
เทคโนโลยีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1
ล ำดับท่ี ค ำนำม ช่ือ - สกุล หลักสูตร

1 นางสาว กมลทิพย์  รุ่งประเสริฐ ป โท

2 นาย พิพัฒธนพงษ์  วัฒนกัลยากุล ป โท

3 นางสาว อัญมณี  เพชรมา ป โท

4 นางสาว จิรภิญญา   ไชยวงษ์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

5 นางสาว ชริดา   เสนา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

6 นาย ชินกฤต   ต้องทรัพย์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

7 นาย ภธรเดช   ปิติโชคเดชอุดม เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

8 นาย ภาณุวัฒน์   แจ่มรุจี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

9 นางสาว จิตภินันท์   มีแก้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

10 นางสาว ฐิภาพร   ก่อแก้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

11 นางสาว ธันย์ชนก   อินทร์บ ารุง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

12 นางสาว ศิริลักษณ์   โพธิวัฒน์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

13 นางสาว โสภา   พิลา เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

14 นางสาว อัชมา   สมานสามัคคี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

15 นางสาว อาภาศิริ   เหงาโจ๊ก เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

16 นางสาว จิราวรรณ   สิงห์สินธ์ุ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

17 นางสาว ณัฐสุภา   ปล้ืมใจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

18 นาย ปัญญวัฒน์   เล่ียวไพบูลย์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

19 นาย ศิวกร   นวลเทศ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

20 นางสาว กาญจณา   วิจินธนสาร เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

21 นางสาว ณฐพร   เล้าพานิชวัฒนา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

22 นางสาว ณภาภัช   สุริยะ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

23 นางสาว ทอรุ้ง   รุ่งสว่าง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

24 นางสาว ธนิษฐา   ผดุงกิจ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

25 นางสาว ธมลวรรณ   กุศลส่ง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

26 นาย ปวรณัท   ภู่ระย้า เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

27 นางสาว พัชรีพร   แนววรรณ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

28 นางสาว ภัสทราย   ฉันท์ผ่อง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

29 นางสาว ศิริญญา   เหล็งทอง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

30 นาย สหรัฐ   อ าไพ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

31 นางสาว สิรีธร   ย้ิมพงษ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

32 นางสาว สุชาดา   แสงทอง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

33 นางสาว สุภิสรา   ประทุมเมฆ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

34 นาย สุวิจักขณ์   คันเทีย เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
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35 นางสาว สุวิชชา   สมพงษ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

36 นางสาว อนุชตา   แก้วพูลทรัพย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

37 นางสาว กัลย์สุดา   กาวินชัย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

38 นางสาว แก้วนิลรัตน์   ผุดผ่อง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

39 นางสาว เจนจิรา   เอ่ียมสอาด เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

40 นาย ชัชวาล   ทรัพย์สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

41 นางสาว ชุดาพร   เอ้ือบุญประเสริฐ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

42 นาย ธีระวัฒน์   บุญพินิจ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

43 นางสาว บุญญานี   นิยะกิจ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

44 นางสาว ประกายแก้ว   จงอุ้มกลาง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

45 นางสาว มนัสวี   บุญประเสริฐ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

46 นางสาว รุ่งอรุณ   จันทร์ขอนแก่น เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

47 นางสาว วิมลวรรณ   จันทร์เพ็ญ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

48 นางสาว สุกัญญา   เรืองรัตนทรัพย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

49 นางสาว สุธีมนต์   ปัญญาบุตร เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

50 นางสาว สุนิษา   ทองขาว เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

51 นางสาว อภิญญา   จันทร์เพ็งเพ็ญ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

52 นางสาว กนกวรรณ   สิงห์เพ็ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

53 นาย กันต์   พูลสมบูรณ์ผล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

54 นางสาว จตุพร   อินทร์กล่ า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

55 นาย จารุวิทย์   คติพจน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

56 นาย จิรายุทธ   แก้วมุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

57 นาย จีรวงศ์   ธรรมพิทักษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

58 นาย เจษฏา   เกษโส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

59 นางสาว ณฐมน   สวนทับทิม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

60 นางสาว ณัฐวรรณ   คล้ายคลึง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

61 นางสาว ดรัลรัตน์   จีนเสมียน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

62 นาย ธณัฐชัย   มูเก็ม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

63 นาย ธนพล   หมู่ค า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

64 นาย ธนวัฒน์   ยังเจิมจันทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

65 นาย ธนัญชัย   รักชนาท เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

66 นางสาว ธัญชนก   มีสมวงษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

67 นางสาว ธันย์ชนก   สิทธิสุวรรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

68 นาย นนธวัฒน์   ทรัพย์หิรัญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

69 นาย นราวิชญ์   คงปัก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

70 นางสาว นิสาชล   เกียมา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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71 นาย ประสิทธิชัย   คล้ายหุ่น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

72 นาย ปรัชญา   สกุลแก้ว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

73 นางสาว ปิยะนุช   แก้วบุญป๋ัน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

74 นางสาว พนิดา   กลีบจ าปา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

75 นางสาว พนิตอนงค์   อยู่อ่อน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

76 นางสาว พอฤดี   สุริยะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

77 นางสาว พัณณ์ชิตา   วิเศษธัญโรจน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

78 นางสาว พิมพ์ชนก   ทองค า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

79 นางสาว ไพพรรณ   ศรีประไพ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

80 นางสาว มาริสา   ป้ัวเจริญ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

81 นาย รชต   นิลฉวี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

82 นาย วงศกร   วงษ์เช้ือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

83 นางสาว ศศิธร   กว้างซ้วน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

84 นางสาว ศิรภัสสร   กันทากาศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

85 นาย สุรชัช   อินธดก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

86 นาย สุรพงศ์    ชาญวิรัตน์ชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

87 นางสาว อนุชตรา   อินทร์เมือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

88 นางสาว อภิญญา   อนุวัตพาณิชย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

89 นางสาว อรญา   มอญช่ืน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

90 นางสาว อรญา   ศรีรงค์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

91 นางสาว อริศรา   คชทิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

92 นาย เอกภาพ   อุทัยรัตน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

93 ว่าท่ีร้อยตรี ราชศักด์ิ   ธนะนิมิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2
94 นางสาว ธัญชนก   สุวรรณรัต เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

95 นาย พีรพล   เฉยภิรมย์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

96 นางสาว อัญณิการ์   แพรสกุล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

97 นางสาว กชกร   ทองชู เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

98 นางสาว กาญจนา   พุทธาไอ่ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

99 นางสาว จารุวรรณ   ค าดี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

100 นางสาว ชนิษฐา   ไตรนาจา เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

101 นาย ฐิตวัฒน์   เจริญแนว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

102 นางสาว ดลพร   ไกรตรวจพล เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

103 นางสาว เบญจวรรณ   กิมเชียง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

104 นางสาว ภาวินีย์   เค้ามูล เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

105 นาย เมธา   ประทุม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
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106 นางสาว วันเพ็ญ   ป่ินภู่ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

107 นางสาว ศิริวรรณ   สนแก้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

108 นางสาว กุสุมา   แจ๊ะมินทร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

109 นางสาว ฉันทิศา   คะสะธรรม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

110 นาย ชินาธิป   เท็กก้ิม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

111 นาย พรหมฉัตร   คุ้มครอง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

112 นางสาว ภูรีรัตน์   สุขสัมฤทธ์ิ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

113 นาย สหเฉลิม   คุ้มข า เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

114 นางสาว สุชัญญา   ตัณฑิกุล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

115 นางสาว กมลนัทธ์   ส าเร็จ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

116 นาย กิตติพงษ์   สิริกุลเจริญรุ่ง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

117 นางสาว จิดาภา   วิศรี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

118 นางสาว ณัฐณิชา   ช่ืนบาน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

119 นาย ทวีศักด์ิ   ฟักหอมเกร็ด เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

120 นางสาว ทิพย์ชนก   โอมานนท์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

121 นางสาว นีลุบล   โพนชัย เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

122 นาย ปราการ   อุทัยอ่วม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

123 นาย ภัทรกร   อินทวงษ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

124 นาย ภัทวัฒน์   สิริเจริญทรัพย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

125 นางสาว ละอองดาว   สีสุพันธ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

126 นาย วรวิทย์   ร่องเเซง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

127 นาย วัชรพล   วานิชานันท์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

128 นางสาว ศิริลักษณ์   สระนพงษ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

129 นางสาว สุชาดา   ป่ินแก้ว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

130 นางสาว สุภณิดา   เหมือนนรุท เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

131 นางสาว หทัยชนก   สุคนธฉายา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

132 นางสาว อมรศรี    อุดพ้วย เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

133 นางสาว ชนิภา   อัมพะเศวต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

134 นางสาว ณัชชินันท์   พรสิทธ์ิไกรกุล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

135 นางสาว ปรียานุช   ธรรมนิทา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

136 นางสาว พนิดา   จันทร์เติม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

137 นางสาว พิมพ์วิภา   ค าแดง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

138 นางสาว พุธิตา   หาญปัญญา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

139 นางสาว วารินทร์   ช่ืนอร่าม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

140 นางสาว สนธยา   โพธ์ิทอง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

141 นางสาว อังค์วรา   มีศรีดีพร้อม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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142 นางสาว อิศริยา   รัตนเหม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

143 นางสาว กชพรรณ   ถาวรรณา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

144 นาย กิตติ   เจียรศิลานุวัตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

145 นางสาว เกวลิน   โคกทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

146 นาย เฉลิมเกียรติ   มาลัยทาน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

147 นาย ชนะชนม์   โถชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

148 นางสาว ชไมภรณ์   ลุสุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

149 นาย ชลทิศ   พูลบุตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

150 นางสาว ฐิตาภา   ศิลปไพบูลย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

151 นาย ณัฐนนท์   ศรีผ่องใส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

152 นางสาว ณัฐยาภรณ์   จันทร์ส่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

153 นาย ทศพล   เนตรน้อย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

154 นาย ธนพล   ศรีสนิท เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

155 นางสาว พงษ์นภา   แซ่เฮ้ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

156 นาย พรพล   เกียรติลีลานันท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

157 นาย พิชากรณ์   อ่ิมสมบูรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

158 นาย ภูรินทร์   รักษ์มณี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

159 นาย ยศภัทร   ปราบณรงค์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

160 นางสาว วรุณพร   อุตตมะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

161 นางสาว ศิยามล   มะโนวงค์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

162 นางสาว ศิรภัสสร   เจิมชัยภูมิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

163 นาย โสภณวิชญ์   ใจกระสันติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

164 นาย อัฉริยะภูมิ   บัวภา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

165 นางสาว อนงศ์นาถ   จันทราศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีบัณฑิต  
166 นาย กรองเทพ   โตสกุล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

167 นาย กวินทร์   ดวงตา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

168 นาย กัณภัค   วิสุทธิมรรค เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

169 นางสาว กันติณันท์   พิมวิเศษ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

170 นางสาว กันตินันท์   น้อยทรงค์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

171 นาย กิตติพล   แก้วแกว่งกวาย เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

172 นาย กุลิสร์   สังฆมิตกล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

173 นาย เกริกพล   พวงมณี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

174 นางสาว ขนิษฐา   ลาดเสน เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

175 นางสาว คันธมาลี   สีสุทร เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

176 นาย จิตตภัทร   ปะมะโต เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล
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177 นาย จิรายุ   สาทอง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

178 นาย ชญานนท์   ปุ่นวัฒน์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

179 นางสาว ชฎามาศ   สุพรรณภิรมย์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

180 นางสาว ชลธิชา   น่ิมค าศรี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

181 นาย ชัยไมตรี   นกฉลาด เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

182 นางสาว ชาณิดา   สีดาว เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

183 นาย ชินพร   อัมราภิบาล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

184 นาย ชุมพร   ด าหมึก เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

185 นาย ฐิติวัฒน์   เกิดสว่าง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

186 นาย ณัฐพล   สุดแดง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

187 นางสาว ณัฐวรา   โสปิยะ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

188 นางสาว ณิชมน   อนันตธนรัตน์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

189 นาย ไตรภูมิ   พรพัฒน์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

190 นาย ธนากร   อรรถกรวิกรัย เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

191 นางสาว ธัญญลักษณ์   ระร่ืน เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

192 นาย ธัญพิสิษฐ์   เพชรคงทอง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

193 นางสาว ธิดาวรรณ   ลอดภัย เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

194 นาย ปิยะ    เฟ่ืองภักดี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

195 นาย พลพันธ์ุ   ขันตี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

196 นาย พันธกานต์   โพธ์ิไทรย์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

197 นาย พีรพล   พยุงวงค์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

198 นาย พีรวิชญ์   ไชยยะ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

199 นาย ภูมิชญา   ภู่ระหงษ์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

200 นาย ภูวดล   เปรมปรง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

201 นางสาว มณฑิชา   ไตรรัตน์แสง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

202 นางสาว มนธิดา    กุยรัมย์ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

203 นางสาว มานิตา   ศรีสัจจะกุล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

204 นาย รวีโรจน์   ต้ังประสิทธ์ิ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

205 นางสาว วรรณภา   ช้างแก้วมณี เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

206 นางสาว วรรณวิมล   ปัญญาใส เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

207 นาย วิริยะ   โตเหมือน เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

208 นาย ศรัณ   ดวงอุปมา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

209 นาย ศรัณยู   ช่างปรุง เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

210 นางสาว ศศินา   มาลา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

211 นางสาว ศิยาทร   ทองสุข เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

212 นาย สกาย   แสงสุระ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล
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213 นาย สรเดช   ค าหม่อม เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

214 นาย สิทธิเดช   เบ็ญกูล เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

215 นาย สืบสกุล   นิยม เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

216 นางสาว สุธินันท์   สิงห์บุบผา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

217 นาย สุพัชระ   แดงประดิษฐ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

218 นางสาว สุพาพร   งามสม เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

219 นาย อรงค์กรณ์   พ่วงศิริ เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

220 นางสาว อรปรียา   พงษ์เผือก เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

221 นางสาว อรวรรณ   พวงส าเภา เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล

222 นาย กฤตพัฒน์   พันธ์บุญเกิด เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

223 นาย กฤตินนท์   วิจิตรไกรศรี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

224 นางสาว กาญจนา   เกิดสวัสด์ิ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

225 นางสาว กาญจนา   พรานเจริญ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

226 นางสาว กาญจนา   สืบทอง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

227 นาย กิตติ   สุขทวี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

228 นาย กิตติธร   ครุฑข า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

229 นางสาว เกตุน้ าทิพย์   ชมภูใบ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

230 นาย เกียรติศักด์ิ   ประเสริฐศรี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

231 นาย จรณินทร์   สันป่าแก้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

232 นางสาว จารุวรรณ   ฉายแสง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

233 นาย จิรัฏฐ์   น่ิมเรือง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

234 นางสาว จุฑามาศ   เกตุรุ่งเรือง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

235 นางสาว จุฑามาศ   ขวัญอยู่ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

236 นาย ชยุต   สิงห์วี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

237 นางสาว ชลนี   กล่ินทอง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

238 นาย ชลิต   ประค า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

239 นาย ชัชชัย   โชติช่วง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

240 นางสาว ณัฎฐา   ชาแจ้ง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

241 นางสาว ณัฐพร   แอสมรัง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

242 นาย ณัฐวัตร   คณาจันทร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

243 นางสาว ดาว   นิลเพชร เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

244 นาย ต่อตระกูล   เบญจวชิระ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

245 นาย ธนกฤต   ฟูเขียว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

246 นางสาว ธนวรรณ   กัวไวยกูล เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

247 นางสาว ธวัลรัตน์   ลิมปะชัยวงศ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

248 นางสาว นภษร   วิเศษทุม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
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249 นางสาว นลินี   เขมจิราธรา เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

250 นางสาว นัชชา   เอ๊ียบพันธ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

251 นาย น าโชค   เพ็ชรจันทร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

252 นางสาว นุชนาถ   เสนีวงศ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

253 นางสาว บุษรากร   ความเพียร เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

254 นางสาว เบญจวรรณ   สะใบบาง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

255 นางสาว ปลายฟ้า    จันทร์ภิรมย์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

256 นางสาว ปาริฉัตร   บุญเรือง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

257 นางสาว ปาริฉัตร   พิทยานันท์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

258 นาย พฤหัส   ทรัพย์สมบูรณ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

259 นางสาว พัชราภรณ์   คลังสมบัติ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

260 นาย พัทธนันท์   มโนรัมย์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

261 นางสาว ภานุมาศ   จีนงูเหลือม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

262 นาย มน   ทองแก้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

263 นางสาว ระพีพรรณ   เข่ือนค า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

264 นางสาว รุ่งดาวรรณ   ชูสุข เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

265 นาย วสุพล   ไวว่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

266 นางสาว วัลย์ลดา   ถีระโคตร เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

267 นางสาว วาธิดา   ช่ืนจ ารัส เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

268 นาย วีรภัทร   จันทวงษ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

269 นางสาว ศิริลักษณ์   ทองค า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

270 นาย ศุภณัฐ   ทันแจ้ง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

271 นาย ศุภณัฐ   นาคจันทึก เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

272 นางสาว สิริฉัตร   ทัศน์ละมัย เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

273 นางสาว สิริรัตน์   ทองค า เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

274 นาย สิริราช   ชินอรุณมังกร เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

275 นาย สุทธิชัย   เจริญวงค์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

276 นางสาว หัถยา   ม่ันคง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

277 นางสาว อทิตยา   แสงง้ิว เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

278 นาย อภิสิทธ์ิ   อุตอามาตย์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

279 นางสาว อรยา   สิงสาหัส เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

280 นาย อัษฎาวุธ   อุดทอง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

281 นางสาว อานุช   ปานเทศ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

282 นางสาว อาภาภรณ์   อินหนุน เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

283 นาย อิศรา   สอดแจ่ม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

284 นาย เอกพล   ปานใย เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
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285 นาย กฤตภาส   เทียมถนอม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

286 นาย กฤษณะ   ชูอินทร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

287 นางสาว กัลยรัตน์   เช้ือมอญ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

288 นางสาว กาญจนาพร   ศิริรัตน์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

289 นางสาว กาดฐา   ศิริรัตน์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

290 นาย กิตติ   เรืองรักษา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

291 นาย กิตติศักด์ิ   เฟ่ืองคง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

292 นางสาว เกศริน   มะนาวหวาน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

293 นาย เกษมสันต์   สว่างญาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

294 นาย จักรวุธ   หร่ังทอง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

295 นางสาว จิดาภา   สมสุข เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

296 นางสาว จุฑามาศ   เฉลยกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

297 นาย ชตวรรณ   บัวจันทร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

298 นางสาว ชนกานต์   สายแสง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

299 นาย ชนะกานต์   เมียนแก้ว เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

300 นาย ชยณัฐ   มะนาวหวาน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

301 นาย ชยนต์ลักษณ์   จิตสงวนสุข เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

302 นาย ชโลทร   จรรยา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

303 นาย ชัชวีร์   พันธ์ุวิไล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

304 นาย ชัยวัฒน์   ก้อนแก้ว เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

305 นาย ชัยวัฒน์   ชมโชค เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

306 นาย ชานนท์   ภูคาจารย์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

307 นาย ฐานัส   ย้ิมสวน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

308 นาย ฐาปกรณ์   สอนดา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

309 นาย ณธกร   ผ่านภูวงษ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

310 นาย ณัชพล   บัวพิมล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

311 นาย ณัฐวุฒิ   ได้รูป เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

312 นาย ณัฐาภิเษก   โตยะวณิช เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

313 นางสาว ณิชากร   สุขเกษม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

314 นาย ทศพร   ศรีเมือง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

315 นาย ทักษ์ดนัย   มีกุล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

316 นาย ธนกร   หุ่นนาค เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

317 นาย ธนวัฒน์   จันทร์กลาง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

318 นาย ธิติพันธ์ุ   เมฆพะโยม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

319 นาย นนท์ธวัช   สรสุพิสิฐกุล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

320 นาย นราธร   ศรีเคลือบ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
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321 นางสาว นุชจรินทร์   นุ่มน่ิมสกุณี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

322 นางสาว นุชนาถ   อมรแก้ว เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

323 นาย บ ารุง   รักใคร่ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

324 นางสาว ปภาวรินทร์   เกตุเพ็ชร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

325 นาย ปภินวิทย์   วิเทศประเสริฐกุล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

326 นาย ประวิทย์   ฤทธ์ิเมือง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

327 นางสาว ปารีณา   ผ่ึงผาย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

328 นางสาว ปุณยภา   ผูกเกษร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

329 นาย พงศธร   สีทะเล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

330 นาย พนม   ผดุงพล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

331 นาย พยากรณ์   พลายตานี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

332 นางสาว พรพรรณี   รุ่งสอาด เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

333 นางสาว พัฒน์ธนันตร์   มูลสระดู่ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

334 นางสาว พัทธ์ธีรตา   สิทธิอมรกิตต์ิ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

335 นาย พีรพงษ์   ส่งประเสริฐ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

336 นาย พีรวิชญ์   ศิริกระจ่าง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

337 นาย พีระวัฒน์   บุญพิพัฒน์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

338 นาย ภัทรชัย   แสงกระจ่าง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

339 นาย ภัทรดนัย   เผ่ือนทิม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

340 นาย ภาคิไนย   แก้วม่ัน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

341 นางสาว ภาราดา   มะลิซ้อน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

342 นางสาว ภาวดี   รัตนภักดี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

343 นาย ภูมินทร์   อินคุ้ม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

344 นาย ภูมิพัฒน์   อิชยาวิโรจน์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

345 นางสาว มณลัชชา   สุวรรณตรี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

346 นางสาว ระวิวรรณ์   เกิดสาท เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

347 นาย โรจนวิทย์   เขียวงาม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

348 นาย เลิศมงคล   ก าเนิดดวง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

349 นาย วรัธ   ล้ าเลิศอรุณ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

350 นางสาว วราภรณ์   อุดมภูมิ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

351 นาย วสันต์   ทุงจันทร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

352 นาย วัชรพงศ์   หอมสุวรรณ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

353 นาย วัชรวีย์   กุณาวงค์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

354 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ   ตรีเกษม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

355 นาย ศิรวัฒน์   สายรัตน์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

356 นาย ศุภณัฐ   เกษวิเศษ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
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357 นาย ศุภณัฐ    มิตรวงค์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

358 นางสาว ศุภาวัลย์   เนาวบุตร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

359 นาย สมสกุล   เทียนชัย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

360 นาย สยมภู   ปานด า เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

361 นาย สรวิศ   หวังแก้ว เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

362 นางสาว สโรธร   ยาหยี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

363 นาย สัณฑศักย์   เรือนค า เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

364 นาย สันติ   กรีณาวงษ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

365 นาย สิทธิพล   คุ้มข า เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

366 นางสาว สุกันยา   พันลม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

367 นาย สุชาย   วัชระนาวี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

368 นาย โสภณัฐ   ต่อพันธ์ุ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

369 นาย อภิชัย   รัตนสุภา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

370 นาย อภิชาติ   เล็กระบุ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

371 นาย อรัญ   แก้วเนตร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

372 นาย อัศม์เดช   เอกจ านงค์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

373 นาย อัษฎางค์   บัวระภา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

374 นางสาว อารยา   แสงสว่าง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

375 นาย อิทธิพัฒน์   เอกจ านงค์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

376 นาย เอกชล   ล าดวนหอม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

377 นาย เอกตระกูล   ทองมี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

378 นาย ณัฐวุฒิ   เกตุเลขา เทคโนโลยีการพิมพ์

379 นาย ทนงศักด์ิ   เทียมพัด เทคโนโลยีการพิมพ์

380 นางสาว เนตรชนก   ฮ้อแสงชัย เทคโนโลยีการพิมพ์

381 นาย ภูวดล   พันพุ่ม เทคโนโลยีการพิมพ์

382 นาย วรพล   ทรงสละบุญ เทคโนโลยีการพิมพ์

383 นาย อภิวัฒน์   สุวรรณเรืองศรี เทคโนโลยีการพิมพ์

384 นางสาว กนกภรณ์   ป่ินโต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

385 นางสาว กนกวรรณ   ผอบทิพย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

386 นาย กรชนก   กนกแก้ว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

387 นางสาว กรรชลี   คงถ่ินฐาน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

388 นางสาว กษมาพร   วุฒิหทัยพงศ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

389 นาย กิตติธัช   นาคล าภา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

390 นางสาว เกวลิน   แสงหิรัญ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

391 นางสาว ขวัญฤทัย   คะรุอ าโพธ์ิ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

392 นาย จารุวัฒน์   แสงผาลา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Page 11 of 18



ล ำดับท่ี ค ำนำม ช่ือ - สกุล หลักสูตร
393 นางสาว จิราภา   บุญเพ่ิม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

394 นาย ชวิน   เก็จมยูร เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

395 นาย ชัยศิริ   ใช้เทียนทอง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

396 นางสาว โชฑิกา   สิงห์ค าป้อง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

397 นางสาว โชติมนต์   จันทร์หอม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

398 นางสาว ญาสุมินทร์   แตงงาม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

399 นางสาว ฐิติพร   โฉมงาม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

400 นาย ณัฐพงษ์   สุบิดา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

401 นาย ณัฐวัฒน์   เตชะรุ่งอนันต์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

402 นาย ทัตตพันธ์ุ   ชุ่มช่ืน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

403 นางสาว ทิพย์ธัญญา   เสถียร เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

404 นาย ธนวัฒน์   ใจอุ่น เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

405 นาย ธรรนะธร   จ้อยเจริญ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

406 นาย ธีรเสฏฐ   ชะแรมรัมย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

407 นาย นพกร   ไหมสมบุญ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

408 นาย นราเมศร์    แสงสว่าง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

409 นาย นลธวัช   สิมดี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

410 นางสาว นัฐญาวี   ทองแกมแก้ว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

411 นาย นาวิน   โรจนสมบัติ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

412 นางสาว ปวีณา   แจ่มสุข เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

413 นางสาว ปิยภรณ์   จันทร์ชุ่ม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

414 นาย พงศธร   ทับทิมศรี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

415 นางสาว พรนภา   องอาจ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

416 นางสาว พรพิมล   เป็นสุข เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

417 นาย พิฆเนศ   แป้นศรีนวล เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

418 นาย พุฒิพงศ์   ปานขาว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

419 นาย พุฒิพงศ์   สุทธิเจษฎาโรจน์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

420 นางสาว ไพรักษ์   ค้าของ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

421 นาย มโนสิทธ์ิ   ไวทยาชีวะ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

422 นางสาว มะลิวรรณ   บ ารุงเช้ือ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

423 นางสาว ยลดา   พรหมมะ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

424 นาย เลิศพล   ตรงแก้ว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

425 นาย วทัญญู   วงศ์หงษ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

426 นาย วรพงศ์   สุภาสืบ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

427 นาย วรัญชิต   ย่ิงคิด เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

428 นางสาว วรัญญา   เนียมศิริ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
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429 นาย วรันธ์   จันทร์แก้ว เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

430 นาย วรินทร   ม่ิงมารถ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

431 นางสาว ศิริญา   กุยรัมย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

432 นาย สถิระ   นกอินทรีย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

433 นาย สิทธิโชค   ติระพาณิชย์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

434 นาย สิทธิพร   บริบูรณ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

435 นางสาว สิรินทิพย์   บุญเงิน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

436 นางสาว สิริวิมล   คณะพล เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

437 นาย สุจริต   ธานีเนียม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

438 นางสาว สุชาวดี   ผ่านเภา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

439 นางสาว สุพิชฌาย์   หนูปาน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

440 นางสาว โสภณา   อินทรุณ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

441 นาย อภิสิทธ์ิ   สุขสว่าง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

442 นาย อลงกรณ์   สุวรรณพงศ์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

443 นางสาว เอกไพริน   ป่ีชะวา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

444 นางสาว กชพร   ผนึก เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

445 นาย กฤษนันต์   ชัยชะนะ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

446 นางสาว กัญยา   คล้ายบัวผัน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

447 นางสาว กัณภิรมย์   ร้ัวส าราญ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

448 นาย กานต์ชนก   ทิมประทุม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

449 นาย จรินทร์   เพชรวิศิษฐ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

450 นางสาว จิตปภัส   สุขเอ่ียม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

451 นางสาว จิตราพร   พละศูนย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

452 นางสาว ชนยชา   งามจริต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

453 นาย ชนัญญู   ขุนวิเศษ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

454 นาย ชัยพัฒน์   กาชัย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

455 นางสาว ฐิตาภา   รอดสง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

456 นางสาว ฐิติรัตน์   ธันนมัยสกุล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

457 นาย ณภัทร   เกตุมณี เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

458 นางสาว ณัฏฐา   คนไทย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

459 นางสาว ณัฐกุล   ศรีแป้ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

460 นาย ณัฐพงษ์   ราศรีจันทร์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

461 นางสาว เณศรา   จ านงค์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

462 นาย ทรงพล   รักษา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

463 นาย ทวีทรัพย์   จอกเจิมกล่ิน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

464 นางสาว ธัญมาศ   จุลมณฑล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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465 นาย ธีรพัช   หินสูงเนิน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

466 นาย นนทกร    ต้ังศรีวงษ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

467 นาย นัฐวุฒิ   ราซ๊าคโมลลา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

468 นาย นันทิวัฒน์   แก้วกอง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

469 นาย เนตินัย   ดาวประดับวงษ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

470 นางสาว ปรียารัตน์   พฤกษ์พนาสันต์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

471 นาย ผดุง   บ ารุงพืช เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

472 นาย พนธกร   นุ่นโฉม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

473 นาย พัชรพงษ์   สนิมทอง เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

474 นางสาว พิชญา   แสงสุวรรณ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

475 นาย พิพัฒน์พงษ์   พาพิมพ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

476 นางสาว ภัทรกร   อยู่สินธ์ุ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

477 นาย ภัทรพล   ภูมิชูชิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

478 นางสาว ภัทรภร   เกราะชูกุล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

479 นาย ภัทรวุฒิ   เม่ียงมุกข์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

480 นาย ภาณุพงษ์   ประยูรค า เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

481 นาย ภาณุพันธ์   สมภักดี เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

482 นางสาว มนัสชนก   อุสมร เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

483 นาย มหศักด์ิ   พรมชัย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

484 นางสาว มาริษา   พุ่มเกิด เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

485 นางสาว มิณฑิตา   กาญพินิจ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

486 นางสาว เมราณี   ปล้ืมสมบัติ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

487 นางสาว รชนก   เกิดมงคล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

488 นาย ระพีพัฒน์   ค าใจ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

489 นางสาว รุ่งอรุโณทัย   สีละมุน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

490 นาย ลดินทร์ภัทร   อัศวเมธาวงศ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

491 นางสาว วรรณพร   ดีไสว เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

492 นาย วรวิชญ์   ดวงสูงเนิน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

493 นางสาว วันวิสาข์   ปัญญารัมย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

494 นางสาว วิภาภรณ์   ขันเคลือบ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

495 นางสาว วิลาวรรณ   ไชยสา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

496 นาย วิศรุต   วัฒนกุล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

497 นาย วุฒิพงษ์   คนึงศีลศุภผล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

498 นางสาว ศริมน   เอ่ียมข า เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

499 นาย ศิริกร   น้อยมา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

500 นางสาว ศิริภรณ์   พิมพิไสย เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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501 นางสาว สิรินทรา   ยาโพนทัน เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

502 นางสาว สุดารัตน์   พันธ์เจริญ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

503 นางสาว สุธัญญา   ค าจินดา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

504 นางสาว สุปรียา   เล็กละมุด เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

505 นางสาว สุภาภรณ์   กลางชนีย์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

506 นางสาว เสาวลักษณ์   โคกจินดา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

507 นางสาว อนงค์กร   กาญจนรักษ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

508 นางสาว อภิรดี   ปาปะข า เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

509 นางสาว อริสา   สุจริตธัญตระกูล เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

510 นางสาว อินทิรา   เทียมฉิม เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

511 นางสาว กนกวรรณ   ค าใสแสง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

512 นางสาว กมลชนก   บุญม่ิง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

513 นาย กรวิชญ์   สารผล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

514 นางสาว กัญญาภัค   สิงห์ทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

515 นาย กัณตธี   วงษ์คงค า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

516 นาย กันตพงศ์   แต่งงาม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

517 นางสาว กัลยกร   เหลืองวรวัฒนา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

518 นางสาว กัลยาณิน   สิทธิมงคล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

519 นางสาว ขวัญชนก   เจริญสุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

520 นาย คุณานนต์   จันทบัตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

521 นางสาว จันทกานต์   แต่งรูป เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

522 นาย จิรกานต์   วัชรพันธ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

523 นางสาว จุติภรณ์   ค าประกอบ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

524 นาย เจษศักดา   เลขสันต์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

525 นาย ชนวีร์   ปิติยานุวัฒน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

526 นาย ชลันธร   สมจินดา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

527 นาย ชวลิต   อุดมพืชน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

528 นาย ชัยธวัช   รักญาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

529 นาย ชาคร   สะอาดเอ่ียม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

530 นาย ไชยวัฒน์   ยูงรัมย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

531 นาย ฐานุสรณ์   เจียรสุวรรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

532 นาย ฐิติกร   แจ้งวิจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

533 นางสาว ฐิติพรรณ   วงศ์กล่อมจิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

534 นาย ฐิติวัฒน์   ฤทธ์ิประเสริฐ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

535 นาย ฐิติวัสส์   ฐิติกุลรวีพงษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

536 นาย ฑีฆายุ   เผ่าบัวทิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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537 นาย ณกุล   ดีนกาหมีน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

538 นางสาว ณัฐชา   จันทร์นก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

539 นาย ณัฐพล   ชูเทียน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

540 นาย ณัฐพล   บุญส่งสุวรรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

541 นาย ณัฐวุฒิ   เชิดชู เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

542 นาย ณัฐวุฒิ   อยู่จ าเนียร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

543 นาย ณัฐวุธ   กิตติธัญวงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

544 นางสาว ณัฐสุดา    จาบไทยสง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

545 นาย ณัทภัสศัย   นันท์ธีกรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

546 นาย ดนุสรณ์   วันสืบวรางกูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

547 นาย เดชาธร   รอบเมือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

548 นาย ธนธัช   วันอยู่ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

549 นาย ธนภัทร   มูกขุนทด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

550 นาย ธรรมวัฒน์   ประภาสัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

551 นาย ธัญญาวุฒิ   กิจสนธิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

552 นาย ธันวา   แตงอ่อน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

553 นางสาว ธิญาพร   โต๊ะศิลา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

554 นาย ธีรภัทร์   วิเศษศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

555 นาย นพปฎล   จิตติเรืองเกียรติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

556 นาย นราธิป   เชียงทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

557 นางสาว นฤมล   ศรีคลุ้ม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

558 นาย นันทวุฒ   ธิมาชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

559 นาย นันธพงศ์   ค าวอน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

560 นาย บุศยะ   สุขมูลศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

561 นาย ปกรณ์   เพียรผดุงสิทธ์ิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

562 นาย ปธานิน   คามวาศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

563 นาย ประนพ   ยอดบุนอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

564 นาย ปริพัฒน์   แก้วมุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

565 นาย ปรีชา   เอ่ียมศิริ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

566 นาย ปิติพงษ์   เอมสมบูรณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

567 นางสาว พชรมล   กัญจน์กฤต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

568 นางสาว พนัชกร   ใสแจ่ม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

569 นาย พีรพล   คชภูมิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

570 นาย ภัทรพล   กุฎีแดง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

571 นางสาว ภัทราภรณ์   คงสอาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

572 นาย ภาณุรุจ   ศิริวัฒน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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573 นาย ภูดิศ   เสถียรวัฒนา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

574 นาย ภูวฤทธ์ิ   วงศ์วิรัตน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

575 นางสาว มัชนันท์   รักษาช่ือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

576 นาย ยุทธศาสตร์   ขันธพร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

577 นาย รณฤทธ์ิ   ชูจันทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

578 นางสาว รังษิยา   ศรีงาม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

579 นางสาว รัชณีกร   ศรีไกร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

580 นาย ฤทัยวัฒน์   จักรัตโนภาส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

581 นางสาว ลลิตา   อินทรา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

582 นาย วงศธร   สายสุทธิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

583 นาย วนาสินธ์   สุวรรณเวียง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

584 นาย วรกร   สหคณาวุฒิ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

585 นางสาว วรณัน   แก้วชินพร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

586 นาย วัชรพงษ์   พันธ์น้อย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

587 นาย วัชรพล   ค านึงสกุลไทย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

588 นาย วีรยุทธ   หลังวิรูณ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

589 นางสาว เวธนี   ศรีโวทานัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

590 นางสาว ศิริลักษณ์   เช้ือหมอ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

591 นาย ศิลา   เย่ียมฉวี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

592 นาย ศิวกร   เริงธรรม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

593 นาย ศุภณัฐ   เล่ียมโคกสูง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

594 นาย สถาพร   สุขสุวรรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

595 นางสาว สมศรี   นิลลักษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

596 นางสาว สรวงกนก   สาจีน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

597 นาย สราวุธ   พินิจผล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

598 นางสาว สวรรยา   อนุชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

599 นาย สหรัฐ   เจริญผล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

600 นาย สัณฐิติ   มะเสนะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

601 นาย สันติ   เต็มงาม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

602 นาย สันติภาพ   ดวงศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

603 นาย สิทธิชัย   อ่อนเกตุ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

604 นาย สิรภพ   กุลพานิช เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

605 นางสาว สิริรัตน์   อารยะสัมพันธ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

606 นางสาว สุณัชา   กองค า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

607 นางสาว สุนิสา   บุญจรัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

608 นาย สุภวัตร   จันทร์ไพศรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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ล ำดับท่ี ค ำนำม ช่ือ - สกุล หลักสูตร
609 นาย สุริยุฉัตร   ทางเณร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

610 นาย สุวิทย์   ค าใสแสง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

611 นาย อภิสร   คงสาคร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

612 นางสาว อรพิณ   สุขประสงค์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

613 นางสาว อัญชลี   วันยาเล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

614 นาย อาทิตย์   ทิมบ่อเเร่ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

615 นาย อานนท์   สุภาจันทรสุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

616 นาย อินทัช   ล่ิวน าวงศ์ลาภ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

617 ว่าท่ีร้อยตรี ก่อสกุล   ป้อมมงกุฎ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

618 ว่าท่ีร้อยตรี ฉัตรชัย   จูเปาะ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

619 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล   ศรีโก่งธนู เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

620 ว่าท่ีร้อยตรี นนท์ปวิธ   หนูมาน้อย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

621 ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร   วงษ์เพ็ญ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

622 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภณัฐ   เป่ียมจันทร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

623 ว่าท่ีร้อยตรี สุวิชัย   คงลอย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

624 ว่าท่ีร้อยตรี หิรัณย์   พรหมมา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

625 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กชพรรณ   ภูผา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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