
1 056150401001-9 นาย นฤเบศร์ มหาพิษ
2 056150401003-5 นาย ธนกร ดาวเรือง
3 056150401010-0 นาย ภัทรพงศ์ หัสบัน
4 056150401014-2 นาย ภูมิตะวัน แหวนทอง
5 056150401016-7 นาย ณภัทร ประดับญาติ
6 056150401022-5 นาย ธิชานนท์ โพธ์ิผําใหญ่
7 056150401025-8 นาย พงษ์ศักด์ิ บรมรัมย์
8 056150401026-6 นางสาว ทิพพาวรรณ ผมพันธ์
9 056150401027-4 นางสาว สุพิณญา อ่อนแก้ว
10 056150401028-2 นาย ธนเลิศ พรรณหาญ
11 056150401030-8 นาย เสฎฐวุฒิ ศรีบํารุง
12 056150401031-6 นาย อดิศักด์ิ สําเภา
13 056150401034-0 นาย พุฒิชาติ เนืองแก้ว
14 056150401035-7 นาย นิติพงษ์ วงศ์ใหญ่
15 056150401036-5 นาย สฤษฏ์พงศ์ องคะช่ืน
16 056150401037-3 นาย วัชรินทร์ โพธ์ิกลาง
17 056150401039-9 นาย ปภังกร เนียมน้อม
18 056150401049-8 นาย วิรุฒ วรรณประสิทธ์ิ
19 056150401050-6 นาย ธนากร ไชยช่อฟ้า

20 056150401059-7 นาย ธนพัฒน์ ธรรมนารักษ์
21 056150401061-3 นาย ภควัต โกมลมาลย์
22 056150401069-6 นาย สิทธิโชค มีปัญญา
23 056150401070-4 นาย จักกรี สุนเสียน
24 056150401071-2 นาย ณัฐชา จันทร์พวง
25 056150401072-0 นางสาว กาญจนา สิทธิวัง
26 056150401073-8 นาย กฤษฎา เบ้าทอง
27 056150401074-6 นาย ธีรวัต อินทร์เฉลิม
28 056150401075-3 นาย ชยากร พูลพร้อม
29 056150401077-9 นาย ศุภกิจ จิตเจริญ

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61
วิศวกรรมเครื่องกล ปคก./1

วิศวกรรมเครื่องกล ปคก./2



30 056150401078-7 นาย สุนทรเทพ ศรีราเพ็ญ
31 056150401080-3 นางสาว วรรณธิดา แซ่ล้อ
32 056150401081-1 นางสาว ธัญดา ธรรมธวัชชัย
33 056150401083-7 นาย ชาญณรงค์ ตาใส
34 056150401085-2 นาย สุธิศักษ์ ศรแก้ว
35 056150401087-8 นาย สิทธิโชค จันทร์ปฐม
36 056150401090-2 นาย เจษฎา ตาทิพย์
37 056150401094-4 นาย ศรุต จันทร์สกุล
38 056150401096-9 นาย วีรวิชญ์ ทรงไชยทินวัฒน์
39 056150401098-5 นาย นธีรัตน์ วงนาลี
40 056150401106-6 นาย อัษฎา วงษ์ยอด
41 056150401109-0 นาย ธีรพันธ์ เช้ือกสิการ

42 056150405001-5 นาย คเณศ วุฒิเวทย์
43 056150405005-6 นาย ธนธรณ์ สุสามัคคี
44 056150405007-2 นาย ไพบูลย์ เกียรติเอ่ียม
45 056150405008-0 นางสาว คณากร รองทรัพย์
46 056150405009-8 นางสาว แพรวไพรินธ์ อ่อนบุรี
47 056150405011-4 นาย วัชรพล ลิมปนเวทยานนท์
48 056150405012-2 นาย พีรพัฒน์ เรื่อนเพ็ญ
49 056150405013-0 นาย ฐากร ชูผล
50 056150405015-5 นางสาว ขวัญแก้ว กมลแสน
51 056150405017-1 นางสาว ฐานิสา ทะพลนุสิทธ์ิ
52 056150405018-9 นางสาว วรลักษณ์ เล้าอารีย์กิจ
53 056150405020-5 นาย กิตติ หารู้
54 056150405021-3 นาย ชัยเฉลิม สุดแสง
55 056150405023-9 นาย ชลสิทธ์ิ นุ้ยเพียร
56 056150405026-2 นาย ทรงกลด บุญกร
57 056150405028-8 นาย วงศธร นวลอินทร์
58 056150405029-6 นาย วัชรินทร์ กุระอินทร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./1

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61
วิศวกรรมเครื่องกล ปคก./2



59 056150405033-8 นาย ณฐกมล ตรีรุ่งกิจ 

60 056150405010-6 นางสาว หทัยภัทร ศรีสอาด
61 056150405051-0 นาย โชคชัย ด้วงช่ืน
62 056150405052-8 นาย ธนพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
63 056150405053-6 นาย พัลลภ แก้วโก
64 056150405055-1 นาย ธันยบูรณ์ อุดมเดช
65 056150405056-9 นาย พัทธดนย์ กิมเหลือง
66 056150405057-7 นาย ธนภัทร จุลเจือ
67 056150405059-3 นางสาว อิสริยา เลาว้าง
68 056150405060-1 นางสาว ประภัสสร เมี่ยงบัว
69 056150405061-9 นาย วิษณุสรรค์ รุจีวงศ์
70 056150405062-7 นาย อภิเศรษฐ์ จั่นจํารูญ
71 056150405063-5 นาย โยธิน อินทะแสง
72 056150405064-3 นาย อัครพนธ์ กิตติอํานวยสุข
73 056150405065-0 นางสาว สุวิตรา ช่วยญาติ
74 056150405066-8 นางสาว อาริษา อรุณมณี
75 056150405067-6 นางสาว นรศิรา พิมพิรัตน์
76 056150405068-4 นาย ธนพล ทองอร่าม
77 056150405070-0 นาย เชษศักด์ิ ศรีชะเอม
78 056150405071-8 นาย ปิยวัฒน์ มาถาวร
79 056150405073-4 นาย ฐตวัฒน์ ทองโส
80 056150405074-2 นาย สุธิพงษ์ ดีสุดจิตต์
81 056150405075-9 นาย ยศพนธ์ กองแก้ว
82 056150405076-7 นางสาว ช่อฉัตร วารีวนิช
83 056150405077-5 นาย ธีรพัฒน์ เพ็ชรโป๊ะ

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./1

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./2



84 056150404015-6 นาย ชีพชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
85 056150404018-0 นางสาว ณัฐกุล วงค์แก้ว
86 056150404019-8 นาย เฟ่ืองฤทธ์ิ ฟักโต
87 056150404020-6 นาย พฤกษ์ พรหมบังเกิด
88 056150404025-5 นางสาว โชติรส แซ่ลิ้ม
89 056150404026-3 นางสาว เจนนิสา ชูคงคุณ
90 056150404027-1 นาย ยุทธ์ ธรรมวิทย์
91 056150404028-9 นาย สหัสวรรษ วังทอง
92 056150404030-5 นาย ภัทรพล ศิริสุวรรณสิทธ์ิ
93 056150404031-3 นาย นวมิน พนมเขต
94 056150404032-1 นาย ทรงพล ชาติชนะ
95 056150404035-4 นางสาว สุจิณณา พุฒดวง
96 056150404037-0 นางสาว ภิรชา เกษทนงค์
97 056150404051-1 นางสาว เมธาวี ทะแดง
98 056150404052-9 นาย ธนาพงศ์ บุญปัญญา
99 056150404053-7 นางสาว วรารัตน์ ผาสุข
100 056150404054-5 นางสาว สุภัชญา อุดทาสุข
101 056150404056-0 นาย ธีระยุทธ์ เรียบร้อย
102 056150404058-6 นาย พัทธนันท์ ปานทุ่ง
103 056150404059-4 นาย นฤพล นพสันเทียะ

เว็บไซต์สอบ : tms-black.rmutp.ac.th
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 61

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปอท./1



1 056150409001-1 นาย สมเกียรติ ช่วยชู
2 056150409002-9 นาย สรวิชญ์ ต้นแทน
3 056150409003-7 นาย สรธร ศรีสมบูรณ์
4 056150409004-5 นาย ภัทรศักด์ิ เย็นนภา
5 056150409005-2 นาย ปภาวิน จารุสารสุทธิกุล
6 056150409006-0 นางสาว พริมา เดชสุบรรณ์
7 056150409007-8 นาย สัณหณัฐ อยู่วงษ์อ๋ัน
8 056150409008-6 นาย ชวัชร์พล กุลธนาทวีรัชต์
9 056150409009-4 นาย เอกวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
10 056150409010-2 นาย นภดล อ่วมจินดา
11 056150409011-0 นาย ชยิน ประภาสวัสด์ิ
12 056150409012-8 นาย ปภาวิชญ์ สังข์ทอง
13 056150409013-6 นาย จักรพล นวลแก้ว
14 056150409014-4 นางสาว รินรดา บัวเผื่อน
15 056150409015-1 นาย ปพน พูลผล
16 056150409017-7 นาย สุเมศ กลัดแก้ว
17 056150409018-5 นาย ปรินทร วุฒิเวชช์
18 056150409021-9 นาย อดิศักด์ิ มงคลทรง
19 056150409024-3 นาย จิรพันธ์ ศรีทองคํา
20 056150409027-6 นางสาว นลินี สมอ่อน
21 056150409028-4 นางสาว รักษิณา ทองทา
22 056150409029-2 นาย ศุภวิชญฺ์ เจริญรุ่งเรืองชัย
23 056150409030-0 นาย ณฐกันต์ เหมราช
24 056150409031-8 นาย จิรายุ อุทกธารานนท์
25 056150409033-4 นางสาว ณิชานาฎ รงค์ทอง
26 056150409034-2 นาย ศุภชัย ระย้าเพ็ชร
27 056150409036-7 นาย ปธานิน ป่ินทอง
28 056150409037-5 นาย ชยพล นีระ
29 056150409039-1 นางสาว ปาณิสรา ทิพกัน
30 056150409040-9 นาย พงศ์พฤทธ์ิ จีระนาพันธ์ุ

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปทผ./1



31 056150409026-8 นางสาว ประภาภรณ์ ลอยนอก
32 056150409035-9 นาย เกียรติภูมิ ช่วยงาน
33 056150409041-7 นางสาว สิริประภา โชคดํารงค์กิจ
34 056150409042-5 นางสาว อนิตยา วงอุดม
35 056150409043-3 นาย นิติภูมิ ผลาผล
36 056150409044-1 นาย อรัณย์ โร้ด
37 056150409046-6 นาย ณัฐวุฒิ ไชยจันลา
38 056150409049-0 นางสาว นภัสสร จันทราภรณ์
39 056150409054-0 นาย ปิยบุตร บุญเกื้อเกียรติ
40 056150409057-3 นาย สหรัฐ ธรรมสุจริต
41 056150409059-9 นาย อภิสิทธ์ิ แก้วทอง
42 056150409060-7 นาย ธีรัช สงพันธ์
43 056150409061-5 นาย ภคพล นะวะมะวัฒน์
44 056150409064-9 นางสาว เพชรรัตน์ อ่วมเหล็ง
45 056150409068-0 นางสาว กนกวรรณ ใจปลื้ม
46 056150409073-0 นาย อัฏฐวัฒน์ จันทร์ยัง

47 056150406003-0 นาย พิษณุ จันดี
48 056150406004-8 นาย ธีรภัทร แววพิลา
49 056150406005-5 นาย ณัฐพงศ์ เส็งเจริญสุข
50 056150406006-3 นาย ฤทธิเกียรติ คําแสน
51 056150406007-1 นางสาว กิตติยาภรณ์ ธรรมรัตน์
52 056150406008-9 นาย ภานุพงศ์ กลมสัมฤทธ์ิ
53 056150406009-7 นาย อธิวัฒน์ เศรษฐนากรณ์
54 056150406010-5 นางสาว ภัณฑิรา เพ่งพิศ
55 056150406013-9 นาย สัมฤทธ์ิ ลิ้มสกุล
56 056150406014-7 นาย ศิวกร ธราพร
57 056150406016-2 นาย ภูวเดช กล้าวงค์ษา
58 056150406017-0 นางสาว วนิดา แสนมงคล
59 056150406018-8 นางสาว สุภาพร พิมบูล

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปทผ./1

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ปมค./1



60 056150406020-4 นางสาว ธัญญารัตน์ หมอกมีชัย
61 056150406021-2 นาย ชนิสร ถวิลวงศ์สุริยะ

62 056150407002-1 นาย ชัชพงศ์ แซ่เอียบ
63 056150407003-9 นางสาว วาศิกา สวนดอกไม้
64 056150407004-7 นาย พรฉลอง สิริมุรธา
65 056150407009-6 นาย วีรภัทร มณีผล
66 056150407011-2 นาย วราพล แสงเดช
67 056150407013-8 นาย ธีรศักด์ิ คล้ายสุบรรณ
68 056150407014-6 นาย ณัฐพนธ์ เงินสลุง
69 056150407016-1 นางสาว พีรดา แสงฟุ้ง
70 056150407017-9 นางสาว ชนิกานต์ แตงอุดม
71 056150407018-7 นางสาว วัชรพร ประยูรทรัพย์
72 056150407019-5 นางสาว ณัทริกา ใยธา
73 056150407021-1 นาย ศุภชัย อ่อนอ่ึง
74 056150407023-7 นาย วิทวัฒน์ พิลามาตร์
75 056150407024-5 นางสาว ธนภรณ์ สันหมุด
76 056150407025-2 นางสาว ศิรินันท์ สวัีด
77 056150407028-6 นางสาว นภัสวรรณ สังข์ทุ่งขวาง
78 056150407031-0 นาย ภูริภัสร์ หิรัญวาทิต
79 056150407033-6 นาย อนุวัฒน์ อ่อซ้าย
80 056150407034-4 นาย นูรฮัมดี แวมะแซ
81 056150407035-1 นางสาว สุรีพร พูลใหญ่
82 056150407037-7 นาย สู้ สายสุด
83 056150407041-9 นาย อิทธิพล อายุสม
84 056150407043-5 นาย จักรรินทร์ แก้วใส
85 056150407044-3 นาย สิทธิชัย ถ้ํากระโทก
86 056150407045-0 นาย ปองพล ราชรักษ์
87 056150407046-8 นางสาว สุพรรษา สิงห์ทอง
88 056150407047-6 นางสาว นันทภัทค์ ลิ้มไพบูลย์

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ปมค./1

วิศวกรรมโยธา ปยธ./1



89 056150407048-4 นางสาว ชุดารัตน์ จอมทอง
90 056150407050-0 นาย กฤษกรณ์ จิตหนองสวง
91 056150407051-8 นางสาว ชนากานต์ จุกสีดา
92 056150407053-4 นาย อภิชัย พานิช

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-white.rmutp.ac.th

วิศวกรรมโยธา ปยธ./1



1 056150403003-3 นางสาว อรอนงค์ อ่อนมาสาย
2 056150403011-6 นาย อภิสิทธ์ิ พ่วงแสง
3 056150403014-0 นาย ประจักษ์ เริงมิตร
4 056150403016-5 นาย เศรษฐไชย ยิ้มเพ็ชร
5 056150403019-9 นาย นนทกร เรืองง้ิว
6 056150403022-3 นาย อลงกรณ์ จุ้ยคง
7 056150403024-9 นางสาว อรณา แผนสมบูรณ์
8 056150403025-6 นางสาว วรรณิพา รายสันเทียะ
9 056150403026-4 นางสาว อภิญญา ยิ้มสบาย
10 056150403027-2 นางสาว พิชชากร กนกนาค
11 056150403028-0 นางสาว ชนกสุดา จันทร์พุ่ม
12 056150403030-6 นาย สิงหา พ่ึงประสม
13 056150403031-4 นาย อภินัทธ์ แสนปาง
14 056150403033-0 นาย กฤษดา หินดํา
15 056150403035-5 นาย นาวิน รอดเรือง
16 056150403036-3 นาย นัฐวีย์ ประภาศรีวรกุล
17 056150403038-9 นาย พัสวี โชติวีระสถานนท์
18 056150403042-1 นาย ธีระ ทองคต
19 056150403046-2 นาย ปิยวัฒน์ ทองธรรมชาติ
20 056150403048-8 นาย กณิศพงศ์ ถาวร
21 056150403049-6 นาย ณัชพล เรืองทรัพย์
22 056150403070-2 นาย ธนกฤต หนุนเงิน
23 056150403071-0 นางสาว ชฎาพร แฝงดาหาร
24 056150403082-7 นาย ศุภกร อยู่ภู่
25 056150403102-3 นาย พีร์ธนกรณ์ สุนทรกิจชัย
26 056150403107-2 นาย ทศพร คล้ายเสือ
27 056150403108-0 นางสาว เปมิกา ทานะเวช
28 056150403109-8 นาย สถาพร ศรีรักษา
29 056150403110-6 นาย สหัสนัยน์ ฉัตรธนะพานิช

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-pink.rmutp.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า ปฟก./1



30 056150403004-1 นาย ปรียทัศน์ ผลทิพย์
31 056150403005-8 นาย ธวัชชัย สายเป้า
32 056150403007-4 นาย พนธกร คําตรี
33 056150403015-7 นาย ไอรวิน พรหมเกิด
34 056150403051-2 นาย ศีรชัช ปลัดสิงห์
35 056150403053-8 นาย บุญช่วย อํานาจเจริญยิ่ง
36 056150403054-6 นาย ภควัต อุทัยกลม
37 056150403055-3 นาย เสฏฐวุฒิ หยุดยั้ง
38 056150403056-1 นาย ปฐมพงษ์ เชาว์เพ็ชร์
39 056150403057-9 นาย สุทธิโชค ถาวร
40 056150403058-7 นาย จักรกฤษณ์ วงขึง
41 056150403062-9 นาย ธีรวิชญ์ หยั่งตระกูล
42 056150403063-7 นาย พีระกานต์ เช้าโฉม
43 056150403065-2 นาย ณรงค์ชัย วนาพิทักษ์กุล
44 056150403066-0 นาย ชาญชัย สุภาพ
45 056150403068-6 นางสาว จิรภัทร์ หริ่มฉ่ํา
46 056150403072-8 นาย สุนิธิ พวงสมบัติ
47 056150403073-6 นาย รัฐพงษ์ วนอนุพงษ์
48 056150403074-4 นางสาว ชลธิชา พรมมุณี
49 056150403075-1 นาย ศิริพงษ์ รามย่ิง
50 056150403076-9 นาย สุรชัย ปานยิ้ม
51 056150403078-5 นาย วรากร ฉิมเนียม
52 056150403080-1 นางสาว รุจิราภรณ์ อิศรภักดี
53 056150403083-5 นางสาว ดนุนุช วงศ์สระคู
54 056150403084-3 นางสาว นัฐมล เหรียงบํารุง
55 056150403085-0 นาย ธนพล สิงห์ดง
56 056150403087-6 นาย ณัฐวุฒิ ใจผ่อง
57 056150403089-2 นาย ปรมัตถ์ ต้ังจิตกุลกานต์
58 056150403090-0 นาย นิธิศ ชูช่วย
59 056150403092-6 นาย จิระพงศ์ วงษ์มาดิษฐ์

วิศวกรรมไฟฟ้า ปฟก./2

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-pink.rmutp.ac.th



60 056150403093-4 นาย อธิชา การถวิล
61 056150403096-7 นาย ชัชวาล โยธี
62 056150403100-7 นางสาว สิริกานต์ ชูช่ืน
63 056150403105-6 นาย อัฐพล ศรีสุขใส
64 056150403106-4 นาย ธวัชชัย บุตรโชติ

65 056150402009-1 นาย ทิวัตถ์ เทศพันธ์
66 056150402012-5 นางสาว ญาสมิน แสนเสนยา
67 056150402013-3 นางสาว จุฑาธิป มีความสุข
68 056150402014-1 นางสาว ปิยธิดา จันทร์เสง่ียม
69 056150402015-8 นางสาว นารินทร์ วงค์หิรัญ
70 056150402017-4 นางสาว ภัทราภรณ์ เดชทะสร
71 056150402018-2 นาย ปณัฐกรป์ บุญเกิด
72 056150402024-0 นางสาว ปัทมา ชูชมกลิ่น
73 056150402025-7 นางสาว กมลทิพย์ น้อยโฮม
74 056150402026-5 นางสาว ปภัสสร วงค์เสน
75 056150402027-3 นางสาว ปพิชญา กมลเชื้อ
76 056150402028-1 นางสาว พัชราภรณ์ วารีวณิชพันธ์
77 056150402029-9 นางสาว พักตร์พิมณฑ์ เหมภิมล
78 056150402030-7 นางสาว สุภาพร สมุทรจินดา
79 056150402032-3 นาย ปรัชญา ดาวเรือง
80 056150402034-9 นาย สุรยุทธ์ เรืองฤทธ์ิ
81 056150402051-3 นาย วรเมธ เจริญพารากุล
82 056150402055-4 นาย อานนท์ หอมจันทร์
83 056150402056-2 นาย อานันต์ หอมจันทร์
84 056150402062-0 นางสาว นิศาชล นวนประโคน
85 056150402063-8 นางสาว เมย์วริน พานทอง
86 056150402064-6 นางสาว สุวดี นิ่มเจริญ
87 056150402065-3 นางสาว กาญลดา โชติมงคลเดชา
88 056150402067-9 นาย ธรรมปิฎก เดชสุภา

เว็บไซต์สอบ : tms-pink.rmutp.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า ปฟก./2

วิศวกรรมอุตสาหการ ปอก./1

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64



89 056150402068-7 นาย กรินทร์ บุตรคํา
90 056150402070-3 นางสาว สุรีวัลย์ สามารถ
91 056150402074-5 นาย อารวี กูใหญ่
92 056150402075-2 นาย ถิรเดช ฤกษ์วิธี
93 056150402077-8 นางสาว รจเรข เจริญสุข
94 056150402078-6 นางสาว ณัฏฐา ฤกษ์วรรณ
95 056150402081-0 นางสาว ปริยา เหมือนเกียรติ

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms-pink.rmutp.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ ปอก./1



1 056360455001-9 นาย ชัยธวัช พุฒลา
2 056360455003-5 นาย กฤติภูมิ แนวบุตร
3 056360455004-3 นาย วัชรเกียรติ แวลุน
4 056360455005-0 นางสาว ทอแสง โตทิว
5 056360455007-6 นาย ยุทธิยงค์ แสวงทอง
6 056360455008-4 นาย ณัฐวุฒิ มั่นคง
7 056360455011-8 นาย ฉันท์ชนก คล้ายสุบรรณ
8 056360455013-4 นาย สุพรรณสิทธ์ิ กาฬษร
9 056360455014-2 นาย จรณินทร์ แก้วศรีศุภวงศ์
10 056360455015-9 นาย ถิร สังข์ทอง
11 056360455016-7 นางสาว ภานุมาศ ลัทธิธรรม
12 056360455017-5 นาย ธนภัทร สัญญพรหม
13 056360455018-3 นาย วรพล กาญจนกันติ
14 056360455019-1 นาย จีรพงศ์ แสนบุตดา
15 056360455020-9 นาย สุรสิทธ์ิ สุขจิตร
16 056360455021-7 นางสาว อริสรา หิรัญเพ่ิม
17 056360455022-5 นาย สุริโย โมราศรี
18 056360455023-3 นาย ชินกฤษ จันทร์แพทย์
19 056360455024-1 นาย ปรัชญา ยาสะบู่
20 056360455025-8 นาย จิราณุวัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
21 056360455028-2 นาย ธีรพงษ์ เปล่งสันเทียะ
22 056360455031-6 นาย ยอดธง รุนรุจิ
23 056360455032-4 นาย ศิวกร ศรีจันทร์
24 056360455033-2 นาย มงคล ลับโคกสูง
25 056360455034-0 นาย บัญชา สุนทรอินทร์
26 056360455035-7 นาย สิทธิกร โชระเวก
27 056360455036-5 นาย วัชชิระ ศรีบุญเพ็ง
28 056360455037-3 นาย ธรรณ์ เจริญสุข
29 056360455038-1 นาย ภัทร ณ รังษี

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทนย./1



30 056360455040-7 นาย ศุภกร ฤทธ์ิพรม
31 056360455042-3 นาย ทศพร วงษ์เหรียญทอง
32 056360455045-6 นาย ณัฐนนท์ กุลธนวุฒิ
33 056360455046-4 นางสาว อรญา แป้นสุขา
34 056360455047-2 นาย ธนดล ไสยอรรถ
35 056360455049-8 นาย ธนวินท์ อุณหะกะ
36 056360455050-6 นาย ราชวิทย์ ยุติวงษ์
37 056360455051-4 นาย จตุรวิทย์ จารุจารีต
38 056360455084-5 นาย ภูเบศ พรรณอาราม
39 056360455086-0 นาย บวรศักด์ิ วงษ์ทอง

40 056360455052-2 นาย วสันต์ ทนพลกรัง
41 056360455053-0 นาย พงศธร ซายนอก
42 056360455055-5 นาย พัฒนพงษ์ เนื่องสุนัย
43 056360455059-7 นาย พฤทธ์ิ อาทิตย์เที่ยง
44 056360455060-5 นาย ชลสิทธ์ิ นิลสดใส
45 056360455062-1 นาย รักพงษ์ ปะมะคัง
46 056360455067-0 นาย จิรวัฒน์ ปัตเมฆ
47 056360455068-8 นาย โอฬาร กาญจนเจริญนนท์
48 056360455069-6 นาย สถาพร สวนทอง
49 056360455070-4 นาย อภิรัตน์ แววแข
50 056360455071-2 นาย สุริวัฒน์ เพ่ิมลาภ
51 056360455073-8 นาย ธนพล จรุญแสง
52 056360455074-6 นาย กัมปนาท ปานย้อย
53 056360455076-1 นาย ชาญณรงค์ เรือนเงิน
54 056360455082-9 นาย วันเฉลิม กมลเลิศ

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ 63
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทนย./1

เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สทนย./1
ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบภาคค่ําวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์ 63



55 056260401705-2 จ่าโท กมลเทพ เหมกรณ์
56 056260401706-0 นาย เทพวรินทร์ เอ้ียวสุวรรณ
57 056260401712-8 นางสาว อมรรัตน์ เนียมวงค์
58 056260401719-3 นาย ณัฐพล สวัสดีดวง
59 056260401720-1 นาย วีรภัทร จันทวิชชประภา
60 056260401721-9 นาย ปฏิพล ทรัพย์รุ่งโรจน์
61 056260401722-7 นาย รัชชานนท์ สุขปุณพันธ์
62 056260401725-0 นาย เลิศลักษณ์ จีเวิน
63 056260401729-2 นาย ณัฐพงษ์ สร้อยไข
64 056260401730-0 นาย ชัชพงศ์ ทั่งเหล็ก
65 056260401736-7 นาย นันทวัฒน์ ช่ืนจรูญ
66 056260401737-5 ดาบตํารวจ เฉลิมชัย ศรีเมืองแก้ว
67 056260401740-9 นาย รณชัย รอดพันธ์ุ
68 056260401741-7 นาย รักษวัน ชูช่ืน
69 056260401749-0 นาย อานนท์ ดีอุดม
70 056260401750-8 นางสาว เหมือนฝัน บุญมีเลี้ยง
71 056260401752-4 นาย วรท สุวรรณประเสริฐ

72 056260403701-9 นาย เอเชีย เทียมตรี
73 056260403704-3 นาย พลากูล ช่ืนสําโรง
74 056260403706-8 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ อินดาฤทธ์ิ
75 056260403712-6 นาย ธนาคม สิงห์พา
76 056260403715-9 นาย ธีรดนย์ ทรัพย์เมือง
77 056260403717-5 นาย ศิริภูมิ พลสันต
78 056260403721-7 นาย ศรายุทธ จันทร์ลอย
79 056260403722-5 นาย ณัฐวุฒิ แสงอ่อน
80 056260403724-1 นาย เอกชัย บุญธรรมมา
81 056260403726-6 นาย สิทธิพร ถีระแก้ว
82 056260403727-4 นาย กฤษฎา เขียวสุภาพ
83 056260403728-2 นาย ชิตพล นิลมูล

เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th
วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64

ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ 62
วิศวกรรมเครื่องกล สคก./1

วิศวกรรมไฟฟ้า สฟก./1



84 056260403729-0 นาย อธิวัฒน์ บุญมานํา
85 056260403731-6 นาย ศราวุธ สร้อยระย้า
86 056260403732-4 นาย ธีรภัทร ปัญญา
87 056260403733-2 นาย สิริวัตร โตไกรลักษณ์
88 056260403736-5 นาย บุญฤทธ์ิ สืบชาติ
89 056260403738-1 นาย ภัคธร แสงจินดา
90 056260403739-9 นาย จิรายุทธ เหมวารี
91 056260403741-5 นาย ชัยชนะ แสงคล้าย

92 056260403501-3 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิเกิด
93 056260403502-1 นาย บุรินทร์ ประสูตร์แสงจันทร์
94 056260403504-7 นาย กิตติพันธ์ หนูพุ่ม
95 056260403506-2 นาย สัญญา ดีแจ่ม
96 056260403507-0 นาย ฉัตรชัย บานเย็น
97 056260403508-8 นาย นิทัศน์ ทรัพย์ทอง
98 056260403509-6 นาย ศรัณย์ ตรีวิเวก
99 056260403510-4 นาย ทิพสุชน อยู่ดี
100 056260403511-2 นาย ศิระ รักสนิท
101 056260403512-0 นาย วีรวัฒน์ นวลสกุล
102 056260403513-8 นางสาว กนกวรรณ นวลจํารัส
103 056260403514-6 นาย ลือชัย รัตนะบัวงาม
104 056260403515-3 นาย วิทวัส จันทะมูลลา
105 056260403516-1 นาย ฤทธิราช กองแสง

106 056260404701-8 นาย ปฐวี วงศ์อารี
107 056260404703-4 นาย ปารเมศ ประดับ
108 056260404705-9 นางสาว รุ่งนภา ใจจริง
109 056260404706-7 นาย ธรรฌ์ภิสิษฐ์ หัสดิพันธ์
110 056260404707-5 นางสาว มุขสุดา กุ่มทอง

วันสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64
เว็บไซต์สอบ : tms.rmutp.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า สฟก./1

วิศวกรรมไฟฟ้า สฟก./2(ปรับวุฒิ)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สอท./1


