
ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 126150702001-1 นางสาว ชาธิตา นนท์เดชาสกุล
2 126150702002-9 นางสาว ณิชารัตน์ สุทธิจินดา
3 126150702003-7 นาย ธนสร้าง สงไขย
4 126150702004-5 นางสาว ชนมน สงเคราะห์พันธ์ุ
5 126150702005-2 นางสาว บุญสิตา ทับสุข
6 126150702006-0 นางสาว อติกานต์ รุณเจริญ
7 126150702008-6 นาย ณัฐพล กิมอ่วม
8 126150702009-4 นาย วีระกร รอดบุญ
9 126150702010-2 นางสาว ปวีณา มั่นปาน
10 126150702011-0 นาย วชิรพล วรรณโอภาส
11 126150702012-8 นางสาว วัชชาภัค ทัศน์เอ่ียม
12 126150702013-6 นางสาว พิมพ์อรัญ ปลื้มกมล
13 126150702014-4 นาย รณกฤต มั่นเที่ยง
14 126150702015-1 นางสาว พิมพ์ธีรา จําปาดง
15 126150702016-9 นางสาว วัชราภรณ์ ยิ้มดี
16 126150702017-7 นางสาว กมลลักษณ์ ศิริพล
17 126150702018-5 นางสาว ธิญาดา วัฒนธงชัย
18 126150702019-3 นางสาว จินตฬีร์ ม่วงใจรัก
19 126150702020-1 นาย ภาณุภัทท์ พรหมจรรย์
20 126150702022-7 นางสาว วิลาสินี สินสุขภิรมย์
21 126150702023-5 นางสาว ธิดาทิพย์ จันทร์พิมพ์
22 126150702024-3 นางสาว พรชิตา วันแอเลาะห์
23 126150702025-0 นางสาว กัญญารัตน์ ยอยรู้รอบ
24 126150702026-8 นางสาว กฤษติยา ประพันธ์พัฒน์
25 126150702028-4 นางสาว ณัฐกุล น้อยนารถ
26 126150702029-2 นาย มนตราไชย กล่ําสีทอง
27 126150702031-8 นาย นพวิชญ์ รัตนรักษ์
28 126150702032-6 นางสาว วาสิตา สกุลเวสสะ
29 126150702034-2 นาย ชัชพล สังข์ผ่องใส
30 126150702037-5 นาย ภูริชภัทร์ วงษ์มณีวรรณ

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-pink.rmutp.ac.th
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31 126150702038-3 นางสาว กัลยกร สินสืบผล
32 126150702040-9 นางสาว ปทุมรัตน์ อ่อนจันทร์
33 126150702338-7 นางสาว อรพรรณ ศิริสุขชัยถาวร
34 126150702339-5 นางสาว ชวัลรัตน์ สุวรรณฤทธ์ิ

35 126150702101-9 นางสาว นภัสวรรณ กล่ําสกุล
36 126150702102-7 นางสาว นลินรัตน์ เรียบร้อย
37 126150702104-3 นาย ปรัชญา ป้อมแก้ว
38 126150702105-0 นางสาว เสาวรส ชูศิลป์
39 126150702106-8 นางสาว สาริณี แซ่ตัน
40 126150702107-6 นางสาว มุกดา มีมูล
41 126150702108-4 นางสาว ธนาภา คมสัน
42 126150702109-2 นางสาว อรัญญา คนชม
43 126150702110-0 นาย ธนภัทร พรมแพทย์
44 126150702111-8 นาย ธีรภัทร ฉิมพิภพ
45 126150702112-6 นางสาว อริณญา ยางงาม
46 126150702113-4 นาย รัชต์ชวิศ ภัคสุภานิธิสุขพิธา
47 126150702114-2 นางสาว นิตยา สอนสุข
48 126150702115-9 นาย เจตริน ใจเอ้ือ
49 126150702116-7 นางสาว ณัฐณิชา สิงห์บุตรา
50 126150702117-5 นาย กฤษณะ อินรอดวงศ์
51 126150702118-3 นางสาว กฤติมา อาปะนนท์
52 126150702119-1 นาย เที่ยงธรรม แซ่ฉิง
53 126150702120-9 นางสาว คณิศร ศรีสุขดี
54 126150702121-7 นาย พัฒนพล แก้วสลับ
55 126150702122-5 นางสาว วรัญญา สาระกูล
56 126150702123-3 นาย คณิน ไชยมุทธา
57 126150702124-1 นาย ปรเมศวร์ โฮ่สกุล
58 126150702125-8 นางสาว บัณฑิตา เกิดปรางค์
59 126150702127-4 นางสาว นิศาชล บุญแถม
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60 126150702130-8 นางสาว อภัสรา ทองสุโข
61 126150702131-6 นางสาว วิภาดา เปลี่ยนสง่า
62 126150702133-2 นางสาว วรัญญา บุญประสพ
63 126150702135-7 นางสาว สุพิชชา น้อยอยู่นิตย์
64 126150702138-1 นางสาว ใจพักตร์ อุดรสาร
65 126150702139-9 นางสาว อรพินท์ ดงกลาง
66 126150702140-7 นาย ณัฐวุฒิ ชูบุบผา

67 126150702201-7 นางสาว รุจิรา บัวไสว
68 126150702202-5 นางสาว อัจฉราวิไล ลักษณะสุต
69 126150702204-1 นางสาว อภิชญา อินทราชัย
70 126150702206-6 นาย นนทภัทร สมรรคนัฎ
71 126150702208-2 นางสาว อรปวีณา อ้อยหวาน
72 126150702210-8 นางสาว รุ่งนภา ใจอุ่น
73 126150702211-6 นางสาว ชญานิศ แดงสอน
74 126150702212-4 นางสาว ชลธิชา ศักด์ิวิเศษวงศ์
75 126150702215-7 นางสาว เกวลิน ถาวรนิละ
76 126150702217-3 นาย ทีปกร ปุษยะนาวิน
77 126150702218-1 นางสาว ทอฝัน ตะนุรานนท์
78 126150702219-9 นางสาว ลักษมี จิรชัยรัตนสนิ
79 126150702220-7 นางสาว อริศรา เอ่ียมพ่วง
80 126150702221-5 นางสาว ธนรัตน์ คล้ายสวัสด์ิ
81 126150702222-3 นางสาว สุนันทา ไตรฆ้อง
82 126150702223-1 นางสาว ธิติมา กล้าแข็ง
83 126150702224-9 นาย วีรกร ชาตะนะทุ
84 126150702225-6 นาย ธีรนภ ศักด์ิโพธา
85 126150702226-4 นาย นพกร ลีวิริยะกุล
86 126150702227-2 นางสาว ณัฐธนัน ภูมี
87 126150702228-0 นางสาว ธนัชพร ชากระโทก

สาขาอาหารและโภชนาการ ปอภ./2
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88 126150702230-6 นางสาว จิราพร จันทร์หัวโทน
89 126150702232-2 นางสาว มณียา พรหมมานะ
90 126150702233-0 นางสาว ปุญชรัสมิ์ จําปาเงิน
91 126150702234-8 นาย พศิน จาดศรี
92 126150702238-9 นางสาว ทิพวัลย์ สุรัญญาพฤติ
93 126150702239-7 นางสาว พิมพ์ชนก ลียะกิตติพร
94 126150702327-0 นางสาว ธัญกร ศิริชุ่มพล

สาขาอาหารและโภชนาการ ปอภ./3



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 126150702301-5 นางสาว นันท์มนัส ทองประยูร
2 126150702302-3 นางสาว ธนภร มงคลวาทเจริญ
3 126150702303-1 นาย กฤษดา กลิ่นวงษ์

4 126150702304-9 นางสาว ศุภกาญจน์ สมหวัง

5 126150702305-6 นางสาว สุรัตนวดี แซ่โซว
6 126150702306-4 นางสาว พิยดา หนูสาย
7 126150702307-2 นาย มนต์ตรัย พงษ์แพทย์
8 126150702308-0 นางสาว ปรวิกานต์ อรุณโชคทวีกุล
9 126150702309-8 นางสาว อภิญญา สุขสาย
10 126150702310-6 นางสาว น้ําฝน คําภาอินทร์
11 126150702311-4 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาบัน
12 126150702312-2 นางสาว ณัฐนิช โศจิศิริกุล
13 126150702313-0 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีเรือง
14 126150702314-8 นางสาว สิริกร ขจรศักด์ิสาคร
15 126150702315-5 นางสาว ฐิติกา เครือคํา
16 126150702316-3 นาย จัตุพร พัฒนานนท์
17 126150702317-1 นางสาว นัฐนันท์ โพธ์ิทอง
18 126150702318-9 นางสาว กัญญารัตน์ คําแพง
19 126150702319-7 นาย ณัฐพงษ์ ทองทา
20 126150702320-5 นางสาว ณิชมน ศรีธนจิตต์
21 126150702321-3 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ไตรรุจิราวัฒน์
22 126150702322-1 นางสาว ดาราพร บัวดี
23 126150702323-9 นางสาว พิมพกานต์ ไพรภัทรถาวร
24 126150702324-7 นาย กฤตมุข วิริยะรักษ์
25 126150702325-4 นาย พชร ณ ป้อมเพ็ชร
26 126150702326-2 นางสาว ปทุมวรรณ ธินวล
27 126150702328-8 นางสาว สุฑิสา ทองคง
28 126150702329-6 นาย สหัสวรรษ ไพรี
29 126150702330-4 นางสาว กัญญาพัชร เลิศสมบัติศิริ
30 126150702332-0 นางสาว โยษิตา รางวัล

สาขาอาหารและโภชนาการ ปอภ./4
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31 126150702333-8 นาย ธนาวุฒิ จงรักษ์
32 126150702334-6 นาย พสิษฐ์ ธีรภาพพงศ์
33 126150702335-3 นางสาว ปภาวรินท์ ซิ้มประเสริฐ
34 126150702336-1 นางสาว กุลยา วงษ์เอก
35 126150702337-9 นางสาว นภัสสร ทนุพงศ์ไพศาล

36 126150702341-1 นางสาว กชกร ยศศิริ
37 126150702401-3 นางสาว นริศรา ตาดํา
38 126150702403-9 นางสาว อจลญา วัฒนาเสรีกุล
39 126150702404-7 นางสาว สุกัญญา หยงหนู
40 126150702405-4 นาย ศักด์ิภัทร์ ธะนะพงค์
41 126150702408-8 นางสาว ขนิษฐา วิเศษปัดสา
42 126150702410-4 นางสาว ณัฐรดา ศรีหาใต้
43 126150702411-2 นาย ธนาทิป แววทองรักษ์
44 126150702412-0 นางสาว สุรีภรณ์ เงาะลําดวน
45 126150702413-8 นางสาว สุนิสา มะลิฉ่ํา
46 126150702414-6 นาย ธนากร กู้เชิดชูวงศ์
47 126150702415-3 นางสาว นวรัญญา ฉิ้นเต้ียง
48 126150702416-1 นางสาว สุมลรัตน์ ทองหลาง
49 126150702417-9 นางสาว ปัณฑิตา มีจั่น
50 126150702418-7 นางสาว พิมพ์ชนก ไทรสังขพรดํารง
51 126150702419-5 นางสาว สุจินตนา สมสวย
52 126150702420-3 นางสาว วณิชยา บวรพีชยานุรักษ์
53 126150702421-1 นาย พรเทพ เจริญสิน
54 126150702422-9 นาย ปริเชษฐ พรมโพธ์ิ
55 126150702423-7 นางสาว พาณิภัค นันทวิสาร
56 126150702424-5 นางสาว สรัลรัตน์ ชุมชอบ
57 126150702425-2 นาย ศิวกร สุวรรณ์สว่าง
58 126150702428-6 นางสาว ปานวาด พิบูลภานุวัธน์
59 126150702429-4 นางสาว ณัฎฐ์รัตน์ เจริญกิจพัฒนา

สาขาอาหารและโภชนาการ ปอภ./4
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60 126150702430-2 นางสาว โชติกา วรคุณาลัย
61 126150702431-0 นางสาว ปรวรรณ ตุ้งแก้ว
62 126150702432-8 นาย สรวิศ สิทธิชอบธรรม
63 126150702433-6 นาย ไตรเทพ เพ็งโต
64 126150702434-4 นาย จิระวัฒน์ โรจนพงษ์มณี
65 126150702435-1 นางสาว ฐิติกา บุญมา
66 126150702436-9 นางสาว ขัตติยา ขัตติยะราช
67 126150702437-7 นางสาว วลัยพรรณ ทองแสง
68 126150702438-5 นางสาว วัลวลี แซ่ลิ้ม

สาขาอาหารและโภชนาการ ปอภ./5 
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1 126150704001-9 นางสาว ญาดา สามไชย
2 126150704003-5 นาย สุทธิชัย มีดี
3 126150704004-3 นางสาว พรศิริ เสริมสิน
4 126150704005-0 นางสาว สลินทิพย์ ภักดี
5 126150704006-8 นางสาว กมลวรรณ รอดเช้ือจีน
6 126150704007-6 นางสาว สินารักษ์ ธงไพร
7 126150704008-4 นางสาว ปภัสรา ทองสรวง
8 126150704009-2 นาย สิวานันท์ ศรีทัน
9 126150704010-0 นางสาว ญานิศา รัตนขวัญ
10 126150704011-8 นาย ภานุวัฒน์ ภู่เจริญ
11 126150704012-6 นางสาว ธุสาวดี จันทสี
12 126150704013-4 นางสาว รัตนาภรณ์ ไชยสงคราม
13 126150704014-2 นางสาว โชติกา ลิมป์วิริยะกุล
14 126150704015-9 นางสาว กัณญณัฐ ด้วงศิริ
15 126150704016-7 นางสาว ยลรดี พวงคํา
16 126150704017-5 นาย ศราวุธ ดาอํ่า
17 126150704018-3 นางสาว พิมพ์วิภา รับรอง
18 126150704019-1 นาย จิรายุทธ จันย่อยศ
19 126150704020-9 นาย กฤตพัฒน์ แก้วสีหาวงค์
20 126150704021-7 นางสาว วรรณมณี สุขวิบูลย์
21 126150704022-5 นาย ดิเรก กรีเทพ
22 126150704023-3 นางสาว อทิติยา มิ่งแก้ว
23 126150704024-1 นาย สกล ใจซื่อ
24 126150704025-8 นาย พงษ์เทพ บุตตะเขียว
25 126150704026-6 นางสาว สุพิชญา แซ่อ้ัง
26 126150704027-4 นาย วรวุฒิ ศรีแสน
27 126150704028-2 นาย อัครพล ขุนไกร

สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปบค./1
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วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th

28 126150704102-5 นาย ณัฐวุฒิ แช่มขํา
29 126150704103-3 นาย อัษฎา ใบฉัน
30 126150704104-1 นางสาว สายใหม แผลงศร
31 126150704105-8 นาย คุณาพร สุขสบาย
32 126150704107-4 นาย กิตติศักด์ิ อุ่มสะเดา
33 126150704108-2 นาย วิทวัส เรียบร้อย
34 126150704110-8 นางสาว นันทมนต์ เผ่าสังข์
35 126150704111-6 นาย ไกรเลิศ ปานดวง
36 126150704112-4 นางสาว วชิรญาณ์ วัฒนวิเชียร
37 126150704114-0 นาย จักรพันธ์ ศิลป์ประพันธ์
38 126150704115-7 นาย ธิติวุฒิ สุขทั่วญาติ
39 126150704116-5 นางสาว ซายีดา เบกัม
40 126150704117-3 นางสาว ลภัสรดา สุขเจริญ
41 126150704120-7 นางสาว ศยานันท์ ดีดวงพันธ์
42 126150704121-5 นางสาว ชลกร รุ่งสว่าง
43 126150704123-1 นาย ธนพล ทรงดอน

44 126150705001-8 นางสาว กุลพร พงษ์ไพร
45 126150705002-6 นางสาว พณัณ์ชัญญศร ฉายสุริยะ
46 126150705003-4 นางสาว เบญจมาศ ดีขํา
47 126150705004-2 นางสาว ณัฐริกา ผดุงวิโมกข์
48 126150705005-9 นางสาว อิศริยาภรณ์ บุญศิริ
49 126150705006-7 นางสาว ทักษิณา แก้วใหญ่
50 126150705007-5 นางสาว อัมพวัน สุขนิล
51 126150705008-3 นางสาว รินรดา อมรทศพรพงศ์
52 126150705011-7 นางสาว ศดานันท์ บุญโสภาพ
53 126150705013-3 นางสาว ลลิภัสร์ จิระทัศนาพัชร์
54 126150705014-1 นางสาว กัญจนา จิตใส

สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปบค./2

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปวอ./1



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th

55 126150701001-2 นางสาว สไบทิพย์ พิบูลย์
56 126150701004-6 นางสาว ปิยะธิดา เทียนพิทักษ์
57 126150701006-1 นาย เอกณัฐ ภูมิดิษฐ์
58 126150701007-9 นางสาว ยุพาวดี อุดมผล
59 126150701010-3 นางสาว ณิชกาญจ์ บุญจันทร์
60 126150701011-1 นางสาว ชัญญา โพธิวัชร์
61 126150701013-7 นางสาว กชกร โพธ์ิสุข
62 126150701016-0 นางสาว อัญชลิกา ฤทธ์ิแดง
63 126150701018-6 นางสาว ระพีพรรณ กลิ้งรัมย์
64 126150701019-4 นางสาว เอมวลี อนุปราการ

สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปอฟ./1



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 126150703001-0 นางสาว ปนัดดา โกมะหิต์
2 126150703002-8 นางสาว กิตตินันต์ อาจหาญ
3 126150703003-6 นาย กานต์ ม่วงเอ่ียม
4 126150703004-4 นางสาว ธัญญาเรศ ทองดี
5 126150703008-5 นางสาว เพลินพิศ พิพัฒน์ภานุวิทยา
6 126150703009-3 นางสาว ณิชาพร เนียมแตง
7 126150703010-1 นางสาว พรเพ็ชร ธรรมทูล
8 126150703011-9 นาย ภูริณัฐ บ้านเกาะ
9 126150703012-7 นาย เมธา ปานมาลี
10 126150703013-5 นางสาว ปณิตา รักษอุดมโชค
11 126150703015-0 นางสาว จิตตานันท์ พรชลทรัพย์
12 126150703016-8 นางสาว นิสากร ฝ่ายราษฎร์
13 126150703017-6 นางสาว พรจิรา จิระเกียรติดีกุล
14 126150703018-4 นางสาว สุกานดา อุบลราชธานี
15 126150703019-2 นาย ธีรเจต ดํารงยุทธภูมิ
16 126150703020-0 นางสาว ไรวินทร์ ฐิตินันท์คุณาธร
17 126150703021-8 นางสาว สุนิตา สิริยาตรานนท์
18 126150703022-6 นางสาว สุชาวดี มนตรีชัยวิวัฒน์
19 126150703023-4 นางสาว จินตนา เกลี้ยงแสนเมือง
20 126150703024-2 นาย สุรจิตร์ โพธ์ิเงิน
21 126150703025-9 นางสาว วาสนา ฉิมพลีพันธ์
22 126150703026-7 นาย วรวรรณ ศรีเจริญลาภ
23 126150703027-5 นางสาว รัตนา สวัสด์ิผล
24 126150703130-7 นางสาว ฉณัดฎา แซ่ฉั่ว
25 126150703131-5 นางสาว อัญชสา จ้อยชู
26 126150703132-3 นางสาว เพ็ญพิชญา นภาศัพท์

เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th

สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปออ./1

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64

27 126150703028-3 นางสาว นวินดา มีโต
28 126150703029-1 นางสาว วรกานต์ จวงจองผล
29 126150703030-9 นางสาว สุพิชญา สลับสม
30 126150703031-7 นาย พงศกร กันยา
31 126150703032-5 นาย กฤตเมธ รองรัตน์
32 126150703033-3 นางสาว บุพกา เกตุเหม
33 126150703034-1 นางสาว ศุภวรรณ สิทธิลักษณ์
34 126150703035-8 นาย โภคิน นามวงศ์
35 126150703036-6 นาย ธนวิชญ์ อ่องคํา
36 126150703037-4 นาย นาครินทร์ ดาศรี
37 126150703038-2 นางสาว ฐานิชา พรบุญ
38 126150703039-0 นาย ณัฐกร ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
39 126150703040-8 นางสาว รักษิณาธรณ์ สายสุวรรณ
40 126150703041-6 นางสาว จารุวรรณ ศรีชัย
41 126150703042-4 นางสาว รดา เตโช
42 126150703043-2 นาย ขจรเขตต์ ไชยมณี
43 126150703045-7 นาย ตวัน พุทธายะ
44 126150703046-5 นางสาว ขวัญจิรา จันทร์งาม
45 126150703047-3 นางสาว ชาลิสา ศรีแก้ว
46 126150703048-1 นางสาว พิมพ์สุดา เยี่ยมพานชิ
47 126150703049-9 นางสาว กัลยา สารยศ
48 126150703050-7 นาย ภูรินทร์ คชพร
49 126150703052-3 นาย ฐานพัฒน์ ผ่องสุริยชัย
50 126150703053-1 นาย พัสกร อัศวไพฑูรย์

สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปออ./2



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64

51 126150703101-8 นาย ณัฐวุฒิ พรหมณะ
52 126150703103-4 นางสาว อุมาพร รอดสุโข
53 126150703104-2 นาย ภาคภูมิ ผมงาม
54 126150703105-9 นางสาว จริยา ระด่ิงหิน
55 126150703107-5 นางสาว ศสิมา เอ่ียมในวงษ์
56 126150703108-3 นางสาว อรญา บํารุงศิลป์
57 126150703109-1 นางสาว ชญาดา วิเศษฤทธ์ิ
58 126150703110-9 นาย ฐานวัฒน์ หาญหฤทัยวรรณ
59 126150703112-5 นางสาว วิราชินี เนตรจันทร์
60 126150703114-1 นางสาว ศิรินันท์ สินวิเศษ
61 126150703115-8 นางสาว ชนาภา ใบกุหลาบ
62 126150703116-6 นางสาว ณัฎฐา อําพันทรัพย์
63 126150703117-4 นาย ธีรวัต ศรีวิชัย
64 126150703119-0 นางสาว กุลวดี จันทรวงศ์ไพศาล
65 126150703120-8 นางสาว วิชุดา ทนสีราช
66 126150703121-6 นางสาว ชญานุตน์ ปักเขตนคร
67 126150703122-4 นาย ปิยากร ศิริพัฒนานันทกรู
68 126150703123-2 นางสาว เบญจรัตน์ นิสัยกล้า
69 126150703124-0 นางสาว แพรวพรรณ วรรณชื่น
70 126150703125-7 นางสาว อารียา ศรีแพงมูล
71 126150703126-5 นางสาว กาญจนา ใบแก้ว
72 126150703127-3 นางสาว ธัชณภัค สินภิบาล
73 126150703128-1 นาย นพสิทธ์ิ ศรีอาจนรงค์
74 126150703129-9 นางสาว ปนัดดา ขาวค้างพลู

สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปออ./3



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 126360704001-4 นางสาว ฌิชา ศิริเมฆารักษ์
2 126360704002-2 นางสาว ญานิกา พิทักษ์ภาวศุทธิ
3 126360704003-0 นางสาว ศุภรัตน์ บุตรเมือง
4 126360704004-8 นางสาว ธมลวรรณ ก้อนทอง
5 126360704005-5 นาย อภิสิทธ์ิ นุ่มวงษ์โต
6 126360704006-3 นางสาว ชุติมา แก้วชัง
7 126360704007-1 นาย เฉลิม หมัดร่วม
8 126360704008-9 นางสาว พิมลพรรณ สินโสด
9 126360704009-7 นาย ตะวัน สุมหิรัญ
10 126360704010-5 นางสาว ปิฏิญาภรณ์ ชูนาค
11 126360704012-1 นางสาว อารีรัตน์ เดชฤทธ์ิ
12 126360704013-9 นาย นนทนันท์ ปาโต
13 126360704014-7 นาย กฤตณัฐ น้อยประดิษฐ์
14 126360704015-4 นางสาว รุ่งนิรันดร์ ภิรมยศ์รี
15 126360704016-2 นาย อลงกรณ์ โพธิประสิทธ์ิ
16 126360704017-0 นาย พีรพัฒน์ หึกขุนทด
17 126360704018-8 นาย วุฒิกร จงเทพ
18 126360704019-6 นาย ชวฤทธ์ิ บุญอรัญ
19 126360704020-4 นาย ณิชานันท์ ทําละเอียด
20 126360704024-6 นาย พรชัย แซ่ตัน

21 126360702003-2 นาย กิติเทพ ปานเพ็ชร์
22 126360702004-0 นาย วันชนะ จันทร์เลาะ
23 126360702006-5 นางสาว สุนิศา ช่วยดํา
24 126360702007-3 นางสาว กันยิกา บวรบุณยธรรม
25 126360702008-1 นางสาว อรอุมา ตรีประพิณ
26 126360702009-9 นางสาว เพชรา เมฆมนต์
27 126360702010-7 นางสาว กันยามาส อบรม
28 126360702011-5 นาย เวโรจน์ ชูแก้ว

สาขาอาหารและโภชนาการ ตอภ./1

สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตบค./1

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

29 126360702012-3 นาย สิทธิพงศ์ ปัจฉิมสวัสดิกุล
30 126360702013-1 นางสาว พรรณวษา อารี
31 126360702014-9 นาย ชิษณุพงศ์ เรียบร้อย
32 126360702015-6 นาย อภิรัตน์ เทศเจริญ
33 126360702016-4 นางสาว จิรญา มนแก้วพะเนาว์
34 126360702017-2 นางสาว วิภารัตน์ ธีระวัฒน์
35 126360702019-8 นางสาว ศศิธร วังศรี
36 126360702020-6 นาย ศุภวิชญ์ สุนันท์ชัย
37 126360702021-4 นางสาว ปัทมพร ป้อมกฤษณ์
38 126360702022-2 นาย นพัตธร นุ่มสําลี
39 126360702023-0 นางสาว พรพิมล บูรณะสวัสด์ิ
40 126360702024-8 นาย ภาคิน สายร่วมญาติ
41 126360702025-5 นาย สุรเกียรติ เต็มศักด์ิ
42 126360702026-3 นางสาว วณัชพร เอ่ียมสําอางค์
43 126360702027-1 นาย จิรศักด์ิ ทองมาก
44 126360702028-9 นาย ธนินทร นาราษฎร์
45 126360702029-7 นาย ชญานนท์ โซ
46 126360702030-5 นางสาว สุภาวดี จําปาสี
47 126360702031-3 นาย นันทวัฒน์ เชียะคง
48 126360702032-1 นาย รชต สําลีว่อง
49 126360702033-9 นาย พงศ์เทพ มากประดิษฐ
50 126360702034-7 นาย ภาคภูมิ เสริมผล
51 126360702035-4 นาย สรัล เพ็ชรพัรธ์
52 126360702036-2 นางสาว กนกอร มุทาวัน
53 126360702037-0 นางสาว พรปวีณ์ เป่ียมศิริ
54 126360702041-2 นาย วีรเทพย์ รอบคอบ

สาขาอาหารและโภชนาการ ตอภ./1



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

55 126360702101-4 นาย กษิเดช ทองสุข
56 126360702102-2 นาย วิวัฒน์ ปานเทพอินทร์
57 126360702103-0 นางสาว เปรมฤทัย รัตนไพบูลย์
58 126360702104-8 นางสาว พนิตพร สกุลณา
59 126360702105-5 นางสาว ธัญวรัตน์ ศรีคะนอง
60 126360702106-3 นางสาว ชนาภา ไชพัชรี
61 126360702108-9 นาย จิรพงศ์ ปานเพ็ชร
62 126360702109-7 นาย กฤษฎา เสนีย์
63 126360702110-5 นางสาว ศิริรัตน์ เกิดเจริญ
64 126360702111-3 นาย ชนินทร์ ทองหาร
65 126360702112-1 นาย พงษธร ชนะประโคน
66 126360702115-4 นางสาว กาญจนา ปู่มั่น
67 126360702116-2 นาย สากล สุขเจริญ
68 126360702117-0 นาย ธัญวุฒิ กาญจนเดชะ
69 126360702118-8 นาย ศรัณยู ธนะดํารงชัยพร
70 126360702120-4 นางสาว พรกนก จันทร์ส่งแสง
71 126360702121-2 นางสาว ปาณิสรา ชูช่วย
72 126360702122-0 นาย ภูไพร บุญยรัตน์
73 126360702123-8 นาย ธิชากร หอมจันทร์
74 126360702124-6 นางสาว สดินา สาระ
75 126360702125-3 นาย เจษฎากร เภาพูล
76 126360702126-1 นางสาว นันทิกา แลไม้งาม
77 126360702127-9 นางสาว ศศิภา ไชยชนะ
78 126360702129-5 นางสาว กัลยา ศักด์ิถาวรชัย
79 126360702131-1 นางสาว ณัฐริกา ชะตารัมย์
80 126360702132-9 นางสาว ชมพูนุท แซ่ต้ัง
81 126360702133-7 นาย ภานุพงศ์ ชวลิตนิติธรรม
82 126360702134-5 นางสาว นันทนัช ต้ันหุ้ย
83 126360702135-2 นางสาว พรชนก เจริญรุจิทรัพย์

สาขาอาหารและโภชนาการ ตอภ./2



ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63

วันสอบ : 8-14 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

84 126360702136-0 นาย ทัตเทพ สมขาว
85 126360702138-6 นางสาว ธนารักษ์ พูลเพ่ิม
86 126360702139-4 นางสาว ธัชชา บัวทอง
87 126360702140-2 นางสาว ยุวดี เรืองศรี

สาขาอาหารและโภชนาการ ตอภ./2
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