
  

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1  ประจ าปกีารศึกษา 2558 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558  ตามเอกสารแนบท้ายและให้ผู้มีรายชื่อ 
ทุกคน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน ครั้งที่ 1 รายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์   
               http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php 
     ในระหว่างวันท่ี 20 – 26 เมษายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ) 

 

2. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 
2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่  
1. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา   ขนาด A 4  จ านวน 4 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน    ขนาด A 4 จ านวน 4 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน    ขนาด A 4 จ านวน 4 ฉบับ 
4. รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า  

ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน     จ านวน 3 รูป 
5. ส าเนาสัญญาจ้างหรือสมุดส าเนาประจ าตัวครู  ขนาด A 4  จ านวน 3 ฉบับ 
6. ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนนุญาตให้ปฏิบัติการสอน 

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หรือใบประกอบ
วิชาชีพครู     ขนาด A 4 จ านวน 3 ฉบับ 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 
1. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา    จ านวน  1,500 บาท 
2. ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน     100 บาท 
3. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย (รายภาคเรียน)   จ านวน 15,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     จ านวน 16,600 บาท 
 

 หมายเหตุ  กรณีไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนจะถือว่า “สละสิทธิ์” 
 

ประกาศ ณ วันที่          เมษายน  2558 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php


รายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ประจ าปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 1 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

    ล าดับ รหสัประจ าตัวผู้สมัคร                ช่ือ – นามสกุล 
1 C18050 นายพิทักษ์ แจ้งมงคล 
2 C18052 นางสาวสุภาพร ค าประเสริฐ 
3 C18054 นางสาวสุพัตรา ทองค า 
4 C18057 นางสาวรุ่งทิวา พงษ์จ าปา 
5 C18058 นางสาวจุฬาลกัษณ์ สุวรรณพานิช 
6 C18060 นางสาวเนตรภา ข ากล่ า 
7 C18061 นางสาวศศิประภา ศิริส าราญ 
8 C18062 นายสมัย จันดาศร ี
9 C18063 นางสาวเอมอร น้อยเมือง 
10 C18065 นางสาววิภา เดชาติวงศ์ 
11 C18066 นางสาวฤทัยรัตน์ ค ามงคล 
12 C18068 นายนรุตม ์ ศิลปพบิูลย ์
13 C18072 นายอาทิตย ์ พูลประดิษฐ ์
14 C18073 นายพิทยา ก าลังรัมย ์
15 C18074 นางสาวพิชญากร สีด ี
16 C18075 นางสาวสุกญัญา รวดเร็ว 
17 C18076 นายวัชรพล นิ่มนวล 
18 C18078 นายสุทธิพงศ์ ปรุงกลิ่น 
19 C18079 นางสาวหรรษา รอดนิตย์ 
20 C18082 นางสาวอลิศรา อาจหาญ 
21 C18084 นายภาณุวัฒน์ พันธ์สระคู 
22 C18085 นายพุทธิชัย ขวัญทอง 
23 C18088 นายสถาพร พันธ์ุรัตน์ 
24 C18089 นางสาวนารรีัตน์ ไชยโชติ 
25 C18090 นางสาวปราณี กองพลัย 
26 C18091 นางสาวน้ าผึง้ พรมบุตร 
27 C18103 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร แสงวิชัย 
28 C18105 นายชนานันท์ แก่นสาร 



    ล าดับ รหสัประจ าตัวผู้สมัคร                ช่ือ – นามสกุล 
29 C18106 นายนัฐชา โพธ์ิศรี 
30 C18108 นางสาวศุภรัสมิ ์ ทองทา 
31 C18109 นางสาวเกศแก้ว พรรณเชษฐ์ 

32 C18110 นางสาวมาล ี สายสินธ์ุ 
33 C18111 นายยุทธเดช เนาวรัตน์ 
34 C18112 นางสาวสริญญา กาญจนัมพร 
35 C18114 นางสาวมนพร ว่องไว 
36 C18115 นางสาวอัจฉรา พงษาปาน 
37 C18116 นายอรุณ มันอาษา 
38 C18117 นางสาวสายฝน พัฒณถลาง 

39 C18118 นางสาวปรียาลักษณ์ มิตรพันธ์ 

40 C18119 นางสาวราตร ี ค าพิลา 

41 C18120 นางสาววรรณิฐา จันทป 

42 C18121 นางสาวณัฎฐญา แก้ววันทา 

43 C18122 นายซาราวรรณ์ พุพธรักษ์ 
44 C18123 นายวสันต์ งานด ี
45 C18124 นางจิตนา ศรีแนน 
46 C18125 นายอนันต ์ พรมเสนสา 

47 C18126 นางสาวนิภาวรรณ แดงข า 

48 C18127 นางสาวฐิติรัตน์ ชูลีวัลย ์

49 C18128 นางสาวอัจฉริยา แสงกล้า 

50 C18129 นางสาวเบญจวรรณ ปัสสาส ุ

51 C18130 นางสาวขนิษฐา บุญภา 

52 C18131 นางสาวดวงฤดี บัวแก้ว 

53 C18132 นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส 

54 C18133 นางสาววรรณพร เกตุแก้ว 
55 C18134 นางสาวเฉลิมลกัษณ์ ภาคเจริญ 
56 C18135 นางสาวกัลยา โกศล 
57 C18136 นางสาวพิชาวีร ์ นามวงษา 
58 C18137 นายวรรณกร เทียบคุณ 
59 C18139 นางสาววัจนะ ถาวร 
60 C18140 นายอานนท์ สุทธิสาโรช 



    ล าดับ รหสัประจ าตัวผู้สมัคร                ช่ือ – นามสกุล         

61 C18142 นางสาวชัชกุล กุลภัทรสุวรรณ 

62 C18143 นางสุปญัญา อ่วมมงคล 

63 C18145 นายสรายุทธ์ ปานเหลือง 

64 C18146 นางสาววราพรรณ เชยก าเหนิด 

65 C18147 นางสาววรรณรัตน์ สุทธิประภา 

66 C18148 นางสาวอนงค์วด ี เกตุผดงุ 

67 C18149 นายนันทพงศ์ ศรีประเสริฐ 

68 C18150 นางสาวยุพยงค์ สิมมะล ี

69 C18151 นางอภิสรา ช่วงรังษี 

70 C18152 นางสาวเพญ็นภา เสาวคนธ์ 

71 C18154 นางปรียาพร สุวรรณสถิตย์ 

72 C18155 นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น 

73 C18156 นางสาวเนาวรัตน์ วิชาถิตย์ 

74 C18157 นางสาวรุ่งนภา ปักษี 

75 C18158 นางสาวชุติมา มงคลฉัตร 

76 C18153 นางสาวสุภาวดี ภิญโญ 

77 C18160 นางสาวอรพรรณ อินทรเรือง 

78 C18161 นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญ 

79 C18162 นายประทปี มิ่งมณ ี

80 C18159 นางชัญญานุช ทาปัน 

81 C19252   นาย ยุทธกร            ไชยสิงห ์

82 C19253   นางสาว พนาไพร      ด่วนรับรัมย ์

83 C19254   นางสาว กุสมุา         ปาหลา 

84 C19255   นางสาว ศรัญญา       จารุณะ 

85 C19256   นาง เยาวรัตน์          อัมมวรรธน์ 

86 C19257   นางสาว อุบลวรรณ    พุ่มช้าง 

87 C19258   นางสาว นงลกัษณ์     ศรีไสว 

88 C19259   นางสาว นิศรา          มหิตธิ 

89 C19261   นาย กฤษณา           สุวรรณชัยรบ 

90 C19262   นางสาว หทัยรัตน์     ศรีโกศล 

91 C19263   นางสาว วิภา           จันทร์นลิ 

 
 

  



    ล าดับ           รหัสประจ าตัวผู้สมัคร                ช่ือ – นามสกุล           
92 C19264   นางสาว สาริณี        เสือนาค 

93 C19265   นาง ณัฏฐาวิณี             โพธ์ิทองมา 

94 C19268   นาย จุฬาพันธ์         ปทุมพร 

95 C19269   นางสาว อรนุช        พิทธไชย 

96 C19271   นางสาว กฤติญา      กิตติคุณคุณากร 

97 C19272   นาง พชรพรรณ       วัฒนศิร ิ

98 C19273   นางสาว วารุณี        เฉลิมชัย 

99 C19267   นาย ภัชกล             รัตนวงษ์ 

100 C19266   นางสาว ฐิติพร        ประชุมพงศ์พันธ์ุ 

101 C19270   นาย คณิน             โรจนดิลก 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ   หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว 
ล าดับที่ หลักฐาน จ านวน ฉบับ หมายเหตุ 

1. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ขนาด A 4 4 ฉบับ -ส่ง สสท 2 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 2 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ขนาด A 4 จ านวน 4 ฉบับ -ส่ง สสท 2 ฉบับ 
-ท าบัตร นศ. 1 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 1 ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน  ขนาด A 4 จ านวน 4 ฉบับ -ส่ง สสท 2 ฉบับ 
-ท าบัตร นศ. 1 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 1 ฉบับ 

4. รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรงไม่สวม
แว่นตาด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน 

จ านวน 3 รูป -ส่ง สสท 1 ฉบับ 
-ท าบัตร นศ. 1 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 1 ฉบับ 

5. ส าเนาสัญญาจ้างหรือสมุดส าเนาประจ าตัว
ครู  ขนาด A 4 

จ านวน 3 ฉบับ -ส่ง สสท 2 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 1 ฉบับ 

6. ส าเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนนุญาตให้
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ
การผ่อนผัน หรือใบประกอบวิชาชีพครู
ขนาด A 4  

จ านวน 3 ฉบับ -ส่ง สสท 2 ฉบับ 
-ส่งคุรุสภา 1 ฉบับ 

 
       

 


