
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  

 
หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

 

รหสัสาขาวชิา 30403 วศิวกรรมไฟฟ้า ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304032001-8 นายภาณุพงศ ์ ค ารัตน ์

2 304032002-6 นายสทิธกิร สทุธคิรี ี

3 304032003-4 นางสาวเจนจริา เรอืงเวช 

4 304032004-2 นางสาวกฤษณา โพธวิฒัน์ 

5 304032005-0 นายชวนิ ตัง้กาญจนเกยีรติ ์

6 304032006-8 นายธนกร คณูขาว 

7 304032007-6 นางสาวปภาวรณิท ์ กลอ่มจติ 

8 304032008-4 นางสาวพจนนิท ์ อนิเลีย้ง 

9 304032009-2 นายรจุน ์ รมินลิ 

10 304032010-0 นายภาคภมู ิ ศรมีา 

11 304032011-8 นายกรีต ิ ภูรั่ตน ์

12 304032012-6 นายพชรพล ยิม้การบญุ 

13 304032013-4 นายสมชาย สะโรบล 

14 304032014-2 นางสาวกนกวรรณ ศรสีขุ 

15 304032015-0 นายธรีตุม ์ หงษ์จนิดา 

16 304032016-8 นายวรพล จว๋นเจนกจิ 

17 304032017-6 นายปิยะเชษฐ ์ กลอ่มขนุทด 

18 304032018-4 นางสาววมิพว์ภิา โพธิค์ า 

19 304032019-2 นางสาวปิยะธดิา แหมา 

20 304032020-0 นายรัฐพล ค ามา 

21 304032021-8 นายนครนิทร ์ เขยีนประสทิธิ ์

22 304032022-6 นายภัทรพงษ์ นาวาพันธ ์

23 304032023-4 นางสาวณัฐนันท ์ ชาวโพงพาง 

24 304032024-2 นายบษุกล ไพรสณัฑ ์

25 304032025-0 นายณัฐกร จังพานชิ 

26 304032026-8 นายธนภณ เรอืนแกว้ 



27 304032027-6 นายประสมโชค ประชมุพันธ ์

28 304032028-4 นายนครนิทร ์ แมลงภู ่

29 304032029-2 นางสาววภิา ครองผา 

30 304032030-0 นายเมฆวัฒน์ วนัเจรญิ 

31 304032031-8 นางสาวกมลชนก ฤทธิแ์ตง 

32 304032032-6 นายอตชิาต ิ พยหุะ 

33 304032033-4 นางสาวสมฤด ี สวุรรณรัตน ์

34 304032034-2 นายภวูนาท ทรัพยป์ระสาน 

35 304032035-0 นายอภชิาต ิ ศรจัีนโท 

36 304032036-8 นายพชิยั เจรญิใจ 

37 304032037-6 นายพงศพ์ฤทธิ ์ มณีโชต ิ

38 304032038-4 นางสาวเบญจวรรณ ละมนเทยีร 

39 304032039-2 นายณัฐนันทพล ทองหยบิ 

40 304032040-0 นายจริกติติ ์ กจิบัญชา 

41 304032041-8 นายณัฐวตัร ค าวงศ ์

42 304032042-6 นายวฒุนัินท ์ หงษ์เวยีงจันทร ์

43 304032043-4 นางสาวณัฐสดุา ปานสง 

44 304032044-2 นายเศรษฐกจิ โพธิเ์งนิ 

45 304032045-0 นายกฤษดา ปรานโชต ิ

46 304032046-8 นายสนัตริาษฎร ์ สวุรรณพมิพ ์

47 304032047-6 นางสาวอรณุมณี นราวริยิะกลุ 

48 304032049-2 นางสาวศรินิยา เสกกลา้ 

49 304032050-0 นายพรีเชษฐ ์ เกยีรตอิดุมแกว้ 

50 304032051-8 นายภาณุวฒัน์ มนชยั 

51 304032052-6 นางสาวกนกทอง วาววกิรานต ์

52 304032053-4 นายอรรถพล ฉมิพทัิกษ์ 

53 304032054-2 นายจักรนิทร ์ เทศกิม่ 

54 304032055-0 นายมงคล ไหลสวุรรณา 

55 304032056-8 นายณัฐพงศ ์ ศรอีรยิานุวตัร 

56 304032057-6 นายพงศศ์ริ ิ จวิย ิ

57 304032058-4 นายสรุพันธ ์ มะรัตน ์

58 304032059-2 นายกฤษดา ปรางคน์อก 

59 304032060-0 นายจริะยทุธ เฮยีงเสนา 

60 304032061-8 นายวศิวกร ทองผา 



61 304032062-6 นายณัฐพงศ ์ ธัญญรัตนส์กลุ 

62 304032063-4 นายธนาธปิ วริยิะพันธ ์

63 304032064-2 นายกมลปกรณ ์ พันธก์ลว้ย 

64 304032065-0 นางสาวสภุัสสร ธรีอัครวภิาส 

65 304032066-8 นางสาวศริกิัลยา กุป๊ตา 

66 304032067-6 นางสาวณชิาพรรณ นอ้ยอยู ่

67 304032068-4 นางสาวนัยนา ยังถาวร 

68 304032069-2 นายภมีพศ กจินมิติร 

69 304032070-0 นายณัฐชยั ตัง้สวุรรณ 

70 304032071-8 นายชยัรัตน ์ เกง่อนันตานนท ์

71 304032072-6 นายอาทติย ์ ฆอ้งนอก 

72 304032073-4 นายวรรธนะ อน้ครฑุ 

73 304032074-2 นายนนทกานต ์ ออ่นสม้กฤษ 

74 304032075-0 นายปฐมพงษ์ ทันสมัย 

75 304032076-8 นายวงศกร กูเ้มอืง 

76 304032077-6 นายณัฐพล สาทพิจันทร ์

77 304032078-4 นางสาวเจนจริา บึง้ยา 

78 304032079-2 นายนาธาน นอ้ยแสงศร ี

79 304032080-0 นายวฒุพิงษ์ พันธง์าม 

80 304032081-8 นายณัฐชนน นนทรยี ์

81 304032082-6 นายธณพร กลุวฒันานนท ์

82 304032083-4 นายแทนไท ดว้งฝ่ังเหนอื 

83 304032084-2 นายกัมพล บางหลวง 

84 304032086-8 นายอธปิ หงษ์ทอง 

85 304032087-6 นางสาวนภัสรพ ี ศริ ิ

86 304032088-4 นางสาวปณตพร สขุกระจาย 

87 304032089-2 นายกฤษฏ ์ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 

88 304032090-0 นางสาวปณุฑรกิา สายหยดุ 

89 304032091-8 นายวฒุพิงศ ์ จุย้ประเสรฐิ 

90 304032092-6 นางสาวปณดิา สวา่งไสว 

91 304032093-4 นางสาวสดุารัตน ์ แจม่สวุรรณ 

92 304032094-2 นายอนุพงษ์ รอดพลอย 

93 304032095-0 นายสทุธพิงศ ์ ขวญัเมอืง 

94 304032096-8 นายธนาชยั ชายเกต ุ



95 304032097-6 นายอดศิร หนูแป้นนอ้ย 

96 304032098-4 นายภษิูต สมศร ี

97 304032099-2 นายวทิวสั ตันเสถยีร 

98 304032100-8 นายวศนิ สขุเย็น 

99 304032101-6 นางสาวชนกิานต ์ สายเป้า 

100 304032102-4 นายพชรพล อนิทวเิศษ 

101 304032103-2 นางสาวศศนิา ใจโปรง่ 

102 304032104-0 นายปรุมิปรัชญ ์ ปวรวงศว์ฒัน ์

103 304032105-8 นายชยากร ใจเย็น 

104 304032106-6 นายธนากร หนูกลัด 

105 304032108-2 นายดลิก สายศร ี

106 304032110-8 นายวงศกร สทุธนิยิม 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  
 

หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

 

รหสัสาขาวชิา 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า (สมทบ) ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304312001-2 นายเมธัส งามสดุใจ 

2 304312002-0 นายสรุเดช เนาวบตุร 

3 304312003-8 นายณัฐพล พพูะเนยีด 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  
 

หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

 

รหสัสาขาวชิา 30442 วศิวกรรมไฟฟ้า (เทยีบโอน)(สมทบ) ปรญิญาตร ี2 ปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304422001-0 นายธนากร แซโ่คว้ 

2 304422002-8 นายศวิพล สทิธพิล 

3 304422003-6 นายศรราม บญุฉมิ 

4 304422004-4 นายพชิชากร ชนประเสรฐิ 

5 304422005-2 นายภวูดล อนิทรผ์ดงุ 

6 304422006-0 นายภาสพล ประกายวเิชยีร 

7 304422008-6 นายกติตภิัต บญุช ู

8 304422010-2 นายสรวศิ บญุช ู
 

  
 

 


