
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 036050502001-4 นาย พิเชษฐ ขวัญเมือง
2 036050502007-1 นาย พงศกร สังข์กลาง
3 036050502008-9 นาย สุรชาติ พึงใจ
4 036050502022-0 นาย นทีธร วงษ์นุช
5 036050502026-1 นาย มงคล บุญปก
6 036050502028-7 นาย ภัทรพงศ์ ทองแดง
7 036050502030-3 นาย มานนท์ ศรีสวัสด์ิ
8 036050502038-6 นาย สมศักด์ิ บุญขวาง

9 036050504001-2 นางสาว นฤมล สายทองเย้ิน
10 036050504007-9 นางสาว เมธาวี คามวัลย์
11 036050504008-7 นาย อรุษ หนูฤทธ์ิ
12 036050504009-5 นางสาว หัสยา ปานฑผลิน
13 036050504022-8 นาย กิตติศักด์ิ เจริญพร
14 036050504027-7 นาย ปรัชญา นาคขุนทด
15 036050504028-5 นาย คุณานนต์ ชุติมาโชติ
16 036050504029-3 นาย ฐิติศักด์ิ บุญรีบส่ง
17 036050504032-7 นางสาว กาญจณา สร้อยจิตร
18 036050504033-5 นางสาว กนกวรรณ วรรณวงค์กา
19 036050504034-3 นางสาว ณัฐริกา โจกตะคุ
20 036050504037-6 นางสาว เยาวลักษณ์ ตะโกจีน
21 036050504038-4 นางสาว ศุภิญา ทาริยะวงศ์
22 036050504039-2 นาย ธนกฤต ลอยเลิศ
23 036050504040-0 นางสาว ปาริชาต ภาวินิจ
24 036050504041-8 นางสาว ยุพาภรณ์ ทองอินทร์

สอบวันที่ 1-7 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms-blue.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ปคก./1

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./1 



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันที่ 1-7 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms-blue.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60

25 036050501002-3 นางสาว ภพจันทร์ เกิดไผ่ล้อม
26 036050501004-9 นาย วรเมธ สุทธิดาจันทร์
27 036050501005-6 นางสาว ศิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
28 036050501008-0 นาย กฤตยชญ์ ขุ้ยศร
29 036050501009-8 นางสาว วราภรณ์ สีทา
30 036050501010-6 นางสาว ปวีณา โสมาตร
31 036050501012-2 นาย ธนบดี พูลสังข์
32 036050501023-9 นางสาว พัฒนาวดี ทองเช้ือ
33 036050501024-7 นาย เอกรินทร์ โหงอุ่ม
34 036050501025-4 นางสาว รชนีกร หมั่นมาก
35 036050501031-2 นาย ณณัฏฐ์ เมืองสง
36 036050501035-3 นาย อรรถพงศ์ เกษศิลป์
37 036050501036-1 นางสาว ชลนิชา ถาลี
38 036050501038-7 นางสาว ณัฐชา ไชยสุข
39 036050501039-5 นางสาว ดารารัตน์ เอ้ียพิน

40 036050503002-1 นางสาว ฐิติญา ลาสี
41 036050503003-9 นางสาว พิมพ์ลดา โพธ์ิศรี
42 036050503005-4 นางสาว เบญจวรรณ น้อยแก้ว
43 036050503009-6 นางสาว พรพิมล กามภากุล
44 036050503010-4 นาย ศรัณย์พัชร์ วาระพิลา
45 036050503011-2 นาย เสกสรร ศรีสันต์
46 036050503012-0 นาย กนกพล ปานกลั่น
47 036050503014-6 นางสาว จันทิมา กลิ่นกลาง
48 036050503015-3 นาย ภาณุวัฒน์ อ่างภาษี
49 036050503020-3 นาย นิภัทร์ หมันเทศมัน
50 036050503029-4 นาย ธรรมรัตน์ พิมเสน
51 036050503033-6 นาย ภาวัต ขาลคุปต์
52 036050503037-7 นางสาว ศิริพร มลากัน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ปฟฟ./1

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ปอก./1



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันที่ 1-7 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms-blue.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ 60

53 036050503038-5 นาย ราเมศ กลัญชัย
54 036050503039-3 นาย อรรควัฒน์ ปิติกรณ์

55 036050505003-7 นางสาว วราภรณ์ พงศ์กล่ํา
56 036050505006-0 นาย หะริน อาดํา
57 036050505011-0 นางสาว ธมลวรรณ จันทา
58 036050505016-9 นาย วีรวัฒน์ ขาวเหลือง

59 036360503601-3 นาย สยามรัฐ ดวงสะเสน
60 036360503603-9 นาย เดชาพล ธรรมปาโล
61 036360503604-7 นาย สุวิจักขณ์ นุชแฟง
62 036360503605-4 นาย พัฒน์ศาสตร์ กิจทิพย์ศรี
63 036360503606-2 นาย ปณภัทร แทนหนู
64 036360503607-0 นาย ศุภกร ชัยสายันต์
65 036360503609-6 นาย ศรายุธ เพ็งสกุล
66 036360503610-4 นาย สุทิน เนตรสว่าง
67 036360503611-2 นาย ณัฐภัทร พันโภคา
68 036360503615-3 นาย เกียรติศักด์ิ ยวนยี
69 036360503617-9 นางสาว ชลิดา ทองหลิม
70 036360503618-7 นาย สมุทร พุกท่าไม้

71 036360503502-3 นางสาว ณัฐณิชา ดํารงค์สกูล
72 036360503503-1 นางสาว วริศรา สังขวัฒนา
73 036360503505-6 นาย นครินทร์ สันเพราะ
74 036360503506-4 นางสาว สุภาภรณ์ ภารการ
75 036360503507-2 นางสาว ชลธิชา สร้อยจิตร
76 036360503508-0 นาย วิวัฒน์ รัตโน
77 036360503509-8 นางสาว เพ็ญฉาย ปิ่นฟ้า

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ปอก./1

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 63

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปอล./1

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อคก./1

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ออก./1



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันที่ 1-7 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms-blue.rmutp.ac.th

78 036360503512-2 นาย เอกวีร์ จันทวิโรจน์
79 036360503514-8 นาย มงคล หงษ์แก้ว
80 036360503515-5 นาย มงคล กุนพิริยะ
81 036360503522-1 นาย ภัทร์รัตน์ สังข์ศาสตร์
82 036360503525-4 นาย กฤตนัย รับพรพระ
83 036360503527-0 นาย วุฒิภัทร เทพพิทักษ์
84 036360503530-4 นาย ปฏิภาณ ใยดี
85 036360503532-0 นาย จตุพงษ์ ทานศรี
86 036360503533-8 นาย ภคพงษ์ นาคกุล
87 036360503534-6 นาย ณัฐพล คํามิ
88 036360503535-3 นาย บุญรอด สุธัมมะ
89 036360503540-3 นาย อิทธิรัตน์ ไชยะ

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 63
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ออก./1



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 036360502001-7 นาย สุรพงษ์ นาเจริญ
2 036360502002-5 นาย อภิสิทธ์ิ คุณวงค์
3 036360502003-3 นาย กิตติพงศ์ จันทร์แย้ม
4 036360502004-1 นาย กิตติพงษ์ กลิ่นหอม
5 036360502006-6 นาย ศุภกิตต์ิ เนื้อนิ่ม
6 036360502007-4 นาย รัฐภูมิ แก้ววงษ์
7 036360502013-2 นาย อาทร ศักด์ิสุภาพ
8 036360502014-0 นาย ภูริ รุจิระยรรยง
9 036360502015-7 นาย ธีภพ แย้มเลี้ยง
10 036360502016-5 นาย นราวิชญ์ วงค์ทองดี
11 036360502017-3 นาย พันมังกร ดอนทอง
12 036360502018-1 นาย ธนาวุฒิ จันทรัตน์
13 036360502019-9 นาย วีระชัย วงศ์พิทักษ์
14 036360502020-7 นาย พงษ์สุวรรณ มีสม
15 036360502021-5 นาย วัชรพล วรรณทิตย์
16 036360502023-1 นาย ตระการ หล้าบุตร

17 036360501021-6 นาย เนติพงษ์ บุญประเสริฐ
18 036360501022-4 นางสาว สุชาวดี เพชรเดช
19 036360501025-7 นาย ศุภกร สิงห์สม
20 036360501026-5 นางสาว ผโลทัย ปิยะวงค์
21 036360501027-3 นางสาว สุภาพรรณ แสงจันทร์
22 036360501028-1 นาย พิธีกร สมัยกุล
23 036360501029-9 นาย นราวิชญ์ สร้อยระย้า
24 036360501030-7 นาย ศุภฤกษ์ หิรัญวัฒน์
25 036360501032-3 นางสาว ยุพารัตน์ ขุนขจร
26 036360501033-1 นาย ธนวัฒน์ ฮ่อคํา
27 036360501034-9 นาย กฤษณพงศ์ จ่าเหม็ง
28 036360501035-6 นาย ชัยมงคล เล็กแกมเงิน

สอบวันที่ 1-14 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตคก./1

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ตฟฟ./1



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันที่ 1-14 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

29 036360501038-0 นาย ธรรมพัฒน์ อุ่นนาค
30 036360501039-8 นาย กันตพงศ์ ใจเย็น
31 036360501040-6 นาย ณัฐพล มัณฑุกานนท์
32 036360501041-4 นาย อานนท์ แถวสูงเนิน
33 036360501042-2 นาย เกษมสันต์ ทันกุหลาบ
34 036360501043-0 นาย สุทิวัส เรียมภักดี
35 036360501044-8 นาย จิรายุทธ นามแจ่ม
36 036360501046-3 นาย ธนดล บุญสุข
37 036360501047-1 นาย ทนันชัย ไทยแท้
38 036360501048-9 นางสาว ศิริรัตน์ ปันนูเวียง
39 036360501049-7 นาย ตะวัน หงษ์กา
40 036360501055-4 นาย ภีรภัทร ใจดี
41 036360501056-2 นาย นัฐพงษ์ หัวหนองหาร
42 036360501057-0 นาย กฤติพัฒน์ สงนอก
43 036360501058-8 นาย ฐิติพงศ์ วงษ์อุดม
44 036360501059-6 นาย เมธา สังสัมฤทธ์ิ
45 036360501060-4 นาย ปภพ หมื่นอินทร์
46 036360501064-6 นาย ภูวิศ จินดาพล
47 036360501067-9 นาย สัมพันธ์ ฟักผล
48 036360501068-7 นาย อัซฮัร เพียรพิทักษกุล

49 036360503001-6 นาย ชัชวาล ชินทอง
50 036360503002-4 นาย พีรดนย์ แก้วกูลวงษ์
51 036360503003-2 นางสาว ชมพูนุช ป้องกัน
52 036360503004-0 นางสาว จิดาภา สมยะภัย
53 036360503005-7 นาย นนทวัฒน์ ปิ่นมงคล
54 036360503007-3 นาย ธัชนนท์ ทองแกมนาค
55 036360503008-1 นาย ชวนันท์ บุญล้ํา
56 036360503009-9 นาย พงศ์พัทธ์ สรายทอง

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ตอก./1

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ตฟฟ./1



รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

สอบวันที่ 1-14 พ.ย.64 
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

57 036360503010-7 นาย เนติธร ดวงทิม
58 036360503011-5 นาย ศุภฤกษ์ ทองฮีง
59 036360503012-3 นาย จิรพัฒน์ โยธี

60 036360505001-4 นาย ไพรัต อินชายเขา
61 036360505002-2 นาย อัครชัย สิทธิชัย
62 036360505004-8 นาย สิทธิพล ใจดี

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอล./1

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ตอก./1
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