
ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 23 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 50501 : วชิาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบข้อเขียนออนไลน์

 505011001-31  นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
 505011002-12  นางสาวปวีณา พังกระโทก ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011003-93  นางสาวธรัญญา เมืองงาม
 505011004-74  นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
 505011005-45  นางสาวจุฑามณี ตราทพิย์
 505011006-26  นางสาวพัชทชิา โอภาวัฒนะ
 505011007-07  นายกันตพงศ์ ภาดี
 505011008-88  นางสาวอภิฤดี บญุรอดคุ้ม ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011009-69  นางสาวประกายรัตน์ วังทอง
 505011010-410  นางสาวจิรภรณ์ เรือนอินทร์
 505011011-211  นางสาวปวีณา กองไธสง
 505011012-012  นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ
 505011013-813  นางสาวชนัญชิดา สินสมบญุ
 505011014-614  นางสาวศิริลักษณ์ บตุรศรี
 505011015-315  นางสาวเบญญา เรือนอินทร์
 505011016-116  นางสาวผกามาศ ประคองกิจ
 505011017-917  นางสาวศศิวรรณ ปรึกษา
 505011018-718  นางสาวสุนันทา ทพิย์สงคราม
 505011019-519  นางสาวภาพิต เหมือนรุ่ง
 505011020-320  นางสาวนิรชา ตันมิ่ง
 505011021-121  นางนิลเนตร หมัดหวัง
 505011022-922  นางสาวพัชราวรรณ นาคภู่
 505011023-723  นายณรงค์ฤทธิ ์ช านาญชื่น ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011024-524  นางสาวศิริวรรณ สาลีอ่อน ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011025-225  นางสาวรุ่งวิภา โจทะนัง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011026-026  นางสาวเปรมิกา สมสุข
 505011027-827  นางสาววรรณิดา มูลชัย
 505011028-628  นางสาวอนิสา กิจเจริญ
 505011029-429  นางสาวศศิณา ตันติวิชญ์โกศล
 505011030-230  นางสาวอรรัชช์ ฟุ้งเกียรติ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 23 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ
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สาขาวชิา 50501 : วชิาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบข้อเขียนออนไลน์

 505011031-031  นางสาวอภิชญา พานิชชอบ
 505011032-832  นางสาวอัจฉราพร พร้าวไธสง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011033-633  นายศิวัช ล้ีบ ารุง
 505011034-434  นางสาวศิริวรรณ สาริศรี
 505011035-135  นางสาวศิรประภา ขันสิงหา
 505011036-936  นางสาววราภรณ์ กาสกุล
 505011037-737  นายอิทธิ ทรงเส่ียงชัย
 505011038-538  นางสาวอ าภา ทองกล่ า
 505011039-339  นายวีรยุทธ บญุชู
 505011040-140  นางสาวจุฑารัตน์ บญุชู
 505011041-941  นางสาวภัทราพร ทวิัฑฒานนท์
 505011042-742  นางสาวนฤมล เเจ่มทุง่
 505011043-543  นางสาวฐิติรัตน์ ชัยจ า
 505011044-344  นางสาวรังสิญา จันทร์ใส
 505011045-045  นางสาวกาญจนาภรณ์ ข าเสมอ
 505011046-846  นางสาวชวิศา พงค์สุวรรณ
 505011047-647  นางสาวศศิธร รอดวิรัญ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011048-448  นางสาวสรัลรัชน์ กระบาย
 505011049-249  นายสุรชัย พรหมขุนทอง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011050-050  นางสาววชิรา สุริยะพงศากุล
 505011051-851  นายไชยวัฒน์ กมลนาวิน
 505011052-652  นายณจรรยศพนธ์ หล้ามาชน
 505011053-453  นางสาวชลิดา อุราโรจน์
 505011054-254  นางสาวจินตนา ปตัตายะโส
 505011055-955  นายเอกวิทย์ ศรีส าอางค์
 505011056-756  นางสาวอัญชิสา เจษฎางกูร ณ อยุธยา
 505011057-557  นางสาวณัฐริกา ขอบใจ
 505011058-358  นางสาวจุฑามาศ จันทนะ
 505011059-159  นางสาวนฤมล ปญัญาคง
 505011060-960  นายธนพล นาคงาม
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 505011061-761  นางสาวอิรัตน์สวดี เครือกาบ
 505011062-562  นางสาวธิดา อุดมเดช
 505011063-363  นางสาวอรสา จอมอุ่น
 505011064-164  นายสิทธิโชค วัชรีฤทยั
 505011065-865  นางสาวพนัชกร ว่องถาวรกิจ
 505011066-666  นายสันติพงศ์ คงสกุล
 505011067-467  นางสาวบษุปรัศว์ ปานทอง
 505011068-268  นางสาวชุติวรรณ จันทะ
 505011069-069  นายคมสันต์ ศรีรักษ์
 505011070-870  นางสาวเบญจมาศ ศรีโพน
 505011071-671  นางสาวปณุยนุช แก้วเกษเก้ียง
 505011072-472  นางสาวศุจินันท ์เอ้ือนอรรถ
 505011073-273  นางสาวดลยา ผลฉาย ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011074-074  นางสาวนันทกิานต์ สวนงาม
 505011075-775  นางสาวเบญจภรณ์ รุ่งมี
 505011076-576  นางสาววิไลวรรณ บญุดี
 505011077-377  นางสาววรดา ทองเรือง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011078-178  นางสาวปวริศา รากแก้ว
 505011079-979  นายอดิศร ศัตรูพินาศ
 505011080-780  นายอัมรินทร์ พ่อค้าช้าง
 505011081-581  นางสาวศิริพร จันทบลูย์
 505011082-382  นางสาวเพียรฤทยั ศตะกกุมะ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011083-183  นางสาววันลภวดี ธนวัฒน์ขจรยศ
 505011084-984  นางสาวอัมพิกา อูปแก้ว ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011085-685  นางสาวอังคณา ประมูล
 505011086-486  นางสาวศุภรัตน์ สิริวิลัยกุล
 505011087-287  นางสาวณัฐธิดา อนุรักษ์
 505011088-088  นางสาวฉวีวรรณ ปอ๋พร้ิง
 505011089-889  นางสาววรลักษณ์ บวัลา ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011090-690  นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ
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 505011091-491  นางสาววรางคณา สุขเกษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011092-292  นายไธพัตย์ เทยีนรุ่งเรืองกุล
 505011093-093  นางสาวอาภรณ์รัตน์ เจนจรัสสกุล
 505011094-894  นางสาวกมลทพิย์ วงษ์วีระธรรม
 505011095-595  นายเจษฏา อยู่ดี ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011096-396  นางสาวอารียา มาชัยยะ
 505011097-197  นางสาวฉายนภา ศิริดี
 505011098-998  นายณัฎฐ์ ศิริรัตน์
 505011099-799  นายเชาว์วรรณ สร้อยศรี
 505011100-3100  นางสาวชานิกา คงมี
 505011101-1101  นายธนาศักด์ิ บวรธนาวิวัฒน์
 505011102-9102  นางสาวนลินภัสร์ แสนสุขเหลือ
 505011103-7103  นางสาวรลินทร์ ชัยรัตน์
 505011104-5104  นางสาวอรวีร์ บวรธนาวิวัฒน์
 505011105-2105  นายนวิน วงษ์สัจจะ
 505011106-0106  นางสาวนาดา วัฒนเวส
 505011107-8107  นางสาวนรีรัตน์ อินทร์เจริญ
 505011108-6108  นางสาวอรอนงค์ ค าศรีสุข
 505011109-4109  นางสาวกาญจนา แสวงดี
 505011110-2110  นางสาวชารียา แก้วอนันต์
 505011111-0111  นายปรัชญา เศรษฐกิจ
 505011112-8112  นางสาวประภัศสร ใบบญุ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011113-6113  นางสาวธภาภัค อนันตภูมิ
 505011114-4114  นายชวนเทพ แสนศรี
 505011115-1115  นายชนาทพิย์ ชนะแดง
 505011116-9116  นายพัฒนชาติ ช านาญ
 505011117-7117  นางสาวภิญญดา วัฒนฐากุล
 505011118-5118  นายพัศพน รัตนสัตย์
 505011119-3119  นางสาวสุนันทา ดีใจ
 505011120-1120  นางสาวสุพันตรี พัฒโนทยั
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 505011121-9121  นายธีรวัฒน์ ไชยสลี
 505011122-7122  นายชลรัตน์ พุกพญา
 505011123-5123  นางสาวรักษพร แก้วบญุเรือน ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011124-3124  นางสาวสุดารัตน์ ดวงศรี
 505011125-0125  นางสาวรจนา หมีเงิน
 505011126-8126  นางสาววลัญช์รัช ศรีพงษ์ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011127-6127  นางสาวชัชฎาภรณ์ พรมนอก
 505011128-4128  นางสาวอรพินท ์เจียมอยู่
 505011129-2129  นายพงศ์ชยนต์ ภูมิวารินทร์
 505011130-0130  นางสาวนราทพิย์ อุดมศิลป์
 505011131-8131  นายอรรถวิทย์ ศรีบางรัก
 505011132-6132  นายทศพร สิริกวินวงศ์ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011133-4133  นางสาวพิชญาวตี ก้ีประวัติ
 505011134-2134  นางสาวเธียรธิรา งามรัตนกุล
 505011135-9135  นางสาวธาริณี ศรีสังวรณ์
 505011136-7136  นางสาววารุณี ยอดรัก
 505011137-5137  นางสาวรพีภรณ์ เชิมชัยภูมิ
 505011138-3138  นางสาววิภาดา ปตัถานะ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011139-1139  นางสาวปรวี อริพ่าย ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011140-9140  นางสาวอันตรา เตือนจิตต์
 505011141-7141  นางสาวบญุญาภรณ์ เวินไธสง
 505011142-5142  นางสาวธัธริยา คูณผล
 505011143-3143  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปนีาเกต
 505011144-1144  นางสาวธิดารักษ์ เขตจรัสแสง
 505011145-8145  นางมณีอร เจนจรัสสกุล
 505011146-6146  นายอัมฤต อาจคงหานญ
 505011147-4147  นางสาวชุษณะกาญจน์ แสงสุข
 505011148-2148  นายคฑาวุฒิ บุง่นาม
 505011149-0149  นางสาวชนากานต์ สิงหจุ้์ย
 505011150-8150  นางสาวเพ็ญพิชชา สุขเกษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันที่  21/04/64 09:20  หน้า 5/ 8



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 23 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 50501 : วชิาชีพครู
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบข้อเขียนออนไลน์

 505011151-6151  นางสาวพิมพ์ลักษมี ชมพูวีรกุล
 505011152-4152  นางสาวกรกช คัมภีรกิจ
 505011153-2153  ว่าทีร้่อยตรีถาวร บญุมาวัตร
 505011154-0154  นายชัชวาลย์ ค าศรี ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011155-7155  นางสาวทดัดาว แย้มศาสตร์
 505011156-5156  นางสาวสิริยากร เวฬุวันนัย
 505011157-3157  นายสุรศักด์ิ ปานลักษณ์
 505011158-1158  นายไพโรจน์ เซียวสกุล
 505011159-9159  นายชนการ บณุฑริกสดใส
 505011160-7160  นายพีรพล ลอกล้า
 505011161-5161  นางสาวเบญจวรรณ คงทรัพย์
 505011162-3162  นายธิติศักด์ิ อุดมโชค ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011163-1163  นางสาวอ่ิมเอม เตชะมา
 505011164-9164  นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข
 505011165-6165  นางปยิะนันท ์เพชรกลึง
 505011166-4166  นางสาวภัทรพรรณ ตุลารักษ์
 505011167-2167  นางสาวณพวดี อุบลเดชประชารักษ์
 505011168-0168  นายเตชิต ฤทธิจ์รูญ
 505011169-8169  นางสาวสุภาภรณ์ โพธิท์อง
 505011170-6170  นางสาวภาวิณี นาบญุเรือง
 505011171-4171  นายศุภวิชญ์ อินทร์งาม
 505011172-2172  นางสาวกมลวรรณ โพธิจิ์นดา
 505011173-0173  นางสาวนฐพร จาระนัย
 505011174-8174  นายรอมาดอน รัศมีนา
 505011175-5175  นางสาววรัมพร อินทรา
 505011176-3176  นางสาววราภรณ์ ศิริวัฒน์
 505011177-1177  นางสาวถิรดา ศรีสวัสด์ิ
 505011178-9178  นางสาวจิรชยา เสืองามเอ่ียม
 505011179-7179  นางสาวพรสวรรค์ ผู้พัฒน์
 505011180-5180  นางสาวอุไรวรรณ สิงหเ์ถื่อน
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 505011181-3181  นายเกรียงศักด์ิ ชะนา
 505011182-1182  นางสาวรุจรดา ปทมุวัน
 505011183-9183  นายวิเชษฐ์ ละมัย
 505011184-7184  นายศศิภา นนทะภา ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011185-4185  นางสาวณัฐกฤตา ศรีวันนา
 505011186-2186  นางสาวชฎาพร คนน้อย
 505011187-0187  นางสาวนิภาพรรณ ดาน้อย
 505011188-8188  นางสาวปณิดา วิรุนระพันธ์
 505011189-6189  นายสมบติั สุนะ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011190-4190  นายโสภณ ตะยะชา
 505011191-2191  นางสาวจิรภิญญา บญุบรรจง
 505011192-0192  นางสาวณัตรพิสุทร์ พงษ์ทองหล่อ
 505011193-8193  นางสาววนันต์ภัทร สุรัส
 505011194-6194  นางสาวเพชรี ศรีดอกไม้
 505011195-3195  นางสาวพัชราวรรณ ปอ้งกัน
 505011196-1196  นายชลธิศ ไทยด ารงค์
 505011197-9197  นางสาวอรวรรณ อาจปอ้ง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011198-7198  นางสาวสุธาวัลย์ มณีวรรณ์
 505011199-5199  นายพัฒนา มะลิวัลย์
 505011200-1200  นายรัตนพล ทองสะอาด
 505011201-9201  นางสาวศศิประภา สีเผือก
 505011202-7202  นางสาวพัชรี หนูราม ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
 505011203-5203  นางสาวชลธิชา บญุประเสริฐ
 505011204-3204  นางสาวศศินา ราษีทอง
 505011205-0205  นายฉัตรเพ็ชร ชมใจ
 505011206-8206  นางสาวธัญญารัตน์ มาโค
 505011207-6207  นางสาวณัฏศรา หมั่นเกตุ
 505011208-4208  นายวนาสัณฑ์ วรรณโสภณ
 505011209-2209  นางสาวภควา โต๊ะแอร์
 505011210-0210  นางสาวศศิธร ขวนขวาย
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 505011211-8211  นางสาวทพิย์อารี กิจจาพิพัฒน์
 505011212-6212  นางสาวนพรัตน์ สมานมิตร
 505011213-4213  นายเฉลิมพงษ์ หลักค า
 505011214-2214  นางสาวชลธิชา เจริญรักษ์
 505011215-9215  นางสาวกชกร สิทธิกุล
 505011216-7216  นางสาวอาริษา สว่างเหมือน
 505011217-5217  นางสาวจิราพร สนิทเหลือ
 505011218-3218  นายณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ์
 505011219-1219  นางสาวกุลธิรัตน์ วิมาโร
 505011220-9220  นายณัฐดนัย บญุศรี
 505011221-7221  นางสาวขนิษฐา ประพาศพงษ์
 505011222-5222  นายสายฟ้า จันศรี
 505011223-3223  นายราชันย์ กล่ินสุนทร
 505011224-1224  นางสาวปราณี สุภาพวิบลูย์
 505011225-8225  นางสาวศิริพรรณ ค้ิวนาง
 505011226-6226  นางสาวสิตานันท ์อนันตศิริ
 505011227-4227  นางสาวจุไรรัตน์ พยัฆศรี
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