
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  

 
หอ้งสอบ อาคารวศิวกรรมอตุสาหการ 

 
 

รหสัสาขาวชิา 30402 วศิวกรรมอตุสาหการ ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304022001-0 นางสาวสริาวรรณ บัวทอง 

2 304022002-8 นายณัฐพล แซล่ิม้ 

3 304022003-6 นายฤทธกิร อมศริ ิ

4 304022004-4 นางสาวประพาฬรัตน์ โพธิส์ยั 

5 304022005-2 นายวษิณุ สามพว่งบญุ 

6 304022006-0 นายสทุธศิักดิ ์ สนัทาลนัุย 

7 304022007-8 นางสาวพรีดา จันทรโ์ต 

8 304022008-6 นางสาวปภาว ี ไชยโย 

9 304022009-4 นายปวพีล พรอ้มมลู 

10 304022010-2 นางสาวชนากานต ์ คลา้ยวมิตุ ิ

11 304022011-0 นายอภชิาต ิ เขยีวนุช 

12 304022012-8 นายชาครติ ธรรมศริ ิ

13 304022013-6 นายชนิานุ พราหมณ์จร 

14 304022014-4 นางสาววมิลสริ ิ ใจองอาจ 

15 304022015-2 นายนันทวฒัน์ รับริว้กลาง 

16 304022016-0 นายเผา่พศตุม ์ แกว้สวา่ง 

17 304022017-8 นายจาตรุงค ์ แสงสขุ 

18 304022018-6 นายภาคภมู ิ แกว้ทองค า 

19 304022019-4 นางสาวอันดามัน สกลุไกรพรีะ 

20 304022020-2 นายพรชยั แหลพ่ั่ว 

21 304022021-0 นางสาวพรรณี มานูญพล 

22 304022022-8 นางสาวปดวิรัดา ยีภู่ ่

23 304022023-6 นางสาวธนภร จริสริสินุทร 

24 304022024-4 นายณัฐพร แดงเสม 

25 304022025-2 นางสาวกลุธดิา ทานุรัตน ์

26 304022026-0 นายจริาภวิฒัน์ เตมิแกว้ 



27 304022027-8 นายธาดาปิยวฒัน์ โตหอม 

28 304022028-6 นายอธษิฐ ์ กหุลาบไกรวลัย ์

29 304022029-4 นางสาวสกาวเดอืน งามค าอา้ย 

30 304022030-2 นางสาวกนกวรรณ สายท ี

31 304022031-0 นางสาวเสาลักษณ์ เกลีย้งมณี 

32 304022032-8 นางสาวลัดดาพร ตาค า 

33 304022033-6 นายวศิวะ ไชยพล 

34 304022034-4 นายสริวชิญ ์ สวสัดิน์พรัตน ์

35 304022035-2 นางสาวณัฐกมล มะลกิะ 

36 304022036-0 นายธัชปรัชญ ์ ดวงด ี

37 304022037-8 นางสาวเสาวนยี ์ บัวผัน 

38 304022038-6 นางสาวนภัสวรรณ นลิมล 

39 304022039-4 นางสาวจรัิชฌา เกตเุมฆ 

40 304022040-2 นายธงไท เสนาะจติต ์

41 304022041-0 นายกฤษฎางค ์ บญุอไุร 

42 304022042-8 นายพงศธร กหุลาบเทยีม 

43 304022043-6 นายเมธัส วชิยัสา 

44 304022045-2 นายคณุานนต ์ เทยีนศริฤิกษ์ 

45 304022047-8 นายวสพุล ฟองออ่น 

46 304022048-6 นางสาวสรุรัีตณ์ เกณขนุทด 

47 304022049-4 นางสาวพกิลุแกว้ จ าปาทอง 

48 304022050-2 นายภาณุวฒัน์ นลิศริ ิ

49 304022051-0 นางสาวนวธร วงคพ์นู 

50 304022052-8 นางสาวกมลมาศ ตน้โพธิ ์

51 304022053-6 นางสาวจฬุารัตน์ พรหมอยู ่

52 304022054-4 นางสาวจริาภรณ์ วเิศษสงัข ์

53 304022055-2 นางสาววชัราภรณ์ ดนีวล 

54 304022056-0 นายภาณุพงค ์ ฟักเงนิ 

55 304022058-6 นายชาครติ ฉมิพาล ี

56 304022060-2 นายภาพตะวนั รัตนะ 

57 304022062-8 นายเจษฎา ออ่นประสพ 

58 304022064-4 นายชยานนท ์ ทวยเจรญิ 

59 304022066-0 นายณัฐกติติ ์ ค าพทัิกษ์ 
 

 



 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  

 
หอ้งสอบ อาคารวศิวกรรมอตุสาหการ 

 

รหสัสาขาวชิา 30412 วศิวกรรมอตุสาหการ (เทยีบโอน) ปรญิญาตร ีปี ภาคปกต ิ

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304122001-0 นายปิยชยั ไพโรจน ์

2 304122002-8 นางสาวดวงฤทัย โมราเจรญิ 

3 304122003-6 นายภวูนารถ เพยีรหาผล 

4 304122004-4 นายประกติ แจง้กระจา่ง 

5 304122005-2 นางสาวสนุาร ี สริศิภุมงคล 

6 304122006-0 นางสาวจริาพร ชืน่สขุ 

7 304122007-8 นายวชริวทิย ์ นาคขนัทอง 

8 304122008-6 นายปิตพัิฒน ์ พจนกติตพัิฒน ์

9 304122009-4 นายกฤษณะ พรหมทอง 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  
 

หอ้งสอบ อาคารวศิวกรรมอตุสาหการ 

 

รหสัสาขาวชิา 30433 วศิวกรรมอตุสาหการ (สมทบ) ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304332001-8 นางสาวธมลวรรณ คงดว้ง 

2 304332002-6 นายจริาย ุ ไทยงามศลิป์ 

3 304332003-4 นางสาวจนิตนา เเป้นเกดิ 

4 304332004-2 นายเกรยีงไกร เคนบ ู

5 304332005-0 นางสาวฐติพิร ชยับา้นกดุ 

6 304332006-8 นางสาวธารารัตน ์ แกว้เคน 

7 304332007-6 นางสาวนรกีานต ์ อมรจรรยาพันธ ์

8 304332008-4 นางสาวศศมิาภรณ์ อยูแ่กว้ 

9 304332009-2 นายธนาธร จามจรุ ี
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559 
 

หอ้งสอบ อาคารวศิวกรรมอตุสาหการ 

 
 

รหสัสาขาวชิา 30438 วศิวกรรมการบ ารงุรกัษา ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304382001-8 นายพงศน์รนิทร ์ อูผ่ลเจรญิ 
 

  
 

 


