
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายธีรภีทร์  อุ่นเรือน

2 นายสายชล  ฤทธิ�ไตรรัตน์

3 นายเพชรายุธ  เปรมปรี

4 นายมนัส  อุทาวงค์

5 นางสาวฐิติมา  สอนบุญชู

6 นายศราธร  บุญนาค

7 นายธนารุ่ง  เกี�ยงคํา

8 สอ. ปิยพงศ์  ศูนย์ดํารงค์

9 นายอรรถวุฒิ  หาวิชิต

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคสมทบ

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายเอกณัฐ   แก่นสาร

2 นางสาวสุจินดา  คํามี

3 นายธนภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์

4 นางสาวนุสรีญ์ ช่างไม้

5 นายนพวิชญ์  อภิรักษ์ไกรศรี

6 นายเสกสรรค์  กระชอกชล

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

วันที�  19    เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายธนภัทร  วงษ์ไพบูลย์

2 นายญาณเทพ  วงศ์เจริญสถิตย์

3 นางสาวพัทธนันท์  ไวสาริกรรม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

วันที�  19    เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื�องกล

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นางสาวชนิดาภา  ขุนศักดิ�

2 นายวรากร  ดําคล้าย

3 นายอัษฎาวุธ  ขันอาสา

4 นายอนุสรณ์  มังคะวงศ์

5 นายอภิสิทธิ  มูลเฌอร์

6 นายธีระนันท์  แก้วนุ่ม

7 นายวิริยะ  สุ่ยแดง

8 นายอํานาจ  อโรชากุล

9 นายสิรวิชญ์  ลิ�มรัตนพันธุ์

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ



สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายเชี�ยวชาญ  บุญเลี�ยง 

2 นายชลกานต์  ทองศรี

3 นายรวิโรจน์  วิเศษศรี

4 นายชยากร  รวมออม

5 นายสิระภพ  บัวใหญ่

6 นายตะวัน  เศษแสนวงค์

7 นายศตวรรษ  ศรียางนอก

8 นางสาวรัตนธิดา  วรรณลังกา

9 นายธนดล  ตงลิ�ม

10 นายสธน  ทองหงษ์

11 นายสมชาย  ภู่โพธิ�เกตุ

12 นายนภัทร  หวังใจสุข

13 นางสาวเทวีภรณ์  มยัลิขิตมงคล

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายปรีชวรรธน์  บุญไชย

2 นายอาคม  จันทร์เหลือง

3 นายอดิเทพ  พ่วงกระทุ่ม

4 นายสหรัตน์  วิจิตรพจน์

5 นายเรวัฒ  ยอดหมวก

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคปกติ

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายเจตริน  อุดสุระ

2 นายสุวิทย์  ช้างน้อย

3 นายยศนันท์  ชินารักษ์

4 นายมงคล  กาญจนปาณ

5 นายพิษณุพงษ์  แผลงไพรี

6 นายนันทวัฒน์  จันทร์ดี

7 นายสริภพ  ศรีสุข

8 นางสาวจุฑาภรณ์ รอดย้อย

9 นายภาณุพงษ์  นพวัน

10 นายธนวัฒน์  ธนภัทรกุลชัย

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคปกติ

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล   แขนงวิชาวิศวกรรมเครื�องกล

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายภุมริน  สระทองหน

2 นายสุรศักดิ�  กันหาลึก

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคปกติ

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล   แขนงวิชาวิศวกรรมเครื�องกล

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายวีระพล  ทอนบุตรดี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคสมทบ

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลําดับ

ที�
รหัสประจําตัวสอบ ชื�อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายยุทธพล  อ่องลา

2 นายณัฎฐ์กิตติ�  โทณลักษณ์

3 นายฐิตากร  เปี�ยมอรุณ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

.............................................................  กรรมการสอบสัมภาษณ์

                    (..........................................................)

วันที�  19  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562

ลงชื�อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื�อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา รอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อ.ส.บ.) ภาคปกติ
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