
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบท่ี ๒ 
.................................................................................................. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบท่ี ๒ ตามเอกสารแนบท้าย และให้ผู้มีรายชื่อทุกคน         
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

  ๑.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัว ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     ระหว่างวันท่ี  ๖ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ตามเวลาในประกาศข้อ  ๒  

  ๒.ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่  

• ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ช้ัน ๑ อาคารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• หรือในวันเสาร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ช้ัน ๑ อาคารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 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           สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
                                                
 
 
 

  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 C19122 นางสาว สุรางคนา  วรวงษ์ 
2 C19123 นางสาว ปริยนุช  แก้ววิเชียร 
3 C19124 นาย เด่นชัย  อุดมกุล 
4 C19125 นาย สุวสันต์  มนตร ี
5 C19126 นางสาว พนิดา  เกตุชาติ 
6 C19127 นางสาว กัญญนันท์  ธนันชัยนิรัชพร 
7 C19128 นางสาว วิลาวรรณ์  อินทร์เท้ง 
8 C19129 นางสาว ปุณญิศา  ทองแหยม 
9 C19130 นางสาว คณัสนันท์  โกวิทย์ 
10 C19135 นางสาว วิลาวัลย์  บัวแก้ว 
11 C19138 นางสาว นัฐริสา  ถนอมสัตย์ 
12 C19139 นางสาว จิดาภา  นิลป้ัน 
13 C19141 นาง ประวิท  กล้าหาญ 
14 C19142 นาย วิทธิศักด์ิ  ฤาเวทย์ 
15 C19143 นางสาว มลประเสริฐ  ดีแก้ว 
16 C19144 นาง สมจิตร  สมาน 
17 C19146 นางสาว วิภาณี  ศิริพิพัฒน์ 
18 C19147 นาง สุกัญญา  วารีรัตน์ 
19 C19148 นาย ทองจันทร์  จันละพันธ์ 
20 C19149 นางสาว อรวรรณ  ท้วมเจริญ 
21 C19150 นางสาว เนตรนภา  นพฤทธิ์ 
22 C19151 นางสาว ทิพย์วิมล  สุริวงศ์ 
23 C19152 นางสาว อุบลรัตน์  ตันไล้ 
24 C19153 นางสาว พรรณี  ทรงสุข 
25 C19156 นางสาว นิภาธร  สาระพันธ์ 
26 C19157 นางสาว วริยา ชนะชัย 
27 C19163 นาย กิติศักด์ิ  ดีพ้ืน 
28 C19169 นาย ชลัช  กระแสสินธ ์
29 C19170 นางสาว ลาลีวัณย์  ประดิษฐศิริผล 
30 C19171 นางสาว อรพิน  วีระพันธ์ 

 
 
 
 



รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ลําดับ รหัสประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
31 C19176 นาย ชวาล  พลเมืองดี 
32 C19175 นางสาว วรนุช  แปงแก้ว 
33 C19187 นาย วีระโชติ  ชักนํา 
34 C19185 นางสาว วงเดือน  อยู่คง 
35 C19184 นาย สว่าง  สว่างวรรณรัตน์ 
36 C19186 นางสาว ดวงพร  เกษสิมมา 
37 C19183 นางสาว สุพรรษา  ปานเพ็ชร 
38 C19181 นางสาว กชกร  แสงงาม 
39 C19182 นางสาว ทิพวรรณ  อ่ิมใจ 
40 C19180 นางสาว สุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ 
41 C19179 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  วรรณิชา  ราชนิ 
42 C19178 นางสาว พัชริดา  โคตรผาบ 
43 C19174 นางสาว กนกวรรณ  แชหม่ือ 

 
 
 
 


