
คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
17 / 19 นางสาวมาริสา ลครชัย 116310804023-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

11 / 19 นางสาว ธัญญาเรศ ร่วมจิตร  116310804047-3  หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว ดวงพร คิดกร่ิง 116310804034-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวลลิตา กาญจนาลักษณ์ 116310804063-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 อดิศร เปสูงเนิน 116310804065-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวพีระพัฒน์ ทะรินรัมย์ 116310804027-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว สุนันทา สีลารักษ์ 116310804008-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวญาณวรรณ ณ นคร 116310804014-3 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว กมลชนก จันดอกรัก 116310804029-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวยุวดี ศิริมาก 116310804038-2 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว รจนาพร กลมงาม 116310804021-8 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย วีรพงษ์ งั่วลําหิน 116310804042-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวนิชา แสงทอง 116310804046-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวปุณยวีร์ ทองงาม 116310804070-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 กันต์ชนินาถ ศรีอักษร 116310804005-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาววรวรรณ พรรัตน์ 116310804044-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวบุญฑวรรณ สุขกาย 116310804007-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว วณิชชา อุ่นใจ 116310804022-6 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายปฐวี สงกระสาร 116310804039-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวชนิภรณ์ ศรีพัฒน์ 116310804075-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวพัชราภรณ์ โพธ์ิทอง 116310804031-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว ณัฐฐา พุ่มดนตรี 116310804026-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย พีรพงศ์ วรโชติธนบูลย์ 116310804062-2 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวชนากานต์ เลื่องลือสนธิกิจ 116310804052-3 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์ จันทร์รัตน์แสงสี 116310804015-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาว วรินทรา อ่ิมรัตนรัก 116310804037-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวศิริรัตน์ ศรีพิทักษ์ 116310804067-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 เกียรติพิทักษ์ อัครสวาท 116310804064-8 หลักสูตรเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (AP6302) ไม่ผ่าน

11 / 19 นายอธิพัฒน์ ธาระพุฒ 116310803094-6 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

16 / 19  นาย เพชร กิตติโสภาพันธ์ุ 116310803001-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ปยุต สายสินรัมย์ 116310803053-2 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ชัยณรงค์ เกิดอําพร 116310803012-8 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว พรวลัย อ่อนน้อม 116310803060-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายศิริมงคล ชูกิติพันธ์ 116310803047-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวพาณรินทร์ เอมอ่อน  116310803014-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย จักรพงศ์ พงษ์พุฒิพัฒน์ 116310803084-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

12 / 19 นางสาวสายน้ําผึ้ง ยมรัตน์ 116310803025-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 ทวีศักดิ์ จันเทศ 116310803087-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว ธนพรรณ ลุนลอด 116310803051-6 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวชุติมา เม่นวังแดง 116310803005-2 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน



คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
10 / 19 นางสาว รสา หาญณรงค์ 116310803055-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

12 / 19 นางสาวปัญฐณารัตน์ บุญ เพียร 116310803023-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย ศุพสิษฐ์ ดาพัวพันธ์ 116310803082-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายนนทวัช รัตนวงศ์วานิช 116310803080-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว กมลพรรณ ศรีพรชัยเจริญ 116310803064-9 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวกฤติยา บุญปัญญา 116310803054-0 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 ศุภกิตติ์ กนกนาค 116310803095-3 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว นิษาชล รังประเสริฐ 116310803079-7 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายศรัทธา สมดี 116310803083-9 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายวัฒนา ใจยะเลิศ 116310803085-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวศุภาพิชญ์ แทนหอม 116310803037-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย วุฒิศักดิ์ คํากอง 116310803088-8 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาววิภาดา พิทักษ์พันธ์ 116310803028-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ปฏิพัทธ์ เศวตเลข 116310803071-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวชุตินันท์ เสนา 116310803050-8 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาวสรารัตน์ สุดสวาสดิ์ 116310803046-6 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

12 / 19 ณัฐวุฒิ จูบ้านพร้าว 116310803062-3 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว วิภาดา จันทร์สิงห์ 116310803033-4 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

8 / 19 นางสาวมาลีรัตน์ ทองแสง 116310803056-5 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวอภิชญา จันทร์ตรี 116310803024-3 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย สุริยาวุธ งามย่ิง 116310803015-1 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

13 / 19 นายอิทธิกร ชุมประมาณ 116310803086-2 หลักสูตรเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นาย นัทธพงศ์  วงษาโสม 116310801091-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นาย ศุภกร บุญอาจ 116310801027-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายกสิณ สนลา 116310801096-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว อภิญญา สารสิทธ์ิ 116310801108-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวศิริลักษณ์ สุขผึ้ง 116310801004-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

10 / 19 นายธนะพัฒน์ สุดาทิพย์ 116310801106-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว อทิติยา ศิริยศ 116310801040-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นายสุพพงศ์ พริกคง 116310801072-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ณัชชา  ประสาทเกษการ 116310801029-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว นฤมล  จันทร์อยู่ 116310801102-9 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย กานต์นิธิ แสงสง่า 116310801079-9 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวณัฐชา ชัชวาลย์ 116310801056-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

10 / 19 นาย พีรพล มากพูน 116310801062-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว บัณฑิตา ภักดีนอก 116320801002-0 301), หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302), หลกั ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวมุทิตา เนียมจันทร์ 116310801049-2 301), หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302), หลกั ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว พิมพ์ชนก  ภักดี 116310801032-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นายชัชขนันท์  มหาหงส์ 116310801059-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

12 / 19 นางสาวศรีพรรษา เกตุอุไร 116320801011-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน



คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
13 / 19 นาย ญิณภัทร ปุ้งโพธ์ิ 116310801066-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวจันทิมา ธรรมชีวัน 116310801086-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ยศวิน ยศปัญญา 116310801105-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาว ปริซนา แก้วคํา 116310801092-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย กณภัทร สามพ่วงบุญ 116310801068-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว พรรวษา แสงรุ่งตะวัน 116310801094-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาววิจิตรา หมอศาสตร์ 116310801111-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธนิน สาทิสรัตนโสภิต        116310801026-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

14 / 19 นายณัฐนันท์ พลอยเกิด 116310801075-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย พชรพล ดอกบัว        116310801109-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6302) ไม่ผ่าน

15 / 19 พงศกร ศรีกิมแก้ว 116320801017-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

12 / 19 นาน หรัณย์ อภิรัตน์ 116320801066-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวสุชาวดี นาคประดิษฐ์ 116320801067-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นันทิพัฒน์ แก้วศรีมล 116320801008-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว เมยวดี ศรีจันบุญ 116320801024-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว ศิรินภา เทียนทอง 116320801014-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย อภิวิชญ์ อย่างกลั่น 116320801048-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายดนุพล ยอดขํา 116320801036-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวนิชกานต์ เงินเมือง 116320801023-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธนทัศ ประทุมพวง 116320801039-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวจันทรรัตน์ ติดชัยภูมิ 116320801009-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวกฤตชญา ธนัตถ์ภักดิพงศ์ 116320801043-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

14 / 19 นายสัณหพจน์ พระสว่าง 116320801015-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ภราดร กัลยา 116320801062-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย พัฑฒิ คีรีราช 116320801047-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวนัฏฐินี ขําจิตร 116320801063-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นายวรัญชัย ผุลละศิริ 116320801022-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายสุระพศ นูรี 116320801040-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว อริสา พูฎลผล 116320801025-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย ศุภณัฐ อุทธสิงห์ 116320801056-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

13 / 19 นาย เกียรติศักดิ์ อุตมะโน 116320801058-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาย ธนกฤต แสงจันทร์ 116320801052-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

13 / 19 นาย ศุภกิตติ์ สุขอนันต์ 116320801013-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

10 / 19 นายสุพัฒน์ชัย สุมาลัย 116320801050-9 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ภควรรษ ขวัญทอง 116320801061-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว ฟ้ารุ่ง ณ น่าน 116320801053-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

12 / 19 นายธิตินันท์ กําลังดี 116320801055-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายโยธิน จุลดิลก 116320801054-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว สิริกร บุญฉลอง 116320801021-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (PC6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายศุภวัฒน์ ปนคนธรรพ์ 116330802007-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน



คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
14 / 19 นางสาว จิราพรรณ ดอกแก้ว 116310802023-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว อพัสชา แสงเสถียร 116310802052-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาววาสนา บัวระภา 116310802008-7 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวณัฐทวี แซ่จัง 116310802044-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาวอาภากร ศริิรัตน์ 116310802009-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 ศักรินทร์ เรียงสุวรรณ์ 116310802019-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย กตัญญู ไชยบัณฑิตย์ 116310802026-9 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธณกร จันทวงษ์ 116310802015-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว ศิริวรรณ อาจไพวัน 116310802035-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาว วีรดา ศิริวงค์ 116310802062-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายกฤษนันทร์ ไวกยี 116310802060-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว ณัฐกฤตา แสงแก้ว 116310802036-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวนรากร จันทรณี 116310802047-5 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว ปภาวดี สมชัย 116310802003-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์(PT6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาวศุภรัตน์ ประภาศิริ 116310802001-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาวสาวปาราวตี สุวุฒิ 116310802039-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวชลิญญา ตาลสาร 116310802053-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

14 / 19 นางสาว ภาวิณี ไชยมาตย์   116310802046-7  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6301) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาว ปัทมา น่ิมจิตต์ 116330802024-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายณทพงศ์ นามเจริญ 116330802016-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายธนกร ทรัพย์สิน 116330802018-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาว ณัฐชา ทอนสูงเนิน 116330802020-0 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 อัศวิน หงษ์ทอง 116330802002-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ธนดล บุญประมวล 116330802052-3 หลักสูตรเทคโนโลยีการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวนัฐชา ตราชู 116330802056-4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว เสาวภาคย์ ชัยดํารงค์ฤทธ์ิ 116330802010-1 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย อนาวิน สินพูล 116330802043-2 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ณรงค์กร กัลยานิติกุล 116330802025-9 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ณัฐวุฒิ อ่อนลา 116330802021-8 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

15 / 19 นายธีรภัทร เกษมาลา 116330802055-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

13 / 19 นางสาววันเพ็ญ  โอชะกลิ่น 116330802017-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

15 / 19 นายธนทัต ทิพย์รัตน์แก้ว 116330802022-6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PT6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ยุทธนา ติเล 116310805010-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

12 / 19 นาย ทรรศพนธ์ การะเกตุ 116310805018-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวจงนาถ  ตุลธรจิตกร 116310805024-1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

9 / 19 พัสกร จิตประกอบ 116310805048-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวกัญภร  พลายฬะหาร 116310805035-7 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

12 / 19 นายศศกรณ์ จ้อยทองมูล 116310805023-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย วีรวิทย์ ยืนทรัพย์ 116310805053-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ธีรกานต์ ฤทธ์ิเอ่ียม 116310805055-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน



คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
17 / 19 นางสาวธัญญรัตน์ ภควรรณ 116310805021-7 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย วชิร เสาวพันธ์ 116310805033-2 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย สุรสีห์ สุดทะสน 116310805027-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ตี๋ แสนคํา 116310805034-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธันยธรณ์  ว่องสนองกิจ 116330805136-1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นางสาวศุภกานต์ ศุภกิจวัฒนา 116330805113-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายสิริวัตร การงาม 116330805117-1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ธนาธิป สมบัติเจริญ 116330805106-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธนภัทร ง้าวสุวรรณ 116320805032-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ณัฐวุฒิ  วงค์เลียบ 116330805149-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย คัมภีร์  หล้าเก๋ียง 116330805115-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 ญาณากร เอ่ียมทัศน์ 116330805126-2 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายธาม สร้อยระย้า 116330805120-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

15 / 19 นายกิตติภัส งามอนุรักษ์ 116330805156-9 หลักสตูรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย กิตติศักดิ์ จําปาศักดิ์ 116330805152-8 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายผจงจิตต์ ชวนวัฒนา 116330805134-6 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายจิรโชติ เนาวรัตน์ 116330805102-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

14 / 19 นายศุภวิชญ์  วิทยปรีชา 116330805135-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6311) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว  พิญพัชชา  คมสันต์ 116320805041-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวมัลลิกา ยศรุ่งเรือง 116320805017-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายภูมิรพี เสมาทอง 116320805028-1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

14 / 19 นายธนภัทร  ง้าวสุวรรณ 116320805032-3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายศุภพิชญ์ เผินกระโทก 116320805026-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวรติมาต์ โพธ์ิเตียน 116320805043-0 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย อติวิชญ์ กลิ่นจันทร์ 116320805045-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย อิทธิโชติ แก้วฉาย 116320805033-1 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นาย ออมสิน พานิชวัช 116320805003-4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

15 / 19 นาบกอบพิสิฐ ปิ่นแก้ว 116320805007-5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวเพียงฤทัย โคบายาชิ 116320805029-9 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายไกรวิชญ์ นามพรม 116320805006-7 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM6321) ไม่ผ่าน

17 / 19 นายวรากร คํานนท์ 116310806026-5 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว ศุภรัสม์ิ กระต่ายแก้ว 116310806018-2 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ศุภโชค คุ้มวงศ์  116310806028-1  หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายนราธิป แสงประเสริฐ 116310806022-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 ภูรินท์ ด้วงศิริ 116310806034-9 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ธีรภัทร์ โมหะพันธ์ 116310806005-9 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวปิ่นปัฐวี กฐินเทศ 116310806010-9 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาวธันยาภรณ์ มรดก 116310806036-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาว ปภาวดี ส้มเกลี้ยง 116310806013-3 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายณภัทร  ชินราช 116310806052-1 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน



คะแนนรวม ชื่อ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน (Sec) สถานะ
17 / 19 นาย พรหมวิชัย ร่วมญาติ 116310806043-0 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

13 / 19 นาย จิรภัทร เกียรติภัทราภรณ์ 116310806016-6 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

10 / 19 นาย ณภัทร อุทัยวรรณ์ 116310806011-7 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นราธิป ดอกบัวผัน 116310806041-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

11 / 19 นาย ขอบฟ้า พันทิพย์ 116310806025-7 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นายธนบดี ด้วงทอง 116310806050-5 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

15 / 19 นางสาวสุทัตตา กุสะรัมย์ 116310806002-6 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ทักษิณนันทน์ กุมภิโร 116310896014-1 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

17 / 19 นางสาว วัลยา กองทอง 116310806015-8 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

16 / 19 นาย ชัยวัฒน์ เกษสุวรรณ์ 116310806019-0 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน

13 / 19 นายไอยเรศ มูลประมุข 116310806001-8 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (DM6301) ไม่ผ่าน


