
ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายชื่อเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

วันสอบ 29 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 16:30 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณ์ผา่นวดีโีอคอล - โทรศัพท์
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คณะ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

วชิาสอบ สมัภาษณ์ผา่น Google Meet

 505011001-31  นางสาววิมลมาศ เหลืองพนูทรัพย์
 505011002-12  นางสาวปวีณา พงักระโทก
 505011003-93  นางสาวธรัญญา เมืองงาม
 505011004-74  นางสาววรารัตน์ แดงเพช็ร
 505011005-45  นางสาวจฑุามณี ตราทพิย์
 505011006-26  นางสาวพชัทชิา โอภาวัฒนะ
 505011007-07  นายกนัตพงศ์ ภาดี
 505011009-68  นางสาวประกายรัตน์ วังทอง
 505011010-49  นางสาวจริภรณ์ เรือนอนิทร์
 505011011-210  นางสาวปวีณา กองไธสง
 505011012-011  นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ
 505011013-812  นางสาวชนัญชิดา สินสมบญุ
 505011014-613  นางสาวศิริลักษณ์ บตุรศรี
 505011015-314  นางสาวเบญญา เรือนอนิทร์
 505011016-115  นางสาวผกามาศ ประคองกจิ
 505011017-916  นางสาวศศิวรรณ ปรึกษา
 505011018-717  นางสาวสุนันทา ทพิย์สงคราม
 505011022-918  นางสาวพชัราวรรณ นาคภู่
 505011025-219  นางสาวรุ่งวิภา โจทะนัง
 505011026-020  นางสาวเปรมิกา สมสุข
 505011027-821  นางสาววรรณิดา มูลชัย
 505011028-622  นางสาวอนิสา กจิเจริญ
 505011029-423  นางสาวศศิณา ตันติวิชญ์โกศล
 505011031-024  นางสาวอภชิญา พานิชชอบ
 505011033-625  นายศิวัช ล้ีบ ารุง
 505011034-426  นางสาวศิริวรรณ สาริศรี
 505011035-127  นางสาวศิรประภา ขันสิงหา
 505011036-928  นางสาววราภรณ์ กาสกลุ
 505011037-729  นายอทิธิ ทรงเส่ียงชัย
 505011038-530  นางสาวอ าภา ทองกล่ า

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันที่  29/04/64 12:59  หน้า 1/ 7



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายชื่อเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

วันสอบ 29 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 16:30 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณ์ผา่นวดีโีอคอล - โทรศัพท์

สาขาวชิา 50501 : วชิาชพีครู
คณะ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

วชิาสอบ สมัภาษณ์ผา่น Google Meet

 505011039-331  นายวีรยุทธ บญุชู
 505011040-132  นางสาวจฑุารัตน์ บญุชู
 505011041-933  นางสาวภทัราพร ทวิัฑฒานนท์
 505011042-734  นางสาวนฤมล เเจม่ทุง่
 505011043-535  นางสาวฐิติรัตน์ ชัยจ า
 505011044-336  นางสาวรังสิญา จนัทร์ใส
 505011045-037  นางสาวกาญจนาภรณ์ ข าเสมอ
 505011046-838  นางสาวชวิศา พงค์สุวรรณ
 505011048-439  นางสาวสรัลรัชน์ กระบาย
 505011050-040  นางสาววชิรา สุริยะพงศากลุ
 505011051-841  นายไชยวัฒน์ กมลนาวิน
 505011052-642  นายณจรรยศพนธ์ หล้ามาชน
 505011053-443  นางสาวชลิดา อรุาโรจน์
 505011054-244  นางสาวจนิตนา ปตัตายะโส
 505011055-945  นายเอกวิทย์ ศรีส าอางค์
 505011056-746  นางสาวอญัชิสา เจษฎางกรู ณ อยุธยา
 505011057-547  นางสาวณัฐริกา ขอบใจ
 505011058-348  นางสาวจฑุามาศ จนัทนะ
 505011059-149  นางสาวนฤมล ปญัญาคง
 505011060-950  นายธนพล นาคงาม
 505011061-751  นางสาวอรัิตน์สวดี เครือกาบ
 505011062-552  นางสาวธิดา อดุมเดช
 505011063-353  นางสาวอรสา จอมอุ่น
 505011064-154  นายสิทธิโชค วัชรีฤทยั
 505011066-655  นายสันติพงศ์ คงสกลุ
 505011067-456  นางสาวบษุปรัศว์ ปานทอง
 505011068-257  นางสาวชุติวรรณ จนัทะ
 505011069-058  นายคมสันต์ ศรีรักษ์
 505011070-859  นางสาวเบญจมาศ ศรีโพน
 505011071-660  นางสาวปณุยนุช แกว้เกษเกี้ยง
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 505011072-461  นางสาวศุจนิันท ์เอื้อนอรรถ
 505011074-062  นางสาวนันทกิานต์ สวนงาม
 505011076-563  นางสาววิไลวรรณ บญุดี
 505011078-164  นางสาวปวริศา รากแกว้
 505011079-965  นายอดิศร ศัตรูพนิาศ
 505011080-766  นายอมัรินทร์ พอ่ค้าช้าง
 505011081-567  นางสาวศิริพร จนัทบลูย์
 505011082-368  นางสาวเพยีรฤทยั ศตะกกมุะ
 505011083-169  นางสาววันลภวดี ธนวัฒน์ขจรยศ
 505011084-970  นางสาวอมัพกิา อปูแกว้
 505011085-671  นางสาวองัคณา ประมูล
 505011087-272  นางสาวณัฐธิดา อนุรักษ์
 505011088-073  นางสาวฉวีวรรณ ปอ๋พร้ิง
 505011089-874  นางสาววรลักษณ์ บวัลา
 505011092-275  นายไธพตัย์ เทยีนรุ่งเรืองกลุ
 505011093-076  นางสาวอาภรณ์รัตน์ เจนจรัสสกลุ
 505011094-877  นางสาวกมลทพิย์ วงษ์วีระธรรม
 505011096-378  นางสาวอารียา มาชัยยะ
 505011098-979  นายณัฎฐ์ ศิริรัตน์
 505011100-380  นางสาวชานิกา คงมี
 505011101-181  นายธนาศักด์ิ บวรธนาวิวัฒน์
 505011102-982  นางสาวนลินภสัร์ แสนสุขเหลือ
 505011103-783  นางสาวรลินทร์ ชัยรัตน์
 505011104-584  นางสาวอรวีร์ บวรธนาวิวัฒน์
 505011105-285  นายนวิน วงษ์สัจจะ
 505011106-086  นางสาวนาดา วัฒนเวส
 505011107-887  นางสาวนรีรัตน์ อนิทร์เจริญ
 505011108-688  นางสาวอรอนงค์ ค าศรีสุข
 505011109-489  นางสาวกาญจนา แสวงดี
 505011110-290  นางสาวชารียา แกว้อนันต์
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 505011111-091  นายปรัชญา เศรษฐกจิ
 505011113-692  นางสาวธภาภคั อนันตภมูิ
 505011114-493  นายชวนเทพ แสนศรี
 505011115-194  นายชนาทพิย์ ชนะแดง
 505011116-995  นายพฒันชาติ ช านาญ
 505011117-796  นางสาวภญิญดา วัฒนฐากลุ
 505011118-597  นายพศัพน รัตนสัตย์
 505011120-198  นางสาวสุพนัตรี พฒัโนทยั
 505011121-999  นายธีรวัฒน์ ไชยสลี
 505011122-7100  นายชลรัตน์ พกุพญา
 505011123-5101  นางสาวรักษพร แกว้บญุเรือน
 505011125-0102  นางสาวรจนา หมีเงิน
 505011126-8103  นางสาววลัญช์รัช ศรีพงษ์
 505011127-6104  นางสาวชัชฎาภรณ์ พรมนอก
 505011128-4105  นางสาวอรพนิท ์เจยีมอยู่
 505011129-2106  นายพงศ์ชยนต์ ภมูิวารินทร์
 505011130-0107  นางสาวนราทพิย์ อดุมศิลป์
 505011131-8108  นายอรรถวิทย์ ศรีบางรัก
 505011133-4109  นางสาวพชิญาวตี กี้ประวัติ
 505011134-2110  นางสาวเธียรธิรา งามรัตนกลุ
 505011135-9111  นางสาวธาริณี ศรีสังวรณ์
 505011136-7112  นางสาววารุณี ยอดรัก
 505011137-5113  นางสาวรพภีรณ์ เชิมชัยภมูิ
 505011138-3114  นางสาววิภาดา ปตัถานะ
 505011139-1115  นางสาวปรวี อริพา่ย
 505011140-9116  นางสาวอนัตรา เตือนจติต์
 505011141-7117  นางสาวบญุญาภรณ์ เวินไธสง
 505011142-5118  นางสาวธัธริยา คูณผล
 505011144-1119  นางสาวธิดารักษ์ เขตจรัสแสง
 505011145-8120  นางมณีอร เจนจรัสสกลุ
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 505011146-6121  นายอมัฤต อาจคงหาญ
 505011147-4122  นางสาวชุษณะกาญจน์ แสงสุข
 505011148-2123  นายคฑาวุฒิ บุง่นาม
 505011149-0124  นางสาวชนากานต์ สิงหจ์ุ้ย
 505011151-6125  นางสาวพมิพลั์กษมี ชมพวูีรกลุ
 505011152-4126  นางสาวกรกช คัมภรีกจิ
 505011153-2127  ว่าทีร้่อยตรีถาวร บญุมาวัตร
 505011154-0128  นายชัชวาลย์ ค าศรี
 505011155-7129  นางสาวทดัดาว แย้มศาสตร์
 505011156-5130  นางสาวสิริยากร เวฬวุันนัย
 505011157-3131  นายสุรศักด์ิ ปานลักษณ์
 505011158-1132  นายไพโรจน์ เซียวสกลุ
 505011159-9133  นายชนการ บณุฑริกสดใส
 505011160-7134  นายพรีพล ลอกล้า
 505011161-5135  นางสาวเบญจวรรณ คงทรัพย์
 505011162-3136  นายธิติศักด์ิ อดุมโชค
 505011163-1137  นางสาวอิ่มเอม เตชะมา
 505011164-9138  นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข
 505011166-4139  นางสาวภทัรพรรณ ตุลารักษ์
 505011167-2140  นางสาวณพวดี อบุลเดชประชารักษ์
 505011168-0141  นายเตชิต ฤทธิจ์รูญ
 505011169-8142  นางสาวสุภาภรณ์ โพธิท์อง
 505011170-6143  นางสาวภาวิณี นาบญุเรือง
 505011171-4144  นายศุภวิชญ์ อนิทร์งาม
 505011172-2145  นางสาวกมลวรรณ โพธิจ์นิดา
 505011173-0146  นางสาวนฐพร จาระนัย
 505011174-8147  นายรอมาดอน รัศมีนา
 505011175-5148  นางสาววรัมพร อนิทรา
 505011177-1149  นางสาวถิรดา ศรีสวัสด์ิ
 505011178-9150  นางสาวจริชยา เสืองามเอี่ยม
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 505011179-7151  นางสาวพรสวรรค์ ผู้พฒัน์
 505011180-5152  นางสาวอไุรวรรณ สิงหเ์ถื่อน
 505011181-3153  นายเกรียงศักด์ิ ชะนา
 505011182-1154  นางสาวรุจรดา ปทมุวัน
 505011185-4155  นางสาวณัฐกฤตา ศรีวันนา
 505011186-2156  นางสาวชฎาพร คนน้อย
 505011187-0157  นางสาวนิภาพรรณ ดาน้อย
 505011188-8158  นางสาวปณิดา วิรุนระพนัธ์
 505011189-6159  นายสมบติั สุนะ
 505011190-4160  นายโสภณ ตะยะชา
 505011191-2161  นางสาวจริภญิญา บญุบรรจง
 505011192-0162  นางสาวณัตรพสุิทร์ พงษ์ทองหล่อ
 505011193-8163  นางสาววนันต์ภทัร สุรัส
 505011194-6164  นางสาวเพชรี ศรีดอกไม้
 505011195-3165  นางสาวพชัราวรรณ ปอ้งกนั
 505011196-1166  นายชลธิศ ไทยด ารงค์
 505011197-9167  นางสาวอรวรรณ อาจปอ้ง
 505011198-7168  นางสาวสุธาวัลย์ มณีวรรณ์
 505011199-5169  นายพฒันา มะลิวัลย์
 505011200-1170  นายรัตนพล ทองสะอาด
 505011201-9171  นางสาวศศิประภา สีเผือก
 505011204-3172  นางสาวศศินา ราษีทอง
 505011205-0173  นายฉัตรเพช็ร ชมใจ
 505011206-8174  นางสาวธัญญารัตน์ มาโค
 505011207-6175  นางสาวณัฏศรา หมั่นเกตุ
 505011208-4176  นายวนาสัณฑ์ วรรณโสภณ
 505011209-2177  นางสาวภควา โต๊ะแอร์
 505011212-6178  นางสาวนพรัตน์ สมานมิตร
 505011213-4179  นายเฉลิมพงษ์ หลักค า
 505011214-2180  นางสาวชลธิชา เจริญรักษ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายชื่อเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

วันสอบ 29 เมษายน 2564 เวลาสอบ 09:00 - 16:30 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณ์ผา่นวดีโีอคอล - โทรศัพท์

สาขาวชิา 50501 : วชิาชพีครู
คณะ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

วชิาสอบ สมัภาษณ์ผา่น Google Meet

 505011215-9181  นางสาวกชกร สิทธิกลุ
 505011216-7182  นางสาวอาริษา สว่างเหมือน
 505011217-5183  นางสาวจริาพร สนิทเหลือ
 505011218-3184  นายณัฐวรพล กลุวรพสิิษฐ์
 505011219-1185  นางสาวกลุธิรัตน์ วิมาโร
 505011220-9186  นายณัฐดนัย บญุศรี
 505011221-7187  นางสาวขนิษฐา ประพาศพงษ์
 505011222-5188  นายสายฟา้ จนัศรี
 505011223-3189  นายราชันย์ กล่ินสุนทร
 505011224-1190  นางสาวปราณี สุภาพวิบลูย์
 505011225-8191  นางสาวศิริพรรณ ค้ิวนาง
 505011226-6192  นางสาวสิตานันท ์อนันตศิริ
 505011227-4193  นางสาวจไุรรัตน์ พยัฆศรี
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