
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  

 
หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

รหสัสาขาวชิา 30401 วศิวกรรมเครือ่งกล ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304012001-2 นางสาวจริารัตน ์ ใจทอง 

2 304012002-0 นายคณพศ ป้ันเกดิ 

3 304012003-8 นางสาวมารสิา ศักดิศ์รสีวุรรณ 

4 304012004-6 นายสพล อนิสวา่ง 

5 304012005-4 นายทวิากร แกว้ลอด 

6 304012006-2 นายปฏภิาณ ราชบัวศร ี

7 304012007-0 นายบญุมาก แข็งแรง 

8 304012008-8 นายศภุพัฒน ์ เลา้เจรญิพานชิย ์

9 304012009-6 นางสาวพชิญา หอมสวุรรณ 

10 304012010-4 นายพัลลภ โภชนพั์นธ ์

11 304012011-2 นายสทุธรัิกษ์ รอดอยู ่

12 304012012-0 นายมจุลนิท ์ สโุยธธีนรัตน ์

13 304012013-8 นายกติตศิกัดิ ์ เหมอืนโพธิ ์

14 304012014-6 นายศราวธุ จ านงคถ์ิน่ 

15 304012015-4 นายกติตพัิฒน ์ วไิลลักษณ์ตระกลู 

16 304012016-2 นายกา้นเพชร อนิทรทอง 

17 304012017-0 นายศตวฒุ ิ งามลนุ 

18 304012018-8 นางสาวพรพมิล พึง่ทัต 

19 304012019-6 นายพัชระ รวยกติต ิ

20 304012020-4 นายพงศกร สขีะปัดสา 

21 304012021-2 นายณัฐกติติ ์ สขุสวสัดิ ์

22 304012022-0 นายพัทธดนย ์ พรหมจารยี ์

23 304012023-8 นายกฤษฎา เมอืงช า 

24 304012024-6 นายออมสนิ ฤทธิก์ระจาย 

25 304012025-4 นายสงการนต ์ เอมพันธุ ์

26 304012026-2 นายเปรมนุวัฒน์ เลศิทวเีดช 

27 304012027-0 นายสมพร เหลยีวพัฒนพงศ ์



28 304012028-8 นายยศเฉลมิ ชยัวงษ์ 

29 304012029-6 นายมณฑล สทิธปิรชีาชาญ 

30 304012030-4 นายกติตพิงศ ์ ปรเีจรญิ 

31 304012031-2 นายนตินัินท ์ พันธด์ว้ง 

32 304012032-0 นายบรัุสกร รักการเจรญิ 

33 304012033-8 นายพรชยั เลีย้งบ ารงุ 

34 304012034-6 นายธวุานนท ์ ตระกลูสมจติต ์

35 304012035-4 นายชยัธวชั วญิญารัตน์ 

36 304012036-2 นายยศกร พันวลิัย 

37 304012037-0 นางสาวชชัญาภา เพิม่พลูผล 

38 304012038-8 นายปฏภิาณ พันธภ์มู ิ

39 304012040-4 นายสดาย ุ บตุรครฑุ 

40 304012041-2 นางสาวภัณฑริา ปัดค า 

41 304012042-0 นายฐติวิฒัน์ นิม่นวล 

42 304012043-8 นายกติตพิงษ์ ตระกลูจรญูกจิ 

43 304012044-6 นายนพดล ครีศีริ ิ

44 304012045-4 นายสหรัฐ กองรามัญ 

45 304012046-2 นายภรูชิญา ธวุะชาวสวน 

46 304012047-0 นางสาวสจุนิตรา เหลอืงงาม 

47 304012048-8 นางสาวทสน ี วงศค์ าหาญ 

48 304012049-6 นางสาวปรยีาภรณ์ สนัดร 

49 304012050-4 นายจริาย ุ ปัทมสงิห ์ณ อยธุยา 

50 304012051-2 นายศภุกจิ กจินะบ ารงุศักดิ ์

51 304012052-0 นายธรีโชต ิ ด านาค 

52 304012053-8 นายพงสกร ธรฤทธิ ์

53 304012054-6 นายสรพัศ บัวดง 

54 304012055-4 นายชนากร เจรญิสุข 

55 304012056-2 นายชนพัฒน์ นาคทองแกว้ 

56 304012057-0 นายสรุพงศ ์ ทสุาวธุ 

57 304012058-8 นางสาวชนสิรา ธมิาชยั 

58 304012059-6 นายอรรถวฒุ ิ เงนิศร ี

59 304012060-4 นายวศิรตุ โพธิอ์ามาตย ์

60 304012061-2 นายสทิธชิยั เจษฎาสตกิลุ 

61 304012062-0 นายธนัช รับความสขุ 



62 304012063-8 นายคมกฤช พรเพชรปาณี 

63 304012064-6 นายวฒุนัินท ์ สขุแสวง 

64 304012065-4 นายนรมนธ ์ เทยีมทวสีนิ 

65 304012066-2 นางสาวพรรณภา ทว้มศร ี

66 304012067-0 นายปณธิาน ภูข่นัเงนิ 

67 304012068-8 นางสาวกัญญมล วงษ์โสภา 

68 304012069-6 นายสาธติ อนิทรสาล ี

69 304012070-4 นายณัฐพันธ ์ คงชว่ย 

70 304012071-2 นางสาวศภุกร ประสาทแกว้ 

71 304012072-0 นายเจษฎากร ธงงาม 

72 304012073-8 นายธนวตั บญุเนือ่ง 

73 304012074-6 นายชติพัิทธ ์ ฆารโสภณ 

74 304012075-4 นายกติตภิณ ชืน่กลิน่ 

75 304012076-2 นายฤทธพิร ทองปรอน 

76 304012077-0 นายประสทิธพิล นนทะน ี
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  
 

หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

รหสัสาขาวชิา 30432 วศิวกรรมเครือ่งกล (สมทบ) ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304322001-0 นายธนุฒ ิ นาคะนคร 

2 304322002-8 นายวฒุนัินท ์ บางนอ้ย 

3 304322003-6 นายจริพนธ ์ ไชยโย 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รายชือ่ผูเ้ขา้สอบขอ้เขยีน/สมัภาษณ์ ระดบัปรญิญาตร ี 

กรณีพเิศษ (โควตา) ประจ าปีการศกึษา 2559  
 

หอ้งสอบ ช ัน้ 7 หอ้งเฟืองเหนอื อาคารกจิการนกัศกึษา 

 รหสัสาขาวชิา 30443 วศิวกรรมเครือ่งกล (เทยีบโอน)(สมทบ) ปรญิญาตร ีปี ภาคสมทบ 

ล าดบั รหสัประจ าตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 

1 304432001-8 นายสรุเชษฐ ์ หมืน่เทพ 

2 304432002-6 นายธรีพงศ ์ ลิม้สวสัดิ ์

3 304432003-4 นายปรวิรรต พุม่วฒัน์ 

4 304432004-2 นายภรูติ ทองเพ็ญ 

5 304432005-0 นายภานุวฒัน์ ผัดมลู 

6 304432006-8 นายจานติโิชค โตเป้า 
 

  
 

 


