
1 036150805101-4 นางสาว สุภาพร แจ้งดี
2 036150805106-3 นางสาว บุญญพัฒน์ อารีวัติ
3 036150805107-1 นาย สถาพร นาคนาวา
4 036150805112-1 นางสาว กฤติยา สุวรรณเกษม
5 036150805114-7 นางสาว นิภาพร เกษสุวรรณ์
6 036150805115-4 นางสาว บุญญิสา แซ่โต๋ว
7 036150805116-2 นาย เอกศิษฏ์ ภู่ทอง
8 036150805117-0 นางสาว ปาจรีย์ นกแก้ว
9 036150805118-8 นางสาว ณัฐปภัสสร โชติช่วง
10 036150805120-4 นาย ณัฐภูมิ เงางาม
11 036150805126-1 นาย ขวัญ ศิริมิตร์
12 036150805130-3 นางสาว แสงระวี ด้วงแก้ว
13 036150805131-1 นางสาว จณาศิกานต์ จิรเจริญผลพูน
14 036150805132-9 นางสาว กรกช นาคะ
15 036150805135-2 นาย ชาญธวัช บุนนาค
16 036150805137-8 นาย เกษมพล โสมภีร์
17 036150805138-6 นาย ภควัต ธนไพศาลกิจ
18 036150805139-4 นาย เอ้ืออังกูร คูณพันธ์
19 036150805201-2 นาย พิฆเนศ เกศส าอางค์
20 036150805209-5 นางสาว ศิรประภา ภูวงศ์
21 036150805210-3 นาย ธนภัทร เขตร์สุพรรณ
22 036150805213-7 นาย ภัทรธร ข าเข็มแก้ว
23 036150805220-2 นาย ธนกร วิริยะ
24 036150805221-0 นาย ธนดล ศรีสัจจะกุล
25 036150805222-8 นาย เมธาสิทธ์ิ หีบสัมฤทธ์ิ
26 036150805225-1 นาย วรวิช บัวเทพ
27 036150805227-7 นาย เมธาวัฒน์ หมวกสังข์
28 036150805228-5 นางสาว วันทนีย์ ธนิศรทวีสิน
29 036150805243-4 นาย ฐิติโชติ นินใหม่
30 036150805301-0 นางสาว หรินันท์ ซ่ือตรง
31 036150805302-8 นางสาว พิมพ์ภัชชา กันประเสริฐ
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32 036150805307-7 นางสาว ณัฐรวี พันพิบูลย์
33 036150805319-2 นางสาว ฐิติกานต์ ยอดสวัสด์ิ
34 036150805334-1 นางสาว ชมพูนุช เข็มแดง
35 036150805337-4 นาย ชลกร ร่าเริงใจ
36 036150805402-6 นางสาว จิราวรรณ พวัชทะ
37 036150805403-4 นางสาว เพ็ญนภา อาสาแข็ง
38 036150805405-9 นาย ณัฐดนัย นาคปานเอ่ียม
39 036150805408-3 นาย สถาพร วังตปนียะกุล
40 036150805418-2 นาย พงศ์ศักด์ิ ปัญญาใจ

41 036150805226-9 นาย กฤชณธร พันธ์แก้ว
42 036150805421-6 นาย เมธาวิน อ่วมเสม
43 036150805422-4 นาย วรากร รักแฟง
44 036150805424-0 นาย กฤติน สุทธิภโวทัย
45 036150805426-5 นาย เฉลิมชัย ยาวะนิล
46 036150805428-1 นางสาว สิธีธร สุทธิคีรี
47 036150805430-7 นาย อัมรินทร์ ภมรพล
48 036150805433-1 นาย ภาสุ ไสยสุวรรณ
49 036150805443-0 นางสาว นปภัช รัตนเมือง
50 036150805503-1 นางสาว ปัทมาภรณ์ ช่ืนนอก
51 036150805504-9 นาย วุฒิชัย เกิดเกษม
52 036150805505-6 นางสาว ศศธร วันนา
53 036150805508-0 นาย ศุทธกานต์ แข่งเพ็ญแข
54 036150805523-9 นางสาว สุพิชชา ภู่อุ่น
55 036150805526-2 นางสาว ณัฏฐธิดา มีสวนนิล
56 036150805534-6 นาย ศุภณัฐ พยุงพงศ์พันธ์
57 036150805537-9 นาย กิติศักด์ิ ไชยเชษฐ์
58 036150805539-5 นาย อานนท์ บุญทัน
59 036150805540-3 นางสาว กัลยกร ศาสนกิจ
60 036150805544-5 นางสาว ธีรดา พันธ์ุอุบล
61 036150805602-1 นาย ศุภกานต์ ป่ินจินดา
62 036150805603-9 นางสาว ณัตตยา ขันแก้ว
63 036150805605-4 นาย พนธกร ลีลาปิยวัฒน์
64 036150805611-2 นางสาว นวพร ควรประสิทธ์ิ
65 036150805614-6 นางสาว ภิรญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปทม./2



66 036150805618-7 นาย ฤทธิศักด์ิ กุลประเสริฐ
67 036150805622-9 นาย ปัญญาวัชร์ ถวายพุ่ม
68 036150805626-0 นางสาว ปรียาภรณ์ ก๊อก
69 036150805627-8 นางสาว โชติกา ประทุมวัลย์
70 036150805636-9 นางสาว สุนันญา หวังเชย
71 036150805644-3 นางสาว ศันสนา กิติชัยวัฒน์
72 036150805703-7 นางสาว ญาดา ลิขิตลือชา
73 036150805704-5 นางสาว ศุภิสรา แซ่ล้ิม
74 036150805708-6 นางสาว วนิดา ปีนะถา
75 036150805714-4 นาย อังกูร จันทร์ชวน
76 036150805727-6 นางสาว กรรณกนก สาริกบุตร
77 036150805731-8 นาย ยุทธนา สังข์เอม
78 036150805735-9 นางสาว กรกนก ผลสวัสด์ิ
79 036150805744-1 นางสาว มนัสวี ชาติไทย

1 036150805104-8 นางสาว จิรนันท์ สิรกุล
2 036150805105-5 นาย กันตภณ หนูห่อ
3 036150805110-5 นางสาว วิลาสินี เพ็งอ่ิม
4 036150805113-9 นางสาว รดาทอง ชูเชิดเกียรติสกุล
5 036150805127-9 นางสาว ชญาธร บัวน้อย
6 036150805134-5 นาย ธนวัฒน์ วิบูลย์จันทร์
7 036150805203-8 นางสาว วิปรัชญาพร พืบขุนทด
8 036150805204-6 นางสาว พิฐชญาณ์ โชคย่ิงสวัสด์ิ
9 036150805205-3 นางสาว ณัฐมล พงษ์สกุล
10 036150805207-9 นางสาว รัชเนศ ทาหาญ
11 036150805211-1 นางสาว นฤมล จันทร์สุริยา
12 036150805216-0 นาย พงษ์รวี แหลมทอง
13 036150805236-8 นางสาว น้ าฝน สิทธิชัย
14 036150805240-0 นางสาว มุขธิดา พลบุญ
15 036150805242-6 นางสาว จิดาภา ธวัชวิบูลย์
16 036150805304-4 นางสาว ชาลิสา เพ่ิมสันติพงศ์
17 036150805305-1 นาย สิรวิชญ์ สโมสร
18 036150805309-3 นางสาว ภัคนันท์ ดีรอด
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19 036150805311-9 นาย คมสรร โออนุรักษ์
20 036150805314-3 นางสาว เจนจิรา อินทรักษา
21 036150805327-5 นางสาว เบญญาภา ไวยศิลา
22 036150805328-3 นาย ทรงธรรม พงษ์ตันกุล
23 036150805330-9 นางสาว ภาวินี สาพงษ์เอ่ียม
24 036150805332-5 นาย วิษณุกรณ์ แสงพรหม
25 036150805335-8 นางสาว อมลวรรณ ทองช้อย
26 036150805338-2 นาย ณัฐพงศ์ ตันเฉ่ียง
27 036150805341-6 นาย ยศวรรธน์ เย็นวิจิตร์
28 036150805344-0 นาย ปรินทร์ สายแสงใส
29 036150805425-7 นาย อภิสิทธ์ิ ใหญ่ปราม
30 036150805440-6 นาย ณวรรษ สุนทรวิภาต
31 036150805445-5 นาย ณัทภูการ พูลขวัญ
32 036150805519-7 นาย พรหมพิริยะ สิริอัครกุล
33 036150805639-3 นาย โสภณ ค ามา

34 036150805511-4 นางสาว เกศรินทร์ จันทร์วิเศษ
35 036150805513-0 นางสาว ณัฐวดี จีนนาฏ
36 036150805518-9 นางสาว ปรางวลัย เงินฉาย
37 036150805520-5 นางสาว มัญชุลิกา แสงอุทัย
38 036150805521-3 นาย ภานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม
39 036150805528-8 นางสาว กนกพร กัณหสิงห์
40 036150805530-4 นางสาว กมลรัตน์ แซ่ดา
41 036150805532-0 นางสาว ปาณิสรา สุรสุขภูมิ
42 036150805535-3 นางสาว ณิชกุล ผายสุวรรณ
43 036150805538-7 นางสาว ศศินา เสนีเศรษฐ
44 036150805542-9 นางสาว ทัศนีย์ ดอกเตย
45 036150805606-2 นาย นิธิศ เอมดวงดี
46 036150805609-6 นางสาว เปมนีย์ ธรรมสารสมบัติ
47 036150805610-4 นางสาว ณัฐวราภรณ์ ค าจันทร์วงค์
48 036150805613-8 นางสาว เจนนิสา อัครปัญญาพาณิชย์
49 036150805617-9 นางสาว กัลยรัตน์ จิตต์แจ่ม
50 036150805624-5 นางสาว ภูริตา วงศ์บรรทะกิจ
51 036150805628-6 นาย นันท์ธิวัฒน์ กนกพัฒน์
52 036150805631-0 นางสาว ฤทัยวัลย์ เจริญสุข

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปทฆ./2



53 036150805632-8 นาย ชลทิตย์ วัดเมือง
54 036150805633-6 นาย ธวัช อะโน
55 036150805635-1 นางสาว อังศวีร์ พรธนาสวัสด์ิ
56 036150805637-7 นางสาว นันท์นลิน เพ็ชรหิน
57 036150805638-5 นางสาว ธนัชพร สังข์มาลัย
58 036150805646-8 นางสาว เจนราณี โต๊ะยง
59 036150805705-2 นางสาว จารุวรรณ นรการ
60 036150805711-0 นางสาว ชลลดา ผาสุขกรรม
61 036150805712-8 นาย ต้นหน เช่ือมไธสง
62 036150805713-6 นางสาว สุภัทตรา สนธิโพธ์ิ
63 036150805718-5 นาย ชิณวัฒน์ ประทุมพันธ์
64 036150805723-5 นาย ชาญณรงค์ เยาว์ธานี
65 036150805729-2 นางสาว ชลดา ภาวนาวิวัฒน์
66 036150805730-0 นางสาว ศศิวรรณ ผดาเวช
67 036150805732-6 นางสาว นารากร มีบุญสูง
68 036150805736-7 นาย สหัสวรรษ เลิศวัชราภิรมย์
69 036150805739-1 นางสาว วริศรา ต้นค าฮัก
70 036150805740-9 นางสาว ณิชา ลัคนาภิเศรษฐ์
71 036150805741-7 นางสาว พลอยชมพู อ่อนส าอางค์

1 036150805108-9 นาย พงศธร ถินค าเชิด
2 036150805119-6 นาย วรชิต วาสนาสุนทร
3 036150805121-2 นางสาว พิชญาภา วีระสะ
4 036150805122-0 นางสาว รัตนสุดา ชูเทียน
5 036150805133-7 นางสาว ณัฐยากร บุญมา
6 036150805140-2 นางสาว ฐิดายุ บางภูมิ
7 036150805141-0 นาย หสวิน งามเหมือน
8 036150805143-6 นางสาว นิธิอักษร อัศววงศ์อารยะ
9 036150805144-4 นาย ภานุรุจ เลิศกิจจารักษ์
10 036150805206-1 นางสาว กัญญารัตน์ แม่นสุข
11 036150805214-5 นาย ปิยพล ฝูงใหญ่
12 036150805215-2 นางสาว ฉัตรวิไล อินทรักษา
13 036150805217-8 นางสาว กุลชา ชินธนทัต

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปทว./1
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14 036150805223-6 นางสาว สุปราณี คุ้มวงษ์
15 036150805224-4 นาย รัชต เปล่งสงวน
16 036150805229-3 นางสาว พรสินี แป้นสดใส
17 036150805230-1 นางสาว ภัทรภร จิรุภัณฑ์สวัสด์ิ
18 036150805231-9 นางสาว สุดารัตน์ จัดสนาม
19 036150805233-5 นางสาว เอ้ือการย์ บรมวารนิชกุล
20 036150805234-3 นางสาว ชุติมณฑน์ พงศ์พิจิตร
21 036150805235-0 นางสาว พัชรินทร์ ง้ิวผา
22 036150805241-8 นาย วรากรณ์ แสนพันธ์
23 036150805246-7 นาย สุเมธ รักสุจริต
24 036150805313-5 นาย เมธา มีลือนาม
25 036150805316-8 นาย ศุภณัฐ อุ่นเรือน
26 036150805322-6 นางสาว ศกลวรรณ นาควิจิตร
27 036150805323-4 นางสาว ปิยะธนา เหมชาติ
28 036150805325-9 นางสาว ชนกนาถ กันพุ่ม
29 036150805326-7 นาย กรพัฒน์ จงสวัสด์ิธนกุล
30 036150805329-1 นาย ณฐวร ศรศรี
31 036150805331-7 นางสาว อุไรพร เสนเนียม
32 036150805339-0 นางสาว จิดาภา รอดเรือง
33 036150805406-7 นางสาว สิริลักษณ์ บุญแจ่ม
34 036150805409-1 นาย ชุมพล วาสนดิลก

35 036150805413-3 นาย ชัยภัทร นักเป่า
36 036150805414-1 นางสาว ปรรัชน์ วิชาสุด
37 036150805415-8 นาย ธนวัฒน์ ภาณุวัฒน์กุล
38 036150805416-6 นาย สิทธิพงษ์ นุ่นทองหอม
39 036150805417-4 นาย นนท์ธวัฒน์ ค าภูษา
40 036150805423-2 นาย ปรัชญ์ สุวรรณประเสิรฐ
41 036150805431-5 นางสาว ปนัดดา ดีเลิศ
42 036150805435-6 นาย พุฒิพงศ์ พลอ่ึง
43 036150805438-0 นาย ณัฐชัย เล้ียงช่ังทอง
44 036150805502-3 นางสาว กนกนันท์ ศิลานนท์
45 036150805506-4 นาย ธนา สาครจิตร
46 036150805509-8 นางสาว ณัฐวดี ละอองสม
47 036150805510-6 นางสาว ณัฐริกา แนบสันเทียะ

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสีย ปทว./2



48 036150805512-2 นางสาว พรรณนิภา วงศ์เสนา
49 036150805522-1 นาย กฤษฎา อุ่นแสง
50 036150805525-4 นาย วนุเดช ยอดเสน
51 036150805529-6 นาย สหรัฐ เน้ือนาบุญ
52 036150805536-1 นาย กรวิชญ์ ภูครองทุ่ง
53 036150805607-0 นางสาว ณิชากร เอกวรธงชัย
54 036150805608-8 นางสาว ลลิตภัทร ฉันส าราญ
55 036150805615-3 นางสาว ภาวิดา อมรสถิตย์
56 036150805625-2 นางสาว ณิชารีย์ นิลพุ่ม
57 036150805629-4 นางสาว วรรณรดากร รัตนานิคม
58 036150805630-2 นาย ธนายุทธ สวารักษ์
59 036150805706-0 นางสาว ปาริชาติ พุทธชูชาติ
60 036150805709-4 นางสาว ชนัญชิดา จันทร์ดี
61 036150805721-9 นาย กฤตัชญ์ แปลกประจิตร
62 036150805726-8 นางสาว ปิยะธิดา ซันหวัง
63 036150805733-4 นาย ภานุวัฒน์ ไพรเผือก
64 036150805738-3 นาย สิทธิกร จันทร์ศรี

65 036150805109-7 นางสาว จิดาภา ธนะรัมย์
66 036150805124-6 นางสาว สุจิตรา เจ๊ะดอเราะห์
67 036150805142-8 นางสาว มัชฌิมา สวัสทวีพร
68 036150805306-9 นางสาว เกวลิน กรรณิกากลาง
69 036150805308-5 นางสาว เนตรนภา สีมณี
70 036150805315-0 นาย ธัญธร เสาม่ัน
71 036150805320-0 นางสาว อันดา อ าพันการ
72 036150805321-8 นางสาว จิรัชญา แฉล้มวารี
73 036150805404-2 นาย ปฐมพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
74 036150805407-5 นางสาว ปนัสยา ใยบัว
75 036150805436-4 นาย ภูมินทร์ เดชเทวัญด ารง
76 036150805441-4 นางสาว รัตนาภรณ์ สุยะดุก
77 036150805442-2 นางสาว รัชฎาภรณ์ ท่าพิมาย
78 036150805524-7 นาย ณัฐนนท์ วัฒนราช
79 036150805543-7 นางสาว ตะวันวาด เสรีคงฤทธ์ิ
80 036150805612-0 นางสาว ธมลวรรณ สุภาวิมล
81 036150805621-1 นางสาว สโรชา ช่างเพียร
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82 036150805634-4 นาย วรเศรษฐ์ หิรัญทิพรัตนื
83 036150805701-1 นาย ชาคริต เอ่ียมสูงเนิน
84 036150805707-8 นางสาว ชนากานต์ ก ากัดวงษ์
85 036150805715-1 นางสาว อาริตา สู้ทุกทิศ
86 036150805717-7 นางสาว ธัญชนก วัฒนคุ้ม
87 036150805719-3 นางสาว ณัฐฌา ศรีเพ็ชร์เจริญ
88 036150805722-7 นางสาว สุวมินตรา วัชระสีมานันท์
89 036150805724-3 นางสาว ลักขณา ศรีรัตน์
90 036150805728-4 นาย นรวิชญ์ สมิตานนท์
91 036150805734-2 นาย ณัฐพล สารเสวก
92 036150805742-5 นางสาว ฐิติมาภรณ์ จรรยาพงศ์กิจ
93 036150805743-3 นางสาว มัชฌิมา ชาติด าดี


