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1 056150201001-1 นาย วรกร ทองใบ
2 056150201003-7 นาย ณรงค์เดช อินทร์จันทร์
3 056150201004-5 นาย อภิสิทธ์ิ หาญสิทธ์ิ
4 056150201005-2 นาย สุภัทร ชูวงษ์
5 056150201007-8 นางสาว ไอริณ กระปุกทอง
6 056150201008-6 นาย จักรพงษ์ หงษ์สกุล
7 056150201009-4 นางสาว สุทธาทิพย์ สุธาธรรม
8 056150201010-2 นาย ณัฐนันท์ โพธ์ิศรี
9 056150201011-0 นาย ณพสิทธ์ิ รอดลอยทุกข์
10 056150201012-8 นาย ภาคภูมิ เจี่ยฮะสูน
11 056150201014-4 นางสาว กัญญาภัค รัศมีโรจน์
12 056150201015-1 นาย ธีรภัทร์ จันทร์วุฒิศิลป์
13 056150201016-9 นางสาว กิตต์ิธัญญา โต๊ะแก้ว
14 056150201018-5 นางสาว ณัฐธิดา ตุ่นหรัด
15 056150201019-3 นาย ภัคพล เจริญสุข
16 056150201020-1 นาย ภัควัฒ โชติวิไลวรรณ
17 056150201021-9 นาย ณภัทร รองวงศ์
18 056150201023-5 นาย ชโยดม วงค์อุดมอารี
19 056150201024-3 นางสาว หัตถิยา สอนไธสง
20 056150201025-0 นาย นวพล อนุประเสริฐ
21 056150201027-6 นาย นรากรณ์ พงษ์ใหญ่
22 056150201029-2 นาย ตะวัน นนตะพันธ์
23 056150201030-0 นางสาว พิมพ์ลภัส ลายปักษี
24 056150201031-8 นาย พัชรพล แซ่อ้ึง
25 056150201032-6 นาย สันต์ วรรธนะวานิชกุล
26 056150201033-4 นาย อนุสรณ์ อินทร์สุข
27 056150201034-2 นางสาว เบญจสิริ ด่านดี
28 056150201035-9 นาย เจษฎา จันทรสิตางกูร
29 056150201036-7 นาย คุณชาติ อรรถวิสุทธิกุล
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30 056150201038-3 นางสาว ธัญสุดา หงษ์ไทย
31 056150201040-9 นาย กรวิชญ์ พิชพันธ์
32 056150201042-5 นางสาว ชลธิชา กิจวัตร์
33 056150201051-6 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์ต้ังตน

34 056150201101-9 นาย ภาสวัฒก์ โปษณเจริญ
35 056150201102-7 นาย ณัฐดนัย ไหมชุม
36 056150201103-5 นาย ศราวุฒิ ชีพนุรัตน์
37 056150201105-0 นาย เทพพิทักษ์ ท้าวศรีสกุล
38 056150201108-4 นาย เกียรติศักด์ิ นาสะกาศ
39 056150201109-2 นาย ณัฐพงค์ มีทะโจน
40 056150201110-0 นางสาว เยาวรักษ์ สายแก้ว
41 056150201113-4 นาย เบนจามิน บัคลีย์
42 056150201115-9 นาย วรวิชญ์ อนันต์วราพงษ์
43 056150201116-7 นางสาว เบญญาภา พวงพิทักษ์กุล
44 056150201117-5 นาย ทวีลาภ บุญโพธ์ิแก้ว
45 056150201120-9 นาย ภาคิน พรหมชนะ
46 056150201124-1 นาย อริยะ ขอเจริญ
47 056150201127-4 นางสาว พรธิชา เมฆสุวรรณ์
48 056150201128-2 นาย ศรัณยู ศรีพิกุล
49 056150201131-6 นาย เตชสิต เลิศไกร
50 056150201132-4 นาย ณัฐนันท์ มาสีจันทร์
51 056150201134-0 นางสาว ณัฐธยาน์ อาชวพิสิฐ
52 056150201135-7 นางสาว อรอุมา โนนศรี
53 056150201136-5 นาย คุณากร ทรัพย์บุตร
54 056150201138-1 นาย พนธกร อินพงษ์
55 056150201139-9 นาย ภาสกร ทรัพย์สาร
56 056150201140-7 นาย ณัฏชนน หนูรี
57 056150201141-5 นาย วัชรากร เกษตรสินธ์ุ
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58 056150201142-3 นาย พิศพิมุข ขัดสี
59 056150201143-1 นาย นันทสิทธ์ิ วิสาโรจน์
60 056150201144-9 นางสาว พรทิพย์ ใจเที่ยง
61 056150201129-0 นาย วชิรพันธ์ุ สังวร
62 056150201137-3 นาย ยอภิวัฒน์ แซ่อือ

63 056150201043-3 นางสาว วราภรณ์ มาพิลอม
64 056150201044-1 นาย ชัชชวิน งามดี
65 056150201045-8 นาย ชัชพงศ์ เรืองนภาพงษ์
66 056150201048-2 นาย ศิวภูมิ รุ่งเจริญ
67 056150201049-0 นาย สหัสวรรษ รัตนแย้ม
68 056150201050-8 นาย ภูวนัย พลพินิจ
69 056150201145-6 นาย สุวิจักขณ์ คงพัชรศักด์ิ
70 056150201146-4 นาย ทศพล สําราญสุข
71 056150201147-2 นาย ณธวรรธณ์ บ่างมณีสกุล
72 056150201150-6 นาย อิทธิโชติ ช่ืนฤาดี
73 056150201201-7 นางสาว สุทธิดา แซ่เฮ้ง
74 056150201202-5 นาย เมธัส เกตุถิน
75 056150201203-3 นาย ปวเรศ นูทอง
76 056150201205-8 นาย พงศกร เนียมแสง
77 056150201206-6 นาย ณัฐชนน สมวงศ์
78 056150201207-4 นาย ธีรภัทร จิตจวง
79 056150201208-2 นาย ศุภณัฐ เสาร์ทอง
80 056150201209-0 นางสาว พิชญา สุขสุด
81 056150201210-8 นาย คณิศร์ ทองประเสริฐ
82 056150201211-6 นาย พลภัทร์ คํายอด
83 056150201212-4 นาย วัชระ รัชชะ
84 056150201214-0 นางสาว จิดาภา แสงคํา
85 056150201215-7 นาย สุรัฐพล สังข์ตรีเศียร
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86 056150201217-3 นาย ณัฐพล สุขสุภาพ
87 056150201218-1 นาย สุเชษฐ์ ไกรวุฒิวงศ์
88 056150201219-9 นาย ประชา เข็มอินทร์
89 056150201223-1 นาย พงศ์จักร์ บุญมา
90 056150201224-9 นาย ธราธร อุทศรี
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1 056150202001-0 นางสาว เกตุสุดา พรมพินิจ
2 056150202002-8 นางสาว จุฑารัตน์ รอดพ่วง
3 056150202003-6 นาย สหรัฐ จันจาเร
4 056150202004-4 นางสาว เยาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์
5 056150202005-1 นางสาว ยุพิน อะโนนาม
6 056150202007-7 นางสาว เสาวลักษณ์ พาทอง
7 056150202009-3 นางสาว ปิยนุช มาสงค์
8 056150202010-1 นางสาว ณัฐชนก สุขสําราญ
9 056150202011-9 นางสาว ศุมาลี กลิ่นพิมล
10 056150202012-7 นางสาว สุประภาดา วาดวงษ์ศรี
11 056150202013-5 นาย สุธนัย ลีลาอุดม
12 056150202018-4 นางสาว เจนนิษา เฟ่ืองชูนุช
13 056150202019-2 นางสาว กุลภัส แสงพลาย
14 056150202023-4 นางสาว นภัสสร เพชรธํารงกุล
15 056150202024-2 นางสาว ฑิฆัมพร จันทร์ผ่อง
16 056150202025-9 นางสาว ณัฐรุจา ศรีวารรีัตน์
17 056150202027-5 นางสาว อัมพร นิตตะ
18 056150202028-3 นางสาว สุภาพร น้อยลา
19 056150202029-1 นาย ธนากร เจริญสุข

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปวส./1

วันสอบ 20-26 ก.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th


