-6 นาย ยอดธง   รุนรุจิ วิศวกรรมศาสตร

atip-t@rmutp.ac.th 120 / 150 056350405054-0 นาย อธิป   ธรรมปญญา วิศวกรรมศาสตร

kaosar-w@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405015-1 นาย เกาษัร   แวบากอ วิศวกรรมศาสตร

JATBODIN-R@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405027-6 นาย เจษบดินทร   รัตนเสรีสุข วิศวกรรมศาสตร

chunchanok-k@rmutp.ac.th 130 / 150 056360455011-8 นาย ฉันทชนก   คลายสุบรรณ วิศวกรรมศาสตร

chotinat-n@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405020-1 นาย โชติณัฐ   โงวรรณ วิศวกรรมศาสตร

ninnart-n@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405038-3 นาย ณินนาท   นิลดี วิศวกรรมศาสตร

tanapat-sa@rmutp.ac.tc 130 / 150 056360455017-5 นาย ธนภัทร   สัญญพรหม วิศวกรรมศาสตร

thanawat-i@rmutp.ac.th 130 / 150 056250405014-6 นาย ธนวัฒน   อิ่มพันธุ วิศวกรรมศาสตร

thitiphong-p@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405066-4 นาย ธิติพงษ   พูลดี วิศวกรรมศาสตร

nannaphat-p@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405018-5 นางสาว นันทนภัส   ปราบคช วิศวกรรมศาสตร

parinya-ni@rmutp.ac.th 130 / 150 056350406003-6 นาย ปริญญา   นิมิตร วิศวกรรมศาสตร

ferdinun-y@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405070-6 นาย เฟอดินันต   ยือโระ วิศวกรรมศาสตร

Pattara-N@rmutp.ac.th 130 / 150 056360455038-1 นาย ภัทร   ณ รังษี วิศวกรรมศาสตร

phubed-p@rmutp.ac.th 130 / 150 056360455084-5 นาย ภูเบศ   พรรณอาราม วิศวกรรมศาสตร

mata-s@rmutp.ac.th 130 / 150 056350406035-8 นางสาว มาตา   โสนาพูน วิศวกรรมศาสตร

Lilit-t@rmutp.ac.th 130 / 150 056350401119-5 นาย ลิลิต   ทอมสัน วิศวกรรมศาสตร

vichachok-p@rumtp.ac.th 130 / 150 056350405010-2 นาย วิชาโชค   พรหมชวย วิศวกรรมศาสตร

siwakorn-sr@rmutp.ac.th 130 / 150 056360455032-4 นาย ศิวกร   ศรีจันทร วิศวกรรมศาสตร

sedthachai-yi@rmutp.ac.th 130 / 150 056150403016-5 นาย เศรษฐไชย   ยิ้มเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร

sorakit-i@rmutp.ac.th 130 / 150 056350401110-4 นาย สรกฤช   เอี่ยมสอาด วิศวกรรมศาสตร

suvijak-c@rmutp.ac.th 130 / 150 056350405019-3 นาย สุวิจักษณ   จงมั่นจิตร วิศวกรรมศาสตร

oraphan-ph@rmutp.ac.th 130 / 150 056350403052-6 นางสาว อรพรรณ   พรมสีทา วิศวกรรมศาสตร

oatthaphon-s@rmutp.ac.th 130 / 150 056150403105-6 นาย อัฐพล   ศรีสุขใส วิศวกรรมศาสตร

KITTIYAPORN-T@rmutp.ac.th 140 / 150 056150406007-1 นางสาว กิตติยาภรณ   ธรรมรัตน วิศวกรรมศาสตร

jaturavit-j@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455051-4 นาย จตุรวิทย   จารุจารีต วิศวกรรมศาสตร

JIRANUWAT-PA@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455025-8 นาย จิราณุวัฒน   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา วิศวกรรมศาสตร

JIRAYUS-S@rmutp.ac.th 140 / 150 056250401131-2 นาย จิรายุส   ศักดิ์บรรพต วิศวกรรมศาสตร

Jeerapong-s@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455019-1 นาย จีรพงศ   แสนบุตดา วิศวกรรมศาสตร

jutawan-k@rmutp.ac.th 140 / 150 056250403076-7 นางสาว จุฑาวรรณ   กุลพันธ วิศวกรรมศาสตร

phuja32305@gmail.com 140 / 150 056250407019-3 นางสาว ชฎาทิพย   ผุยพรม วิศวกรรมศาสตร

chanakarn-ch@rmutp.ac.th 140 / 150 056150407051-8 นางสาว ชนากานต   จุกสีดา วิศวกรรมศาสตร

chwangphithak@gmail.com 140 / 150 056350405083-9 นางสาว ชลธิชา   หวังพิทักษ วิศวกรรมศาสตร
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chitsanucha-k@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405080-5 นาย ชิษณุชา   เกตุงาม วิศวกรรมศาสตร

chetsak-s@rmutp.ac.th 140 / 150 056150405070-0 นาย เชษศักดิ์   ศรีชะเอม วิศวกรรมศาสตร

narongsak-wa@rmutp.ac.th 140 / 150 056360402007-0 นาย ณรงคศักดิ์   วราหะสุนทร วิศวกรรมศาสตร

NUTCHANON-T@rmutp.ac.th 140 / 150 056350403042-7 นาย ณัฐชานนท   ตรีจิตรมั่นคง วิศวกรรมศาสตร

nattiporn-t@rmutp.ac.th 140 / 150 056350403036-9 นางสาว ณัฐธิพร   ทัพซาย วิศวกรรมศาสตร

nattapong-pan@rmutp.ac.th 140 / 150 056350407021-7 นาย ณัฐพงษ   ปานจันทร วิศวกรรมศาสตร

nattawat-ts@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405002-9 นาย ณัฐวัตร   ซึคาดะ วิศวกรรมศาสตร

nutsara-j@rmutp.ac.th 140 / 150 056250451002-4 นางสาว ณัฐศรา   ใจดี วิศวกรรมศาสตร

Tawan-T@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405065-6 นาย ตะวัน   ธัญญาผล วิศวกรรมศาสตร

songyod-s@rmutp.ac.th 140 / 150 056360403721-5 นาย ทรงยศ   แสนเทพ วิศวกรรมศาสตร

TINNAPAT-KL@rmutp.ac.th 140 / 150 056250405059-1 นาย ทินภัทร   กลิ่นประยงค วิศวกรรมศาสตร

thanaporn-tho@rmutp.ac.th 140 / 150 056250402055-2 นางสาว ธนภรณ   ทองอินทร วิศวกรรมศาสตร

THAWATCHAI-SA@rmutp.ac.th 140 / 150 056150403005-8 นาย ธวัชชัย   สายเปา วิศวกรรมศาสตร

theeraphong-p@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455028-2 นาย ธีรพงษ   เปลงสันเทียะ วิศวกรรมศาสตร

teeravee-n@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405088-8 นาย ธีรวีร   นัคเร วิศวกรรมศาสตร

NONTAVAT-K@rmutp.ac.th 140 / 150 056250404007-1 นาย นนทวัฒน   กาญจนสมบูรณ วิศวกรรมศาสตร

NATTAPONG-DA@rmutp.ac.th 140 / 150 056350406002-8 นาย นัทธพงศ   ดําชวย วิศวกรรมศาสตร

pratchaya-y@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455024-1 นาย ปรัชญา   ยาสะบู วิศวกรรมศาสตร

piymas-k@rmutp.ac.th 140 / 150 056350403032-8 นางสาว ปยะมาศ   เขียวดี วิศวกรรมศาสตร

pisit-chani@rmutp.ac.th 140 / 150 056250407043-3 นาย พิสิษฐ   ชั้นอินทรงาม วิศวกรรมศาสตร

phenphet-p@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405022-7 นาย เพ็ญเพชร   พาพลงาม วิศวกรรมศาสตร

PAKJIRA-L@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405021-9 นางสาว ภัคจิรา   ลี้อริยะกุล วิศวกรรมศาสตร

phattarapong-t@rmutp.ac.th 140 / 150 056250404008-9 นาย ภัทรพงษ   ทัฬหปริญญา วิศวกรรมศาสตร

phattarasak-t@rmutp.ac.th 140 / 150 056350405035-9 นาย ภัทรศักดิ์   ทัฬหปริญญา วิศวกรรมศาสตร

phuwadet-k@rmutp.ac.th 140 / 150 056150406016-2 นาย ภูวเดช   กลาวงคษา วิศวกรรมศาสตร

mongkon-l@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455033-2 นาย มงคล   ลับโคกสูง วิศวกรรมศาสตร

wannipa-r@rmutp.ac.th 140 / 150 056150403025-6 นางสาว วรรณิพา   รายสันเทียะ วิศวกรรมศาสตร

wattawan-ma@rmutp.ac.th 140 / 150 056350403028-6 นาย วัฑฒวรรษ   มาออน วิศวกรรมศาสตร

wuttichai-ka@rmutp.ac.th 140 / 150 056250405077-3 นาย วุฒิชัย   คะมะโน วิศวกรรมศาสตร

siraphon-p@rmutp.ac.th 140 / 150 056250401038-9 นางสาว ศิราภรณ   ผงผานอก วิศวกรรมศาสตร

supawit-t@rmutp.ac.th 140 / 150 056250402004-0 นาย ศุภวิชญ   ตั้งพรโชติชวง วิศวกรรมศาสตร

somprasong-s@rmutp.ac.th 140 / 150 056350401111-2 นาย สมประสงค   สังกรณี วิศวกรรมศาสตร

sarawut-wi@rmutp.ac.th 140 / 150 056250406023-6 นาย สราวุธ   เวียงแก วิศวกรรมศาสตร

sinthavee-p@rmutp.ac.th 140 / 150 056250405054-2 นาย สินทวี   แปลงทัพ วิศวกรรมศาสตร

SIRIKANT-C@rmutp.ac.th 140 / 150 056150403100-7 นางสาว สิริกานต   ชูชื่น วิศวกรรมศาสตร

SUPANNASIT-K@rmutp.ac.th 140 / 150 056360455013-4 นาย สุพรรณสิทธิ์   กาฬษร วิศวกรรมศาสตร

setthanan-m@rmutp.ac.th 140 / 150 056250405018-7 นาย เสฏฐนันท   มะลิขาว วิศวกรรมศาสตร

nuehdina-ra@rmutp.at.ch 140 / 150 056350409006-6 นางสาว เหนือดินา   รักษพันเจริญ วิศวกรรมศาสตร

ANAWAT-NA@rmutp.ac.th 140 / 150 056250401019-9 นาย อนวัช   นัดดา วิศวกรรมศาสตร

ALONGKORN-J@rmutp.ac.th 140 / 150 056150403022-3 นาย อลงกรณ   จุยคง วิศวกรรมศาสตร

kodchakorn-b@rmutp.ac.th 150 / 150 056250402059-4 นางสาว กชกร   บุญธรรม วิศวกรรมศาสตร

krasoon-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056250402003-2 นาย กระสุน   จุลพันธ วิศวกรรมศาสตร

kittboon-ni@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401026-2 นาย กฤตบุญ   นิลสุ วิศวกรรมศาสตร

kittaporn-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350406047-3 นางสาว กฤตพร   กลัดหงิม วิศวกรรมศาสตร

kankawee-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350406026-7 นาย กันตกวี   ปนเพชร วิศวกรรมศาสตร
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krergkrai-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401038-7 นาย เกริกไกร   แปนแหลม วิศวกรรมศาสตร

Kriangkai-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401088-4 นาย เกรียงไกร   โชติพนิชเศรษฐ วิศวกรรมศาสตร

kewwalin-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401085-0 นางสาว เกวลิน   ทองเสาร วิศวกรรมศาสตร

kiattikoon-y@rmutp.ac.th 150 / 150 056360403711-6 นาย เกียรติคูณ   อยูดี วิศวกรรมศาสตร

kachornpong-po@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401124-5 นาย ขจรพงษ   พวนอํา วิศวกรรมศาสตร

kwanruean-o@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401043-7 นางสาว ขวัญเรือน   อบมาลี วิศวกรรมศาสตร

kanes-vu@rmutp.ac.th 150 / 150 056150405001-5 นาย คเณศ   วุฒิเวทย วิศวกรรมศาสตร

komkai-T@mrutp.ac.th 150 / 150 056350405064-9 นางสาว คมคาย   ทับเปลี่ยน วิศวกรรมศาสตร

jaturong-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056360403703-3 สิบเอก จตุรงค   ศิริประทุมมาศ วิศวกรรมศาสตร

jakarin-khn@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402007-1 นาย จักริน   กาญจนโบษย วิศวกรรมศาสตร

jiramaet-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401147-6 นาย จิรเมธ   สิทธินิสัยสุข วิศวกรรมศาสตร

jirapa-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402025-3 นางสาว จิราภา   ชุมผอง วิศวกรรมศาสตร

chadaporn-fe@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403071-0 นางสาว ชฎาพร   แฝงดาหาร วิศวกรรมศาสตร

chanatip-sa@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401001-7 นาย ชนาธิป   แซหลี วิศวกรรมศาสตร

chayanat-sa@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401008-2 นาย ชยณัฐ   สันทราย วิศวกรรมศาสตร

chalita-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402019-6 นางสาว ชลิตา   จันทรคนึง วิศวกรรมศาสตร

chatchawan-y@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403096-7 นาย ชัชวาล   โยธี วิศวกรรมศาสตร

chaitawat-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455001-9 นาย ชัยธวัช   พุฒลา วิศวกรรมศาสตร

chirnarong-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056250405064-1 นาย ชิตณรงค   เพิ่มขึ้น วิศวกรรมศาสตร

chinnakrit-h@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402005-5 นาย ชินกฤต   ฮงกุล วิศวกรรมศาสตร

CHINNAKRIT-CH@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455023-3 นาย ชินกฤษ   จันทรแพทย วิศวกรรมศาสตร

chaioy-l@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407001-1 นาย ไชยโย   เหลาปาสี วิศวกรรมศาสตร

ZANOOZEE-V@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401016-3 นาย ซานูซี   แวลาเตะ วิศวกรรมศาสตร

THAKAWIN-V@rmutp.ac.th 150 / 150 056360403714-0 นาย ฐานกวิน   วงศภัทรศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร

TITIWAT-JA@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405003-7 นาย ฐิติวัฒน   จรัสสิงห วิศวกรรมศาสตร

TIRAGON-T@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401078-5 นาย ฐิรกรณ   ตั้งวิเศษทรัพย วิศวกรรมศาสตร

natawat-su@rmutp.ac.th 150 / 150 056350406041-6 นาย ณธวรรษ   สุทธิหิรัญ วิศวกรรมศาสตร

napat-pow@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405067-2 นาย ณภัทร   โพธิ์วัน วิศวกรรมศาสตร

narongrit-pr@rmutp.ac.th 150 / 150 056050403075-3 นาย ณรงคฤทธิ์   ประเสริฐสังข วิศวกรรมศาสตร

nathakamol-b@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402017-0 นางสาว ณัฐกมล   บุญพินิจ วิศวกรรมศาสตร

natthida-sin@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402023-8 นางสาว ณัฐธิดา   สิงหสอน วิศวกรรมศาสตร

nattanon-ku@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455045-6 นาย ณัฐนนท   กุลธนวุฒิ วิศวกรรมศาสตร

natthapat-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401127-8 นาย ณัฐภัทร   จันทรสมบัติ วิศวกรรมศาสตร

nuttawut-m@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455008-4 นาย ณัฐวุฒิ   มั่นคง วิศวกรรมศาสตร

dulyawat-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406006-1 นาย ดุลยวัต   เสนาะกรรณ วิศวกรรมศาสตร

trirat-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401008-0 นาย ไตรรัตน   โพธิ์ใบ วิศวกรรมศาสตร

nonnon-47984798@hotmail.com 150 / 150 056250401014-0 นาย ธนทรรศ   สังคหะ วิศวกรรมศาสตร

thanathat-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407015-1 นาย ธนทัต   ชวยออก วิศวกรรมศาสตร

thanapat-wo@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406029-3 นาย ธนภัทร   วงษไพบูลย วิศวกรรมศาสตร

thanaphat-bu@mutp.ac.th 150 / 150 056350406046-5 นาย ธนภัทร   บัวทวี วิศวกรรมศาสตร

thanawut-w@rmutp.ac.th 150 / 150 056360404719-8 นาย ธนวุฒิ   วงศกลอมจิต วิศวกรรมศาสตร

thamonwan-kr@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402022-0 นางสาว ธมลวรรณ   กรีพันธุ วิศวกรรมศาสตร

teerapat@rmutp.ac.th 150 / 150 056150406004-8 นาย ธีรภัทร   แววพิลา วิศวกรรมศาสตร

theeraphat-b@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401139-3 นาย ธีรภัทร   บุญประดิษฐ วิศวกรรมศาสตร

THEERA-T@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403042-1 นาย ธีระ   ทองคต วิศวกรรมศาสตร
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noppol-si@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402020-4 นาย นพพล   สิงหสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร

nopparuj-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407056-5 นาย นพรุจ   สังขรุง วิศวกรรมศาสตร

narabadee-y@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401041-3 นาย นรบดี   ยาสมร วิศวกรรมศาสตร

nuttavee-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403036-3 นาย นัฐวีย   ประภาศรีวรกุล วิศวกรรมศาสตร

nuntarat-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401034-8 นางสาว นันทรัตน   สงทิพย วิศวกรรมศาสตร

nanthicha-m@gmail.com 150 / 150 056350407017-5 นางสาว นันทิชา   มลสุขราช วิศวกรรมศาสตร

nawin12_rod@hotmail.com 150 / 150 056150403035-5 นาย นาวิน   รอดเรือง วิศวกรรมศาสตร

numchok-la@rmutp.ac.th 150 / 150 056350451013-9 นาย นําโชค   ลาดนอก วิศวกรรมศาสตร

BANCHA-S@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455034-0 นาย บัญชา   สุนทรอินทร วิศวกรรมศาสตร

benjamas-si@rmutp.ac.th 150 / 150 056350406049-9 นางสาว เบญจมาศ   ศิริอัมพร วิศวกรรมศาสตร

benyapa-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402016-2 นางสาว เบญญาภา   เขียวรี วิศวกรรมศาสตร

benyarat-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056250402060-2 นางสาว เบญญารัตน   ตาคําปญญา วิศวกรรมศาสตร

PATIPON-Y@rmutp.ac.th 150 / 150 056360402013-8 นาย ปฏิพล   ยอดหนู วิศวกรรมศาสตร

porramin-m@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401133-6 นาย ปรมินทร   มะหะหมัด วิศวกรรมศาสตร

praphaphon-i@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402014-7 นางสาว ประภาภรณ   อินบํารุง วิศวกรรมศาสตร

PARINTORN-PE@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401010-8 นาย ปรินทร   เพชรแสน วิศวกรรมศาสตร

pliayfar-m@rmutp.ac.th 150 / 150 056250401047-0 นางสาว ปลายฟา   มีเย็น วิศวกรรมศาสตร

Topza00453@gmail.com 150 / 150 056250407028-4 นาย ปยพัทธ   แพรพานิชชัย วิศวกรรมศาสตร

piyawadee-n@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406019-4 นางสาว ปยวดี   นาคคง วิศวกรรมศาสตร

PITI-P@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401013-0 นาย ปติ   ประเสริฐศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร

purachai-n@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405029-2 นาย ปุระชัย   นาคกายสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร

pemika-j@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405081-3 นางสาว เปมิกา   จิตตชอบธรรม วิศวกรรมศาสตร

maymay9445@gmail.com 150 / 150 056350403053-4 นางสาว พรทิพา   ศรีโปฎก วิศวกรรมศาสตร

pareekul-b@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407033-4 นางสาว พรีกุลณ   บุตรดี วิศวกรรมศาสตร

phatthanan-a@rmutp.ac.th 150 / 150 056250405029-4 นาย พัทธนันท   อภินันทนากุล วิศวกรรมศาสตร

phitchakon-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403027-2 นางสาว พิชชากร   กนกนาค วิศวกรรมศาสตร

pimchanok-pe@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407045-8 นางสาว พิมพชนก   เพ็ชรนารถ วิศวกรรมศาสตร

pisit-sett@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406022-8 นาย พิสิษฐ   เศรษฐิยมงคล วิศวกรรมศาสตร

peerapat-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401018-9 นาย พีรพัฒน   ตะทองดี วิศวกรรมศาสตร

farid-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401108-8 นาย ฟาริด   ผกาทอง วิศวกรรมศาสตร

fuanglada-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402003-0 นางสาว เฟองลดา   ครองยุติ วิศวกรรมศาสตร

Patara-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401037-9 นาย ภัทร   โกมลมาลย วิศวกรรมศาสตร

phattaraphon-h@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407026-8 นางสาว ภัทราพร   หอหอม วิศวกรรมศาสตร

panuwat-pus@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405075-5 นาย ภาณุวัฒน   ภูสมัย วิศวกรรมศาสตร

passawich-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056250405002-1 นาย ภาสวิชช   เกรียงศรี วิศวกรรมศาสตร

poommate-wo@rmutp.ac.th 150 / 150 056250403019-7 นาย ภูมิเมศวร   วงควิจิตร วิศวกรรมศาสตร

monthira-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402004-8 นางสาว มณทิรา   ตันยุชน วิศวกรรมศาสตร

MALIWAN-P@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405073-0 นางสาว มะลิวรรณ   พุฒิเอก วิศวกรรมศาสตร

mana-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056350403090-6 นาย มานะ   โชคสิริมงคลกุล วิศวกรรมศาสตร

MOOKSUDA-K@rmutp.ac.th 150 / 150 056260404707-5 นางสาว มุขสุดา   กุมทอง วิศวกรรมศาสตร

yutthiyong-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455007-6 นาย ยุทธิยงค   แสวงทอง วิศวกรรมศาสตร

ratiros-l@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405024-3 นางสาว รติรส   หล่ํานอย วิศวกรรมศาสตร

raksit-t@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401126-0 นาย รักษิต   ทัศทอง วิศวกรรมศาสตร

rangsima-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350407016-7 นางสาว รังสิมา   ผดุงผล วิศวกรรมศาสตร

VAYODSAKORN-C@rmutp.ac.th 150 / 150 056350406039-0 นาย วยสกร   ชุมเกตุ วิศวกรรมศาสตร
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fafirstwnp@gmail.com 150 / 150 056250401051-2 นางสาว วรรณพร   เหลารัตนอุนจิต วิศวกรรมศาสตร

waralee-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250404014-7 นางสาว วราลี   สมบุญญะ วิศวกรรมศาสตร

warinthon-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407044-1 นางสาว วรินทร   ศักสุนทร วิศวกรรมศาสตร

watchira-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056360455036-5 นาย วัชชิระ   ศรีบุญเพ็ง วิศวกรรมศาสตร

WASSANA-MU@rmutp.ac.th 150 / 150 056050403065-4 นางสาว วาสนา   เหมือนนุม วิศวกรรมศาสตร

wigran-a@rmutp.ac.th 150 / 150 056250403066-8 นาย วิกรานต   อังกูรสุทธิพันธ วิศวกรรมศาสตร

wimonsiri-p@rmutp.ac.th 150 / 150 056350407043-1 นางสาว วิมลสิริ   ผูภักดี วิศวกรรมศาสตร

wiyada-ko@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402012-1 นางสาว วิยดา   โคตรภูเขียว วิศวกรรมศาสตร

weerachai-sae@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406018-6 นาย วีรชัย   แซเลา วิศวกรรมศาสตร

veerapat-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401149-2 นาย วีรภัทร   แสงจันทร วิศวกรรมศาสตร

werapat-ro@rmutp.ac.th 150 / 150 056350402002-2 นาย วีระภัทร   รมยมาลี วิศวกรรมศาสตร

sarut-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056150401094-4 นาย ศรุต   จันทรสกุล วิศวกรรมศาสตร

siriwimol-w@rmutp.ac.th 150 / 150 056250404002-2 นางสาว ศิริวิมล   ไหวครู วิศวกรรมศาสตร

siwakorn-so@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401112-0 นาย ศิวกร   สมทุง วิศวกรรมศาสตร

SRIRACHAT-PA@rmutp.ac.th 150 / 150 056150403051-2 นาย ศีรชัช   ปลัดสิงห วิศวกรรมศาสตร

suphanat-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401113-8 นาย ศุภณัฐ   ฉอยทะนงค วิศวกรรมศาสตร

sarayut-pa@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407054-0 นาย สรายุทธ   ปนรัก วิศวกรรมศาสตร

SARALEE-S@rmutp.ac.th 150 / 150 056350405087-0 นางสาว สราลี   สุริวงษ วิศวกรรมศาสตร

saharat-ra@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401114-6 นาย สหรัฐ   รางเริ่ม วิศวกรรมศาสตร

sunsiri2802@gmail.com 150 / 150 056350402024-6 นาย สัณหสิริ   คงเจริญโชค วิศวกรรมศาสตร

SATIT-KE@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406028-5 นาย สาธิต   แกวสีคราม วิศวกรรมศาสตร

sittichai-ch@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401017-1 นาย สิทธิชัย   เจริญดํารงเกียรติ วิศวกรรมศาสตร

sittichok-o@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407029-2 นาย สิทธิโชค   อยูอุบล วิศวกรรมศาสตร

supakthacha-ba@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407034-2 นางสาว สุภัคฐฌา   บัลลังก วิศวกรรมศาสตร

suradas-o@rmutp.ac.th 150 / 150 056250406016-0 นาย สุรเดช   โอสถเสถียร วิศวกรรมศาสตร

suratsawadee-pr@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401131-0 นางสาว สุรัสวดี   เปรมใจ วิศวกรรมศาสตร

sopon-s@rmutp.ac.th 150 / 150 056250405008-8 นาย โสภณ   ศรีรัตนโช วิศวกรรมศาสตร

amonthep-c@rmutp.ac.th 150 / 150 056250407032-6 นาย อมรเทพ   ชายทวีป วิศวกรรมศาสตร

anchisa-wu@rmutp.ac.th 150 / 150 056250404006-3 นางสาว อัญชิสา   วุฒิสม วิศวกรรมศาสตร

aunchisa-sr@rmutp.ac.th 150 / 150 056250402064-4 นางสาว อัญชิสา   ศรีจันทร วิศวกรรมศาสตร

anwa-l@rmutp.ac.th 150 / 150 056350403034-4 นาย อันวาร   ลาเตะ วิศวกรรมศาสตร

AUSADA-W@rmutp.ac.th 150 / 150 056150401106-6 นาย อัษฎา   วงษยอด วิศวกรรมศาสตร

arawi-k@rmutp.ac.th 150 / 150 056150402074-5 นาย อารวี   กูใหญ วิศวกรรมศาสตร

ausama-d@rmutp.ac.th 150 / 150 056350401145-0 นาย อุซามะฮ   แดงหยง วิศวกรรมศาสตร

KANOKWAN-Kl@rmutp.ac.th 120 / 150 076250101112-1 นางสาว กนกวรรณ   กลิ่นดี ศิลปศาสตร

arada-s@rmutp.ac.th 120 / 150 076350102027-8 นางสาว อราดา   สินสุวรรณนุกูล ศิลปศาสตร

Phonyani-S@rmutp.ac.th 130 / 150 076350103005-3 นางสาว พรญาณี   ศรีเรือง ศิลปศาสตร

keerati-wac@rmutp.ac.th 140 / 150 076350101027-9 นางสาว กีรติ   เวชวิมลรัตนา ศิลปศาสตร

jintanapatra-p@rmutp.ac.th 140 / 150 076150101013-3 นางสาว จินตนภัทร   โพธิ ศิลปศาสตร

nattakarn-hu@rmutp.ac.th 140 / 150 076150103105-5 นางสาว ณัฐกานต   ฮวดไล ศิลปศาสตร

Phummarin-p@rmutp.ac.th 140 / 150 076150101123-0 นางสาว ภุมรินทร   ประสงคผล ศิลปศาสตร

sirinthra-c@rmutp.ac.th 140 / 150 076350101037-8 นางสาว สิรินทรา   โชติณิชชานุกร ศิลปศาสตร

israwan-k@rmutp.ac.th 140 / 150 076350103048-3 นางสาว อิสราวรรณ   กันภัย ศิลปศาสตร

NATTHAMON-SO@rmutp.ac.th 150 / 150 076350103010-3 นางสาว นัฐมนต   โสภา ศิลปศาสตร

NAMPECH-M@rmutp.ac.th 150 / 150 076250103025-3 นางสาว น้ําเพชร   มูลทองสุข ศิลปศาสตร
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Buratsakorn-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076350101023-8 นางสาว บุรัสกร   ทองใส ศิลปศาสตร

PHONGSTHON-K@rmutp.ac.th 150 / 150 076250104103-7 นาย พงศธร   แกวสุข ศิลปศาสตร

pacharapon-k@rmutp.ac.th 150 / 150 076250101125-3 นาย พชรพล   แกวกาญจน ศิลปศาสตร

pornchanok-ph@rmutp.ac.th 150 / 150 076350104111-8 นางสาว พรชนก   เพี้ยก่ํา ศิลปศาสตร

ployrung-u@rmutp.ac.th 150 / 150 076250104107-8 นางสาว พลอยรุง   อวนศรี ศิลปศาสตร

ratchapol-s@rmutp.ac.th 150 / 150 076250104105-2 นาย รัชพล   ศรีสุข ศิลปศาสตร

rinrada-s@rmutp.ac.th 150 / 150 076350103127-5 นางสาว รินรดา   สมบูรณ ศิลปศาสตร

sasipak-t@rmutp.ac.th 150 / 150 076350101130-1 นางสาว ศศิภัค   เทพโสธร ศิลปศาสตร

sinrattana-s@rmutp.ac.th 150 / 150 076350101128-5 นางสาว ศิลปรัตนา   สุขเจริญ ศิลปศาสตร

somsatree-s@rmutp.ac.th 150 / 150 076250102132-8 นางสาว สมสตรี   สุทธินาคสมบัติ ศิลปศาสตร

arada-s@rmutp.ac.th 150 / 150 076350102027-8 นางสาว อราดา   สินสุวรรณนุกูล ศิลปศาสตร

ANTICA-K@rmutp.ac.th 150 / 150 076250101127-9 นางสาว อัณติกา   กระทาจันทร ศิลปศาสตร

arisa-mu@rmutp.ac.th 150 / 150 076350102102-9 นางสาว อาริษา   หมื่นนารายณ ศิลปศาสตร

KANOKSIRI-R@rmutp.ac.th 120 / 150 126350902013-0 นางสาว กนกสิริ   เรืองปราชญ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

kittiya-po@rmutp.ac.th 130 / 150 126350901002-4 นางสาว กิตติยา   พงษเปย สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

chatuporn-s@rmutp.ac.th 130 / 150 126250902003-3 นางสาว จตุพร   สมวงษ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

JITTIMA-C@rmutp.ac.th 130 / 150 126350901023-0 นางสาว จิตติมา   เชิญผึ้ง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

TANAGORN-NO@rmutp.ac.th 130 / 150 126350903009-7 นาย ฐานะกรณ   นพคุณ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

pimprapa-s@rmutp.ac.th 130 / 150 126350903019-6 นางสาว พิมประภา   สองสมุทร สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

watcharaphong-si@rmutp.ac.th 130 / 150 126350901014-9 นาย วัชรพงษ   สีทะรัง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

wipada-k@rmutp.ac.th 130 / 150 126350902010-6 นางสาว วิภาดา   คายมั่น สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

Suchada-w@rumtp.ac.th 130 / 150 126350902015-5 นางสาว สุชาดา   หวังปญญา สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

supreeya-j@rmutp.ac.th 130 / 150 126250903002-4 นางสาว สุปรียา   จันทรกระจาง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

kanyaratrat43@gmail.com 140 / 150 126250903003-2 นางสาว กัญญารัตน   ลึกวิลัย สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

KITIYAPORN-H@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902017-1 นางสาว กิติยาภรณ   หงษสรอย สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

chonnikarn-su@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902007-2 นางสาว ชนนิกานต   สืบศิรินุกูล สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

chadchada-s@rmutp.ac.th 140 / 150 126350903002-2 นางสาว ชัชฎา   สินบัวผอง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

chotika-ph@rmutp.ac.th 140 / 150 126250903004-0 นางสาว โชติกา   พงษพันธ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

NOPPANON-L@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902012-2 นาย นพนนท   เลาะหะนะ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

BONGKOCH-B@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902008-0 นางสาว บงกช   บุตรจันทร สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

boonyisa-b@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902011-4 นางสาว บุญญิสา   บุญอินทร สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

prapatsorn-th@rmutp.ac.th 140 / 150 126350903001-4 นางสาว ประภัสสร   ธรรมสิทธิ์ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

pana-t@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902005-6 นาย ปานา   ทองวรรัฐ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

pattaraporn-ph@rmutp.ac.th 140 / 150 126350903006-3 นางสาว ภัทรภร   เพ็ชรปราณี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

PASSAPONG-P@rmutp.ac.th 140 / 150 126350901006-5 นาย ภาสพงศ   พูลผล สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

phurin-s@rmutp.ac.th 140 / 150 126350903021-2 นาย ภูรินทร   สรณเจริญพงศ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

w-wichai@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902009-8 นาย วิชัย   ไวชมภู สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

sirinthip-ph@rumtp.ac.th 140 / 150 126350901019-8 นางสาว ศิรินทิพย   พุมแสง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ANUSORN-Y@rmutp.ac.th 140 / 150 126350903024-6 นาย อนุสรณ   ยานัน สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

aungkana-ph@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902014-8 นางสาว อังคณา   ภิรมยสุข สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

untima-c@rmutp.ac.th 140 / 150 126350902018-9 นางสาว อันติมา   เชื้อผูดี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

jittinan-j@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903005-5 นางสาว จิตตินันท   จําปานาค สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

julaluck-ph@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903018-8 นางสาว จุฬาลักษณ   พึ่งภักดิ์ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

Narat-S@rmutp.ac.th 150 / 150 126350902004-9 นางสาว นรัตน   สมบูรณ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

priraya-s@rmutp.ac.th 150 / 150 126350901020-6 นางสาว ไปรยา   สูชัยยะ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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PONGSATHON-T@rmutp.ac.th 150 / 150 126350901021-4 นาย พงศธร   ธงชัย สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

phatsorn-k@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903003-0 นางสาว ภัสสร   คําสอาด สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

MONTHITA-SI@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903026-1 นางสาว มณฑิตา   สิงหา สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

worakorn-s@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903004-8 นาย วรกร   ศักดิ์ดี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

warasine-m@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903013-9 นางสาว วราศิณี   มีสําแดง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

araya-sr@rmutp.ac.th 150 / 150 126350903023-8 นางสาว อารญา   ศรีดี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

Sudathip-p@rmutp.ac.th 120 / 150 136150604001-8 นางสาว สุดาทิพย   เปะประโคน อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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