
NO. รหสันักศกึษา คํานําหน ้ ชอื นามสกลุ

1 036050502001-4 นาย พเิชษฐ ขวญัเมอืง
2 036050502007-1 นาย พงศกร สงัขก์ลาง
3 036050502008-9 นาย สรุชาติ พงึใจ
4 036050502022-0 นาย นทธีร วงษ์นุช
5 036050502026-1 นาย มงคล บญุปก
6 036050502028-7 นาย ภัทรพงศ์ ทองแดง
7 036050502030-3 นาย มานนท์ ศรสีวสัดิ
8 036050502038-6 นาย สมศักดิ บญุขวาง

9 036050504001-2 น.ส. นฤมล สายทองเยนิ
10 036050504007-9 น.ส. เมธาวี คามวลัย์
11 036050504008-7 นาย อรษุ หนูฤทธิ
12 036050504009-5 น.ส. หสัยา ปานฑผลนิ
13 036050504022-8 นาย กติตศิักดิ เจรญิพร
14 036050504027-7 นาย ปรัชญา นาคขนุทด
15 036050504028-5 นาย คณุานนต์ ชตุมิาโชติ
16 036050504029-3 นาย ฐติศิักดิ บญุรบีสง่
17 036050504032-7 น.ส. กาญจณา สรอ้ยจติร
18 036050504033-5 น.ส. กนกวรรณ วรรณวงคก์า
19 036050504034-3 น.ส. ณัฐรกิา โจกตะคุ
20 036050504037-6 น.ส. เยาวลักษณ์ ตะโกจนี
21 036050504038-4 น.ส. ศภุญิา ทารยิะวงศ์
22 036050504039-2 นาย ธนกฤต ลอยเลศิ
23 036050504040-0 น.ส. ปารชิาต ภาวนิจิ
24 036050504041-8 น.ส. ยพุาภรณ์ ทองอนิทร์

25 036050501002-3 น.ส. ภพจันทร์ เกดิไผล่อ้ม
26 036050501004-9 นาย วรเมธ สทุธดิาจันทร์
27 036050501005-6 น.ส. ศริลิักษณ์ เลยีนศริิ
28 036050501008-0 นาย กฤตยชญ์ ขุย้ศร

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั (ปฟฟ./1)

สอบวนัที 1-7 พ.ย.64 
เว็บไซตส์อบ : tms-blue.rmutp.ac.th

ปรญิญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60
 สาขาวศิวกรรมเครอืงกล-วศิวกรรมเครอืงกล (ปคก./1)

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (ปคพ./1) 



29 036050501009-8 น.ส. วราภรณ์ สทีา
30 036050501010-6 น.ส. ปวณีา โสมาตร
31 036050501012-2 นาย ธนบดี พลูสงัข์
32 036050501023-9 น.ส. พัฒนาวดี ทองเชอื
33 036050501024-7 นาย เอกรนิทร์ โหงอุม่
34 036050501025-4 น.ส. รชนกีร หมันมาก
35 036050501031-2 นาย ณณัฏฐ์ เมอืงสง
36 036050501035-3 นาย อรรถพงศ์ เกษศลิป์
37 036050501036-1 น.ส. ชลนชิา ถาลี
38 036050501038-7 น.ส. ณัฐชา ไชยสขุ
39 036050501039-5 น.ส. ดารารัตน์ เอยีพนิ

40 036050503002-1 น.ส. ฐติญิา ลาสี
41 036050503003-9 น.ส. พมิพล์ดา โพธศิรี
42 036050503005-4 น.ส. เบญจวรรณ นอ้ยแกว้
43 036050503009-6 น.ส. พรพมิล กามภากลุ
44 036050503010-4 นาย ศรัณยพั์ชร์ วาระพลิา
45 036050503011-2 นาย เสกสรร ศรสีนัต์
46 036050503012-0 นาย กนกพล ปานกลัน
47 036050503014-6 น.ส. จันทมิา กลนิกลาง
48 036050503015-3 นาย ภาณุวฒัน์ อา่งภาษี
49 036050503020-3 นาย นภิัทร์ หมันเทศมัน
50 036050503029-4 นาย ธรรมรัตน์ พมิเสน
51 036050503033-6 นาย ภาวตั ขาลคปุต์
52 036050503037-7 น.ส. ศริพิร มลากนั
53 036050503038-5 นาย ราเมศ กลัญชยั
54 036050503039-3 นาย อรรควฒัน์ ปิตกิรณ์

55 036050505003-7 น.ส. วราภรณ์ พงศก์ลํา
56 036050505006-0 นาย หะรนิ อาดํา
57 036050505011-0 น.ส. ธมลวรรณ จันทา
58 036050505016-9 นาย วรีวฒัน์ ขาวเหลอืง

สาขา วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม (ปอล./1)

สาขาวศิวกรรมเครอืงกล-วศิวกรรมอตุสาหการ (ปอก./1)



59 036360503601-3 นาย สยามรัฐ ดวงสะเสน
60 036360503603-9 นาย เดชาพล ธรรมปาโล
61 036360503604-7 นาย สวุจัิกขณ์ นุชแฟง
62 036360503605-4 นาย พัฒนศ์าสตร์ กจิทพิยศ์รี
63 036360503606-2 นาย ปณภัทร แทนหนู
64 036360503607-0 นาย ศภุกร ชยัสายันต์
65 036360503609-6 นาย ศรายธุ เพ็งสกลุ
66 036360503610-4 นาย สทุนิ เนตรสวา่ง
67 036360503611-2 นาย ณัฐภัทร พันโภคา
68 036360503615-3 นาย เกยีรตศิักดิ ยวนยี
69 036360503617-9 น.ส. ชลดิา ทองหลมิ
70 036360503618-7 นาย สมทุร พกุทา่ไม ้

71 036360503502-3 น.ส. ณัฐณชิา ดํารงคส์กลู
72 036360503503-1 น.ส. วรศิรา สงัขวฒันา
73 036360503505-6 นาย นครนิทร์ สนัเพราะ
74 036360503506-4 น.ส. สภุาภรณ์ ภารการ
75 036360503507-2 น.ส. ชลธชิา สรอ้ยจติร
76 036360503508-0 นาย ววิฒัน์ รัตโน
77 036360503509-8 น.ส. เพ็ญฉาย ปินฟ้า
78 036360503512-2 นาย เอกวรี์ จันทวโิรจน์
79 036360503514-8 นาย มงคล หงษ์แกว้
80 036360503515-5 นาย มงคล กนุพริยิะ
81 036360503522-1 นาย ภัทรรั์ตน์ สงัขศ์าสตร์
82 036360503525-4 นาย กฤตนัย รับพรพระ
83 036360503527-0 นาย วฒุภิัทร เทพพทัิกษ์
84 036360503530-4 นาย ปฏภิาณ ใยดี
85 036360503532-0 นาย จตพุงษ์ ทานศรี
86 036360503533-8 นาย ภคพงษ์ นาคกลุ
87 036360503534-6 นาย ณัฐพล คํามิ
88 036360503535-3 นาย บญุรอด สธุัมมะ
89 036360503540-3 นาย อทิธรัิตน์ ไชยะ

ปรญิญาตร ี2 ปีตอ่เนอืง ภาคสมทบเสาร-์อาทติย ์63
สาขา วศิวกรรมเครอืงกล (อคก./1)

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ (ออก./1)



1 036360502001-7 นาย สรุพงษ์ นาเจรญิ
2 036360502002-5 นาย อภสิทิธิ คณุวงค์
3 036360502003-3 นาย กติตพิงศ์ จันทรแ์ยม้
4 036360502004-1 นาย กติตพิงษ์ กลนิหอม
5 036360502006-6 นาย ศภุกติติ เนอืนมิ
6 036360502007-4 นาย รัฐภมูิ แกว้วงษ์
7 036360502013-2 นาย อาทร ศักดสิภุาพ
8 036360502014-0 นาย ภรูิ รจุริะยรรยง
9 036360502015-7 นาย ธภีพ แยม้เลยีง
10 036360502016-5 นาย นราวชิญ์ วงคท์องดี
11 036360502017-3 นาย พันมังกร ดอนทอง
12 036360502018-1 นาย ธนาวฒุิ จันทรัตน์
13 036360502019-9 นาย วรีะชยั วงศพ์ทัิกษ์
14 036360502020-7 นาย พงษ์สวุรรณ มสีม
15 036360502021-5 นาย วชัรพล วรรณทติย์
16 036360502023-1 นาย ตระการ หลา้บตุร

17 036360501021-6 นาย เนตพิงษ์ บญุประเสรฐิ
18 036360501022-4 น.ส. สชุาวดี เพชรเดช
19 036360501025-7 นาย ศภุกร สงิหส์ม
20 036360501026-5 น.ส. ผโลทัย ปิยะวงค์
21 036360501027-3 น.ส. สภุาพรรณ แสงจันทร์
22 036360501028-1 นาย พธิกีร สมัยกลุ
23 036360501029-9 นาย นราวชิญ์ สรอ้ยระยา้
24 036360501030-7 นาย ศภุฤกษ์ หรัิญวฒัน์
25 036360501032-3 น.ส. ยพุารัตน์ ขนุขจร
26 036360501033-1 นาย ธนวฒัน์ ฮอ่คํา
27 036360501034-9 นาย กฤษณพงศ์ จา่เหม็ง
28 036360501035-6 นาย ชยัมงคล เล็กแกมเงนิ
29 036360501038-0 นาย ธรรมพัฒน์ อุน่นาค
30 036360501039-8 นาย กนัตพงศ์ ใจเย็น
31 036360501040-6 นาย ณัฐพล มัณฑกุานนท์

เว็บไซตส์อบ : tms.rmutp.ac.th
ปรญิญาตร ี2 ปีตอ่เนอืง ภาคปกติ 63
สาขาวศิวกรรมเครอืงกล (ตคก./1)

สาขาวศิวกรรมเครอืงกล-วศิวกรรมไฟฟ้า (ตฟฟ./1)



32 036360501041-4 นาย อานนท์ แถวสงูเนนิ
33 036360501042-2 นาย เกษมสนัต์ ทันกหุลาบ
34 036360501043-0 นาย สทุวิสั เรยีมภักดี
35 036360501044-8 นาย จริายทุธ นามแจม่
36 036360501046-3 นาย ธนดล บญุสขุ
37 036360501047-1 นาย ทนันชยั ไทยแท ้
38 036360501048-9 น.ส. ศริรัิตน์ ปันนูเวยีง
39 036360501049-7 นาย ตะวนั หงษ์กา
40 036360501055-4 นาย ภรีภัทร ใจดี
41 036360501056-2 นาย นัฐพงษ์ หวัหนองหาร
42 036360501057-0 นาย กฤตพัิฒน์ สงนอก
43 036360501058-8 นาย ฐติพิงศ์ วงษ์อดุม
44 036360501059-6 นาย เมธา สงัสมัฤทธิ
45 036360501060-4 นาย ปภพ หมนือนิทร์
46 036360501064-6 นาย ภวูศิ จนิดาพล
47 036360501067-9 นาย สมัพันธ์ ฟักผล
48 036360501068-7 นาย อซัฮรั เพยีรพทัิกษกลุ

49 036360503001-6 นาย ชชัวาล ชนิทอง
50 036360503002-4 นาย พรีดนย์ แกว้กลูวงษ์
51 036360503003-2 น.ส. ชมพนุูช ป้องกนั
52 036360503004-0 น.ส. จดิาภา สมยะภัย
53 036360503005-7 นาย นนทวฒัน์ ปินมงคล
54 036360503007-3 นาย ธัชนนท์ ทองแกมนาค
55 036360503008-1 นาย ชวนันท์ บญุลํา
56 036360503009-9 นาย พงศพั์ทธ์ สรายทอง
57 036360503010-7 นาย เนตธิร ดวงทมิ
58 036360503011-5 นาย ศภุฤกษ์ ทองฮงี
59 036360503012-3 นาย จริพัฒน์ โยธี

60 036360505001-4 นาย ไพรัต อนิชายเขา
61 036360505002-2 นาย อคัรชยั สทิธชิยั
62 036360505004-8 นาย สทิธพิล ใจดี

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ (ตอก./1)

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ (ตอล./1)


