
 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
.................................................................................................. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามเอกสารแนบท้าย และให้ผู้มีรายชื่อทุกคน         
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  ๑.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัว ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเวลาในประกาศข้อ ๒  

  ๒.ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่  

• ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ช้ัน ๑ อาคารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• หรือในวันเสาร์ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม D – Hall คณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     เอกสารท่ีต้องนํามาในวันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
• สําเนาใบแสดงผลการศึกษา   ขนาด A4 จํานวน ๓ ฉบับ 
• สําเนาทะเบียนบ้าน    ขนาด A4 จํานวน ๓ ฉบับ 
• สําเนาบัตรประชาชน    ขนาด A4 จํานวน ๓ ฉบับ 
• รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
• สําเนาสัญญาจ้างหรือสมุดสําเนาประจําตัวครู  ขนาด A4 จํานวน ๑ ฉบับ 
• สําเนาหนังสือจากคุรุสภาท่ีอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยออกให้

ก่อนวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผัน หรือใบประกอบวิชาชีพ
ครู จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๓.ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียน  
• ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย   

ภาคการศึกษาท่ี ๑   รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   ๑๕,๐๐๐ บาท 
  *หมายเหตุ : กรณีไม่ชําระค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะถือว่า “สละสิทธิ์” 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี           กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
                                                
 
 
 

  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2557 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 C18929 นางสาว ชูจิต  รุจิพืช 
2 C18930 นางสาว สาริสา  พรหมวรรณ 
3 C18931 นางสาว ประภาภรณ์  หลักคํา 
4 C18932 นางสาว กนกนภา  สุดสาคร 
5 C18933 นางสาว กนกวรรณ  ฉัตรเงิน 
6 C18935 นางสาว อรจิรา  แจ่มฟ้า 
7 C18942 นางสาว รุ้งตะวัน  วังกานนท์ 
8 C18943 นางสาว กัลยาณี  รัตนโชติ 
9 C18944 นาย เริงฤทธิ์  สุขเกษม 
10 C18945 นาย พงษ์วิสุทธิ์  พัดสองชั้น 
11 C18946 นางสาว พัชรินทร์  ครูเกษตร 
12 C18947 นางสาว กาญจนา  มณีนนท์ 
13 C18948 นางสาว นิภาวัลย์  เพไร 
14 C18949 นางสาว ถนอมจิตร  แสงเรือง 
15 C18950 นางสาว สิริรัตน์  เกิดมณี 
16 C18951 นาง บุญชู  แสนสุภา 
17 C18952 นางสาว รัชฎาภรณ์  วังแวว 
18 C18953 นางสาว ชยามล  สาระติ 
19 C18954 นางสาว ดวงลัดดา  ประสมศรี 
20 C18955 นางสาว พรพรรณ  ม่ันกันนาน 
21 C18957 นาย อิทธิพล  ฤกษ์โอภาส 
22 C18959 นางสาว ชินตา  เซียสกุล 
23 C18961 นาย สันติ  พลเรือง 
24 C18963 นางสาว อารีย์  ปลั่งดวง 
25 C18965 นาย ธรรณภรณ์  วีสกุล 
26 C18966 นางสาว บุษกร  ลอยนอก 
27 C18967 นางสาว อรรจน์ชนก  สงฉิม 
28 C18968 นางสาว กิตติยา  กิจทะรักษ์ 
29 C18969 นางสาว อรุโณทัย  โปร่งอากาศ 
30 C18970 นางสาว นาตยา  โคตรมงคุณ 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
31 C18971 นางสาว สุรีรัตน์  โหมดเจริญ 
32 C18973 นาย พงศ์พันธุ์  ศรีฤทธิ์ 
33 C18975 นาย ภิรมย์  โพธิกลาง 
34 C18976 นาย พงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์ 
35 C18977 นางสาว พัชรินทร์  ใหม่ทอง 
36 C18979 นางสาว วิจิตรา  พนมทิพย์ทศพล 
37 C18981 นาง นํ้าผึ้งหลวง  วทัญยู 
38 C18984 นาย คณิต  บุตรตรา 
39 C18985 นาง ชุติมา  พาแกดํา 
40 C18986 นางสาว ปรียารัตน์  ชาญรอบ 
41 C18987 นางสาว รชา  แก้วพฤกษ์ 
42 C18988 นางสาว อธิวรี  ช้วนรักธรรม 
43 C18989 นาย วัฒนา  โค้วมณี 
44 C18990 นางสาว กัญญาณัฐ  กริงรัมย์ 
45 C18991 นางสาว สุวรรณา  คงเพ็ชร 
46 C18997 นางสาว สุรีรัตน์  วันโนนาม 
47 C19000 นาย สุนทร  ศรีนาง 
48 C19001 นางสาว อุดมพร  เปตานนท์ 
49 C19002 นางสาว วรรณิภา  กันทะเนตร 
50 C19004 นางสาว นิภาภรณ์  รุ่งโรจน์ 
51 C19005 นาย เพทาย  พลทอง 
52 C19006 นางสาว เบญจมาพร  การดี 
53 C19007 นาย ปิยณัฐ  คําหว่าน 
54 C19008 นางสาว บุษบามินตรา  เทนโพธิ์ 
55 C19009 นาย อนุกูล  ตุ้ยเขียว 
56 C19010 นางสาว ศุภรดา  สุขทวีตระกูล 
57 C19011 นางสาว สุธีรา  มณีวงษ์ 
58 C19012 นาย วันชนะ  วุฒิวัย 
59 C19019 นางสาว กรศศิร์  นุ่มกลิ่นไกรสิน 
60 C19021 นาย สกลเวท  ศตะกูรมะ 
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ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
61 C19022 นางสาว สุรีรัตน์  สายบุญมี 
62 C19023 นาย ฐิติพงศ์  ออมทรัพย์ 
63 C19024 นางสาว วิรัตน์  สุขทว ี
64 C19025 นาย สรเพ็ชร  โตวงษ์ 
65 C19026 นางสาว จินดารัตน์  วัฒนธรรม 
66 C19027 นางสาว สุนันทา  แก้วเพ็ง 
67 C19028 นาย อํานาจ  พรปัญญาวุฒิ 
68 C19029 นางสาว อิษฎาอร  แท่นแสง 
69 C19030 นางสาว อังคนาง  โพธิ์ศรี 
70 C19031 นางสาว มาลี  แสนย่าง 
71 C19032 นางสาว จิดาภา  บํารุง 
72 C19033 นางสาว บุปผา  อยู่เสือ 
73 C19034 นางสาว ปทิตตา  วรรย์นะภูติ 
74 C19035 นาง สุมาลี  บุญแทน 
75 C19036 นาง พนิดา  อุปละ 
76 C19037 นางสาว ยุพเยาว์  พานิชเจริญผล 
77 C19038 นางสาว ชนิตตา  แก้วเพ็ชร 
78 C19039 นางสาว พรรณธิดา  กลางประพันธ์ 
79 C19040 นางสาว ผกามาศ  ริศรี 
80 C19041 นางสาว สุวดี  บุญดี 
81 C19042 นาง สุวจี  ทิพยโส 
82 C19044 นาย จี้เต๋อ  หม่า 
83 C19045 นางสาว ศรัญญา  นิธิสุภา 
84 C19046 นางสาว ปฑิตา  พิมพ์เมือง 
85 C19047 นางสาว ปิยะวดี  ก้อนคํา 
86 C19048 นาย นัทธิ์ธีร์  โสธรจรัสโชติ 
87 C19049 นางสาว สุภัตรา จารย์คูณ 
88 C19050 นางสาว จิตนา  กลั่นทิพย์ 
89 C19051 นางสาว  ฐิติมา  สุขเกษม 
90 C19052 นาย  อรรถวิทย์  โรจนบุรานนท์ 
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ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
91 C19059 นางสาว ชนม์นิภา  ผาแก้ว 
92 C19061 นาย เอกรัตน์  โพธิ์ทอง 
93 C19063 นางสาว วนิดา  มังคละ 
94 C19065 นางสาว วันวิสา  เชยทอง 
95 C19070 นาย อภิเดช  เกษสุข 
96 C19072 นางสาว กมลชนก  เทศเวช 
97 C19075 นาย กําพล  ชื่อบานเย็น 
98 C19076 นางสาว นิตยา  ชะนะบุญ 
99 C19078 นาย อนุพงษ์  ภูสีเขียว 
100 C19080 นาย สุพรชัย  ผมน้อย 
101 C19081 นางสาว เพ็งศรี  วงศ์ดาว 
102 C19082 นางสาว กัณฐิกา  เก้ือปัญญา 
103 C19083 นางสาว สุภารัตน์  สุภาพ 
104 C19084 นางสาว ศศิธร  กู่นอก 
105 C19085 นางสาว สุชาดา  อุปลา 
106 C19086 นางสาว วรางคณา  ขวัญเมือง 
107 C19087 นางสาว พรรณติกา  ศักด์ิติมงคล 
108 C19088 นางสาว พัชรินทร์  ประกอบกิจ 
109 C19089 นางสาว ธษิดา  โรจนามงคลกุล 
110 C19090 นางสาว นิตยา  เสริมศรี 
111 C19093 นางสาว ณิภกร  ศรีเกตุ 
112 C19094 นางสาว รัชญาทิพย์  ย่งฮะ 
113 C19095 นาย วงศ์ธวัช  ชื่นชม 
114 C19096 นาย กิตติพษ์  ถูกจิตร 
115 C19098 นาย อดิลักษณ์  คงมณี 
116 C19099 นาย นัฐพล  ยงยศ 
117 C19114 นางสาว นันทิภา  โอภามวล  
118 C19112 นางสาว วรรณัตน์  โกวิทรัตนกุล 
119 C19111 นางสาว ธัญญา กีรติเสนีย์ 
120 C19101 นาย นักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์ 

 
 


