
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง  

ปีการศึกษา 2562 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

วันที่สอบ : วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 

วิชาที่สอบ : 
ที ่ วิชา น ้าหนักคะแนน เวลาในการสอบ ช่วงเวลาสอบ 
1 วิชาความรู้ทั่วไป 50 % 3 ชั่วโมง 09.00 - 12.00 น. 
2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 50 % 2 ชั่วโมง 13.30 - 15.30 น. 

 

หมายเหตุ :  1)  ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื้อยืดสีขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์มสีด าไม่มีลวดลาย 

ห้ามใส่เสื้อคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้า 
2) ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม ดินสอด้าชนิด 2 บี หรือ 3 บี และยางลบชนิดอ่อน เพ่ือใช้ใน การ

ท าข้อสอบ ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืน เนื่องจากทางโรงเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืนท าข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจ ซึ่งจะท าให้ผู้
เข้าสอบเสียผลประโยชน์ 

3) ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบข้อเขียน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวัน
สอบ และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย ดังนั้นในวันสอบข้อเขียน จึงขอให้รีบเดินทาง 
ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 

4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องไปนั่งตามรหัสประจ าตัวสอบ 
5) ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องไปพบกับกรรมการคุมสอบก่อน   

ถ้าสายเกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และไม่สามารถออกห้องสอบก่อนหมด

เวลา 15 นาที 

6) ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร มาในวันสอบข้อเขียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้า สอบ 

 



 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 
 
 
 



หน้า 1 จาก 36 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 806 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0006 นาย เชษฐา ลอยพิลา 
2 0034 นาย อิรฟาน เจ๊ะอุบง 
3 0044 นาย จตุรวิทย์ เกศา 
4 0104 นาย พลากร จงอมรสิริเกษม 
5 0116 นาย จักรกฤษณ์ เรียนสูงเนิน 
6 0136 นาย สืบตระกูล ศรีวิเชียร 
7 0141 นาย ธิติ คงมูล 
8 0164 นาย ณัฐพล ชัยวุฒ ิ
9 0170 นาย ธนาการ จันทะวงศ์ 
10 0190 นาย ทวีศักดิ์ เขียวบุตร 
11 0204 นาย องอาจ ลังกา 
12 0235 นาย วิศรุตกร แสนสีละ 
13 0267 นาย ครรชิต อินทรทัศน์ 
14 0283 นาย ปกรณ์ อัศวินวงศ์ 
15 0287 นาย นายยสินทร ธนานันท์ 
16 0343 นาย ภูมิชัย ประจิตร 
17 0345 นาย วีระชน บินบก 
18 0354 นาย อนุรักษ์ ลายนารี 
19 0359 นาย อิทธิชัย พานพุ่ม 
20 0417 นาย นฤพล ศรีเฉลิม 
21 0435 นาย มนูญ มูฮ าหมัด 
22 0511 นาย ธนากร ลีลอมเดชากร 
23 0524 นาย จีรายุทธ ภาวะโคตร 
24 0547 นาย วัชราวุธ สัญญะวิรี 
25 0677 นาย วิศิษฎ์ อินนุพัฒน์ 



หน้า 2 จาก 36 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 806 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0832 นาย ธนกฤต วงค์ธัญญรัตน์ 
27 0889 นาย รามิล สุวรรณศร 
28 0951 นาย กฤตยชญ์ อ่างเงิน 
29 0992 นาย ธรรมรัตน์ อินทรักษ์ 
30 0994 นาย อาทิตย์ เต็มดวง 
31 0995 นาย ชยภพ ค าภูผง 
32 0996 นาย ปฏิภาณ เสือมะกอก 
33 0997 นาย ศตวรรษ สิทธิราช 
34 0998 นาย ณัฐวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 
35 1000 นาย คีรีบูน ธรรมอุประ 
36 1001 นาย อ าพล ฉิมเสือ 
37 1002 นาย กิตติวุฒิ ภักนิกร 
38 1004 นาย สิทธิศาสตร์ แก้วบุตรดี 
39 1005 นาย ภูมินทร์ พูลสมบัติ 
40 1007 นาย สุรพล มีศรี 
41 1009 นาย ดุสิต โปธาวิชัย 
42 1011 นาย ปัญญา อนันต์สลุง 
43 1012 นาย ฐาปกรณ์ วงษ์ศุข 
44 1013 นาย ศราวุฒิ แสงวินัย 
45 1015 นาย มูฮัมหมัด หะยียูโซ๊ะ 
46 1018 นาย ณัฐภูม ิ ธรรมจักร์ 
47 1019 นาย ปรัชญา ถัมพาพงษ์ 
48 1021 นาย ศักดินนท์ ข่วยสังข ์
49 1023 นาย ธีรพงศ์ มณีพรม 
50 1024 นาย นิติธร ฉิมเฉิด 



หน้า 3 จาก 36 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 806 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 1025 นาย คุณากร ยมสูงเนิน 
52 1026 นาย วิทวัส สังข์แก้ว 
53 1027 นาย คมสันต์ เนตรวงษ ์
54 1029 นาย จีรพงษ์ สุขศรี 
55 1030 นาย ภูเบศวร์ พุทธัง 
56 1033 นาย ธนศิลป์ วาดวงศ ์
57 1034 นาย อภิสิทธิ์ โคตรสุข 
58 1035 นาย อภิชาต สีกูล 
59 1037 นาย ธนกฤต ทวีโคตร 
60 1038 นาย ภาสกร สุจริต 
61 1039 นาย ไชยวัฒน์ กระต่ายนาก 
62 1040 นาย นพพล วันธงไชย 
63 1042 นาย ธาดา ดอนหัวร่อ 
64 1043 นาย บดินทร์ชัย บุญศรี 
65 1044 นาย สุธีร ์ แสนเสนาะ 
66 1046 นาย กิตติ พัดทวี 
67 1047 นาย อภิชาต ผานามสดใส 
68 1053 นาย นิติพันธ์ เถาเปี้ยปลูก 
69 1054 นาย เมธัส วิจิตรพล 
70 1059 นาย วุฒิไกร ทองหิน 
71 1061 นาย ธวัชชัย วงค์แสง 
72 1064 นาย พงศ์ธนา เลือดศรี 
73 1065 นาย อาชวะ สุขประเสริฐ 
74 1070 นาย ธนาพิพัฒน์ ไสยมาตร 
75 1072 นาย ธนกฤต ราชูการ 



หน้า 4 จาก 36 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 806 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 1073 นาย ธีรศักดิ์ บูรณ์พงษ์ทอง 
77 1075 นาย อ าพล ศรีวิเชียร 
78 1076 นาย คุณากร ทรัพย์พ่วง 
79 1107 นาย เจษฎา หาญกลิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 5 จาก 36 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 901 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0026 นาย ดุษฎี น้อยเอียด 
2 0040 นาย วรชิต หวังจิตต์ 
3 0059 นาย ภาณุพงษ์ นาน่องโกรน 
4 0083 นาย สุทธิพล สารชัยวงค์ 
5 0084 นาย ธนกฤต ทองล้วน 
6 0125 นาย ปัญจพนธ์ ชุนเกษา 
7 0206 นาย ณัฐพร นิลก าแหง 
8 0221 นาย ธีรพัฒน์ คุรุวิชชานนท์ 
9 0311 นาย กษิดิ์เดช บุญสวัสดิ์ 
10 0319 นาย ณัฐวุฒิ อินทะวงศ์ 
11 0348 นาย ภานุพงศ์ เขียวน้อย 
12 0434 นาย ภานุพงษ์ แสนหาญ 
13 0470 นาย สรวิศ วงษ์ถาวรเรือง 
14 0473 นาย ศราวุฒิ วงศ์หาญ 
15 0476 นาย สาธิต ฝึกฝน 
16 0477 นาย นครินทร์ โนจิตร 
17 0481 นาย ภัควัฒน์ ศิริเกตุ 
18 0484 นาย วิวัฒน ์ มาจันทร์ 
19 0487 นาย สุวิทยา สุวรรณพรม 
20 0488 นาย ณัฐสิทธิ์ พรามนัส 
21 0489 นาย ภานุพงศ์ ธัญญเจริญ 
22 0490 นาย สืบพงษ์ เล็กรัตน์ 
23 0491 นาย สิขเรศ อินวัดพันธ์ 
24 0492 นาย ธนวัฒน ์ มั่นอยู่ 
25 0493 นาย กิตติศักดิ์ ฉงสกุล 



หน้า 6 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 901 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0494 นาย ชัยวัฒน ์ เป็งค าตา 
27 0495 นาย ณัฐวุฒิ โอชาวัฒน์ 
28 0496 นาย ศรัณย์ คันธรักษ์ 
29 0498 นาย ณัฐพล ปัญญาส่อง 
30 0499 นาย พิทยา บุญมา 
31 0501 นาย ศราวุธ มังจันทึก 
32 0503 นาย วันเฉลิม น่าทอน 
33 0504 นาย ภาสกร เทียบวงษ์ 
34 0505 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เพ็ชรภาค 
35 0506 นาย วิษณุ พันธุ์เพ็ง 
36 0507 นาย นนทวัฒน์ แก้วแสนไชย 
37 0508 นาย ณัฐดนัย ธิวงค ์
38 0509 นาย ธริษตร์ เที่ยงแท้ 
39 0510 นาย พีรพงษ์ พรหมสนธิ 
40 0512 นาย วชิระ บุญมี 
41 0513 นาย เจษฎา มาสี 
42 0514 นาย นนทพร เวชภ ู
43 0515 นาย โยธิน สังข์พราหมณ์ 
44 0516 นาย ฐานปัทม์ พลอยนิล 
45 0521 นาย อมรเชษฐ์ ธรรมชาติ 
46 0522 นาย ธเนศ ผู้ดี 
47 0523 นาย จตุรงค์ สุขศรี 
48 0525 นาย วัฒนา วรรณา 
49 0527 นาย ธีรภัทร วังคะฮาต 
50 0529 นาย สิทธิกร ฤทธิ์อุดรกิจ 



หน้า 7 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 902 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0021 นาย วีระพจน์ บุตตะวงษ์ 
2 0057 นาย ณัฐพล โภคาพานิชย์ 
3 0058 นาย เจษฎากร หล้าหาญ 
4 0075 นาย อิทธิพล บุญถนอม 
5 0097 นาย วทัญญ ู บัวพันธ์ 
6 0099 นาย อภินันท์ ยาทรัพย์ 
7 0110 นาย เอ้ืออังกูร สีดาพาลี 
8 0114 นาย ณภัทร คหสุวรรณ 
9 0139 นาย ธีรวัฒน ์ ทองมหา 
10 0146 นาย วีรภัทร สอดเนื่อง 
11 0156 นาย ทัตพงศ์ ม่วงน้อยเจริญ 
12 0180 นาย ฐานันดร สุดใจ 
13 0230 นาย ระเบียบชาติ อ่อนละออ 
14 0253 นาย ณภัทร หมู่กระโทก 
15 0330 นาย สุวิศิษฏิ์ สายเสียง 
16 0333 นาย ดนัสวิน จันทร์อ าไพ 
17 0335 นาย ธนาธิป น้อยแสง 
18 0371 นาย กัมพล เนตรสว่าง 
19 0388 นาย สมพล กองทอง 
20 0449 นาย มงคล ดุจดา 
21 0451 นาย ณัฐพร สาลีงาม 
22 0452 นาย วันเฉลิม ขวัญนอน 
23 0454 นาย ณัฐพล เสนทา 
24 0455 นาย ชลวิทย ์ ชัยอ านาจ 
25 0456 นาย ศุภกฤต ซ้ายงาม 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 902 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0457 นาย เจษฎา  ฉิมบันเทิง 
27 0458 นาย อนุชา เปาค า 
28 0459 นาย วิวัฒน ์ อุดม 
29 0460 นาย เอกธาดา  อุตมา 
30 0462 นาย วาท ี ค าติ๊บ 
31 0463 นาย ปิยณัฐ วรรณประเวช 
32 0464 นาย กฤษณะ กิจคะวงษ์ 
33 0465 นาย เจษฎา ฤทัยธง 
34 0466 นาย เกตุมนูญ พนมเขต 
35 0467 นาย ธนศักดิ์ แก้วนะโรง 
36 0468 นาย ณัฐพงศ์ ธรรมตถา 
37 0469 นาย ณัฐพงศ์ ชื่นตา 
38 0471 นาย ภัทรชัย ค าอ้อ 
39 0472 นาย กฤษดา สุขประเสริฐ 
40 0474 นาย ธนภัทร โพธิ์คลี่ 
41 0475 นาย พสธร ต้นวงศ ์
42 0478 นาย มูฮัมหมัดซัมรี กาหลง 
43 0485 นาย วัชรพงษ์ ภาพินธุ 
44 0486 นาย ภูมินทร์ ชูโชต ิ
45 0528 นาย นฤเบศร วังคะฮาต 
46 0533 นาย ชัชวาล ประดิษฐ์ 
47 0534 นาย ณัฐวุฒิ เมืองช้าง 
48 0536 นาย กรกช จุลธง 
49 0541 นาย ทวีชัย หมอนวด 
50 0542 นาย จักรพันธุ์ แก้วสุข 



หน้า 9 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 903 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0011 นาย กช หริ่มสง่า 
2 0012 นาย สิทธิชัย แก้วมีศรี 
3 0061 นาย สุรศักดิ์ สีรับสี 
4 0081 นาย พุทธิพงศ์ นาคานุสนธิ์ 
5 0107 นาย วันชนะ สมชื่อ 
6 0108 นาย พัชร หิรัญเขว้า 
7 0130 นาย ภัทร หมื่นแกล้วกล้าวิชิต 
8 0169 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อัฐนาค 
9 0171 นาย กฤษฎา ประดิษฐจา 
10 0175 นาย นนทวัฒน์ บุญเป็ง 
11 0212 นาย ไพริน หอมสนิท 
12 0213 นาย พีรพงษ์ หอมสนิท 
13 0219 นาย สหพล เกตแค 
14 0264 นาย ปฏิพัทธ์ รักบางบูรณ์ 
15 0265 นาย เจษฎา รักษาชล 
16 0271 นาย พลาธิป ใจดี 
17 0284 นาย กิตติศักดิ์ ทองค า 
18 0293 นาย ศิริวุฒิ บ้านใหม่ 
19 0291 นาย ภาณุพงค์ ปั้นนิ่ม 
20 0331 นาย กฤช อุทยานานนท์ 
21 0391 นาย ศิวกร ศิริพันธ์ 
22 0428 นาย พงศ์เทพ เพียรสว่าง 
23 0429 นาย ปฐมพงศ์ ใจห้าว 
24 0440 นาย อิทธิชัย พรมศรี 
25 0482 นาย ไชยวัฒน์ สร้อยดอกไม้ 



หน้า 10 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 903 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0520 นาย พีระพล ด้วงสูงเนิน 
27 0530 นาย พรพิพัฒน์ อู่ไทย 
28 0531 นาย พิชยะ ใจหวัง 
29 0535 นาย พัชรพล ครองทรัพย์ 
30 0537 นาย พิพัฒน์ ปุยพวง 
31 0538 นาย อัมฤทธิ์ เปรมปรีดิ์ 
32 0540 นาย ชาญวิทย์ ลาหนองแคน 
33 0544 นาย เอกพงษ์ เข้ดี 
34 0545 นาย กฤษณะ สีด าดี 
35 0546 นาย นิติพนธิ์ มณีรุ่ง 
36 0549 นาย เขมรินทร์ สะวิชิต 
37 0551 นาย กิตติศักดิ์ เชียงทอง 
38 0552 นาย เมธา พ่วงภิญโญ 
39 0555 นาย สิริวัชร ยิ้มรุ่งเรือง 
40 0556 นาย นพปฎล รักษ์เพ็ชร 
41 0559 นาย นิทัศน์ เติมอรุณ 
42 0561 นาย กิตตินันท์ ปาชัยนะเขียว 
43 0562 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ก าทอง 
44 0563 นาย นราธิป เสริมสุข 
45 0565 นาย เกียรติศักดิ์ ปานพูล 
46 0566 นาย ชาญณัฐ ทองชั้น 
47 0567 นาย อภิศักดิ์ จันทร์พุ่ม 
48 0570 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูสง 
49 0571 นาย ประกาศิต วังคะฮาต 
50 0575 นาย นันทวัฒน์ แก้วชาลุน 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 904 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0024 นาย โยธิน อินต๊ะจันทร์ 
2 0060 นาย สราวุธ เปียคง 
3 0091 นาย ปัญญา บุญยัง 
4 0100 นาย กิตติพัฒน์ ทองนอก 
5 0102 นาย สิทธิกร ศิระพรหม 
6 0119 นาย ปาฏิหาริย์ อภิญญาลังกร 
7 0140 นาย วัชระพล ลิ้มทองมาดี 
8 0144 นาย อรรถพร สืบสุนทร 
9 0191 นาย อนันต์สิทธิ์ ยะมะโน 
10 0194 นาย กฤตินันท์ ทิพย์วัน 
11 0218 นาย อดิศร ถึงลาภ 
12 0248 นาย ปัญจพล อุ่นพัฒนาศิลป์ 
13 0250 นาย อิทธิกร เอ่ียมสังข์ทอง 
14 0266 นาย มุนินทร สุดจันทร์ 
15 0328 นาย เสฐียรพงษ์ อภิรมย์ 
16 0444 นาย ธนัญชัย พูลเสน 
17 0445 นาย ปิ่นเพชร์ กอหา 
18 0539 นาย สุทิวัส สภาพักตร์ 
19 0568 นาย สาธิต หินอ่อน 
20 0576 นาย สิงห์หา ผาสุข 
21 0577 นาย ชูศักดิ์ โพธิ์ศรี 
22 0578 นาย ณัฐชนนท์ ย้วนประสิทธิ์ 
23 0579 นาย กฤษณกร กันจะนะ 
24 0581 นาย พิสุทธ์ สุภิมารส 
25 0582 นาย สิทธิชัย นวปุก 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 904 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0584 นาย นลธวัช วรามิตร 
27 0585 นาย จักรกฤษณ์ ภูแข 
28 0586 นาย อนุธัช สัตยากุล 
29 0587 นาย วีระวัฒน์ จันนิติ 
30 0588 นาย ไกรวิชญ ์ แสนพินิจ 
31 0589 นาย ศุภชัย ภิรมย์ 
32 0590 นาย ลิปิกร สีหาบุตร 
33 0592 นาย สุรศักดิ์ กรอกแก้ว 
34 0593 นาย นพัตธร อุดตึง 
35 0594 นาย ชวัล บุรีแก้ว 
36 0595 นาย สถิตคุณ เหมืองทอง 
37 0596 นาย ธนาภัทร จันทราช 
38 0597 นาย ธนพล พอพรวน 
39 0599 นาย กุลละนันท์ แก้วมณี 
40 0600 นาย พลภัทร์ กันอยู่ 
41 0601 นาย จักรพันธุ์ คุ้มขัง 
42 0602 นาย อรรคพล สาริชีวิน 
43 0609 นาย เพชรสกุล วงษ์สกุล 
44 0611 นาย วุฒฑจักร แผวสุวรรณ ์
45 0629 นาย สุธ ี หมัดยะราน 
46 0632 นาย ปิยะพล อยู่รอง 
47 0634 นาย อนวัช วัฒทันติ 
48 0635 นาย โสภณ สีลาดเลา 
49 0636 นาย บุริศร์ เพียรและ 
50 0640 นาย ปริภัทร์ เลพล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 905 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0022 นาย พีรวัฒน์ ชมภูศรี 
2 0023 นาย วาทิตพันธ์ ปีอาทิตย์ 
3 0028 นาย เกียรติศักดิ์ นิลเพ็ชร 
4 0045 นาย ภานุพงษ์ แตงหอม 
5 0056 นาย ภานุวัฒน ์ แอ่นปัญญา 
6 0101 นาย สามารถ ผดาวัลย์ 
7 0168 นาย ศรัณย์ภัทร์ ภูคงน้ า 
8 0176 นาย ซูหัยมี มาน๊ะ 
9 0186 นาย อัครพงษ์ วรรณรพีวัชร์ 
10 0187 นาย พงศ์พล พรหมชนะ 
11 0188 นาย เอกนรินทร์ เถิงจาง 
12 0193 นาย ธนรัตน์ รัชอินทร์ 
13 0195 นาย ศักดิ์ณรงค์ สมค าหล้า 
14 0197 นาย วิวัฒน ์ เรือนค า 
15 0238 นาย กอบิล สุรงกุล 
16 0241 นาย นิรุตน์ อ๊ะหมัดตอเฮด 
17 0259 นาย ธนทัต บัวแก้ว 
18 0272 นาย อ าพล ปิงขอด 
19 0273 นาย ธีรกานต์ บุญมา 
20 0274 นาย วศิน ปัญโญกิจ 
21 0275 นาย นทีธร เรียงรอง 
22 0278 นาย วัชระพงษ์ ยะเรือนงาม 
23 0279 นาย กิตติทัต ทิพย์ราชา 
24 0280 นาย วิวัฒน ์ เตชะปัน 
25 0580 นาย พิชยุตม์ อนันต์เรือง 



หน้า 14 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 905 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0583 นาย กฤตภาส จุมปูศรี 
27 0603 นาย นภสินธุ ์ ภาวัฒน์นิมิต 
28 0604 นาย ฟาฮัด กูแหม 
29 0606 นาย ธราดล มากรักษ์ 
30 0607 นาย อารีฟ สาลัง 
31 0608 นาย ภูริทัต โชครุ่งกาญจน์ 
32 0610 นาย ชุมพล วิเชียรพงษ์ 
33 0613 นาย จักรินทร์ บุญมา 
34 0614 นาย ณัฐศักดิ์ ชุมภูศรี 
35 0616 นาย จักรพงษ์ มูลมั่ง 
36 0617 นาย ธัชพล รักงาม 
37 0619 นาย ทศพล นัยแสน 
38 0620 นาย กิตติภัฎ กาบุตร 
39 0621 นาย จิรวัฒน ์ ศรีวิเชียร 
40 0622 นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ซ่ือ 
41 0623 นาย สุทธิเดช จงเจริญ 
42 0624 นาย พงศ์ภูมิ ภูมิพงศ์ 
43 0625 นาย มูฮ าหมัดซอฟวัน จารง 
44 0626 นาย รัยยาน กาลาแต 
45 0627 นาย กฤษณะ นันตา 
46 0628 นาย วชิรวิทย ์ เอ่ียวศิริ 
47 0631 นาย นัฐพงษ์ พลูสวัสดิ์ 
48 0637 นาย บุญฤทธิ์ บุญมี 
49 0638 นาย กิตติวินท์ ผิวเณร 
50 0639 นาย วรวุฒ ิ ศรีวะวงค์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 906 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0013 นาย ธนิสร เกิดรอด 
2 0145 นาย ปฏิภาณ บังเมฆ 
3 0147 นาย อาทิตย์ สมกล้า 
4 0149 นาย ปฏิภาณ ใสค า 
5 0154 นาย ชูพงษ์ อาษาพันธ์ 
6 0185 นาย ณัฐดนัย ค าปิ่นค า 
7 0192 นาย จักรวัฒน์ ชัยสุรินทร์ 
8 0198 นาย ธนพงษ์ ยัญศรี 
9 0232 นาย สรยุทธ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
10 0246 นาย พิสิฐพงศ์ เผ่าพันธุ์ดี 
11 0247 นาย พิทัก พุทธไชย 
12 0249 นาย ปิยวัฒน์ ทรัพย์แก้วยอด 
13 0256 นาย จิระพงษ์ สงครินทร์ 
14 0350 นาย ณัฐพงศ์ ชูสุข 
15 0382 นาย ธนพล ยาสี 
16 0392 นาย บุญเสริม ประไพรเพชร 
17 0395 นาย ปฐมพร ผดุงกิจ 
18 0421 นาย พิเชฐ ใบม่วง 
19 0424 นาย ศุภฤกษ์ นุ่มนาค 
20 0442 นาย สรธร กลั่นตระกูล 
21 0443 นาย ฐิติกร ดวงเกตุ 
22 0641 นาย ณฤเบศ กลิ่นเทียน 
23 0642 นาย อดิศักดิ์ ไกลที่พ่ึง 
24 0644 นาย รณชัย ไพรบูรณ์ 
25 0646 นาย เธียรเทพ เมฆแก้ว 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 906 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0647 นาย ณัฐวุฒิ อินทร์มั่นคง 
27 0648 นาย ณัฐพงษ์ ธนะวงค์ 
28 0649 นาย จิรพงษ์ โสมภีร ์
29 0650 นาย ทรงภพ เดชะค าภู 
30 0651 นาย อรรถกานต์ ศรีโนนยาง 
31 0652 ว่าที่ ร.ต. ณัฐศินนท์ พรมงาม 
32 0653 นาย นฤเบศ ชัยนคร 
33 0654 นาย ก้องเกียรติ บุญมาก 
34 0655 นาย คุณากร น้ าเงิน 
35 0656 นาย พงศักดิ์ โยค ี
36 0657 นาย พัทธดนย์ สุภาบัว 
37 0658 นาย เพ่ิมพูน สีไม้ 
38 0660 นาย เกียรติชัย กรองมะเริง 
39 0662 นาย เอกภพ เฑียรฆโรจน์ 
40 0666 นาย วุฒิไกร แดนโคกสูง 
41 0672 นาย อานุภาพ นิ่มเจริญ 
42 0673 นาย อนุภัทร นิ่มเจริญ 
43 0674 นาย กรวิชญ์ เกตุสัตบรรณ 
44 0675 นาย อธิวัฒน์ ทิพย์ธารา 
45 0678 นาย ธุวานนท์ ทองนุ้ย 
46 0679 นาย ภานุเดช ค าพันธ์ 
47 0680 นาย ธวัชชัย บัวจันทร์ 
48 0681 นาย ยศพล วิชุมา 
49 0682 นาย ศิริศักดิ์ เสนแสง 
50 0686 นาย วิทยา ประครองพันธ์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 907 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0017 นาย ฉัตร์ชัย ประสิทธิ์สกุลชัย 
2 0087 นาย อภิสิทธิ์ ยืนยงค์ 
3 0088 นาย นุจรินทร์ วัจนะ 
4 0095 นาย ณัชพล สุขตัว 
5 0096 นาย ภราดร ประสาท 
6 0111 นาย วงศกร รงค์โยธิน 
7 0115 นาย วัฒนา มูลมามี 
8 0123 นาย สถาพร อุยสาห์ 
9 0127 นาย ศุภมิตร สุรสีห์เรืองชัย 
10 0138 นาย พุฒิพงศ์ ไชยพุทธ 
11 0151 นาย ธีระศักดิ์ สิมสินธุ์ 
12 0152 นาย ธ ารงค ์ สิมสินธุ์ 
13 0159 นาย กิตติธรา ไชยเฉลิม 
14 0161 นาย ชัยวัฒน ์ ราชหวัง 
15 0162 นาย ณัฐนันท ์ ทรัพย์พรรลาย 
16 0182 นาย พสธร โพธิศิริ 
17 0225 นาย ชูชัย สุขรัตน์ 
18 0226 นาย ธีรพงษ์ ชูคันหอม 
19 0239 นาย อฌพัทย์ เกลาเกลี้ยง 
20 0258 นาย รัชพล บ้านเกิดบางนอน 
21 0263 นาย วงศกร อักษรวงศ์ 
22 0269 นาย ปกรณ์ จันที 
23 0281 นาย เกียรติศักดิ์ ทันใจ 
24 0318 นาย สหรัฐ วัชชัยภูม ิ
25 0337 นาย ขวัญ เสาแก้ว 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 907 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0368 นาย ศราวุธ พยุงวงศ์ 
27 0376 นาย ธนพล จันทร์มั่น 
28 0377 นาย ศิริเทพ พลเสน 
29 0394 นาย พฤษนันท์ บุญกล่ า 
30 0418 นาย เสกสรรค ์ คงน้อย 
31 0422 นาย สุรศักดิ์ สุบุญสันต์ 
32 0423 นาย อนุสรณ์ เริ่มสอน 
33 0605 นาย กิตติพัฒน์ ตรีพิษจักร 
34 0612 นาย ธนกันต์ เพริดพริ้ง 
35 0659 นาย จักรพันธ์ ศรีทองจันทร์ 
36 0663 นาย นครราช ลาด า 
37 0664 นาย วิชาญ บุญสติ 
38 0665 นาย ภานุพงษ์ ถิ่นโคกสูง 
39 0667 นาย สมิตร สาระบุตร 
40 0668 นาย อนุชา อุดมพืช 
41 0671 นาย เฉลิมพล ปัญญาน่าน 
42 0676 นาย ธีระพงษ์ สังข์ลักษณ์ 
43 0683 นาย พงศ์ศิริ ขันมะณี 
44 0684 นาย อานนท์ ศรีอ้าย 
45 0685 นาย ธนวัฒน ์ ที่ภักดี 
46 0687 นาย วรวุฒ ิ แสงอภัย 
47 0688 นาย จตุรงค์ กมุทพรวงษ์ 
48 0690 นาย กัณฑะกะ โสดาธาตุ 
49 0691 นาย ต้นตระชัย พิมพเสน 
50 0692 นาย ณัฐวัฒน์ โทป๊ก 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 907 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 0693 นาย ณัฐพล บุญเลิศ 
52 0694 นาย ทรงพล สุดใสดี 
53 0695 นาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ 
54 0697 นาย ศุภฐากร แสงศรี 
55 0699 นาย พงศกร อับนาค 
56 0700 นาย ศิลา โกสุมา 
57 0701 นาย อรุณ บุญเรือง 
58 0704 นาย ปกรณ์ ล าเลียงพล 
59 0705 นาย พจน์ กะสินัง 
60 0706 นาย สินธนา พิลาธร 
61 0707 นาย อภิชาต กัลติวาณิชย์ 
62 0708 นาย ณัฐธนพงษ์ มณีนาค 
63 0709 นาย เทียนชัย พละโย 
64 0710 นาย อภิวัฒน์ ไอยะรา 
65 0711 นาย ภูษิต พงษ์สุระ 
66 0712 นาย ชนวีร ์ กาพย์เกิด 
67 0713 นาย จิรพันธ์ โพธิ์อยู่ 
68 0715 นาย วันชัย กอกหวาน 
69 0716 นาย กฤษฎา กุศล 
70 0717 นาย จักรกฤษณ์ ทนโกจารย์ 
71 0718 นาย โกมล ใสสุข 
72 0720 นาย ปฏิวัติ พักตร์ผ่อง 
73 0723 นาย ภควัต เนียมประเสริฐ 
74 0728 นาย ณัฐฐินันท์ ม่วงค า 
75 0730 นาย ชนิตพล เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 907 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 0733 นาย บัญชา พลชา 
77 0734 นาย เจษฎา กิจหนองสรวง 
78 0736 นาย วัฒการ เรืองบุญ 
79 0740 นาย นิติกร คณะวงศ์ 
80 0742 นาย  นรินทร์ จริยา 
81 0743 นาย ชินวัตร สุนันต๊ะ 
82 0744 นาย วุฒิชัย ด้วงนิล 
83 0746 นาย กฤษฎา ทาจันทร์ 
84 0748 นาย ฐณิตวัลณ์ กุลโรจน์กตัญญู 
85 0749 นาย ปัณณวิชญ์ ภิญญามาศกุลภรณ์ 
86 0750 นาย พูนลาภ ถิ่นสืบ 
87 0752 นาย วิทวัส ปานเรือง 
88 0753 นาย สุวิศักดิ์ อุปรัตน์ 
89 0754 นาย ภาษร ละใบซอ 
90 0755 นาย วทัญญ ู ต๊ะยาง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1001 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0094 นาย เกรียงไกร ใจเฉียง 
2 0106 นาย ธนกฤต พฤกษศรี 
3 0121 นาย ชัยพัชร์ สามเพชรเจริญ 
4 0157 นาย พิสิษฐ์ บรรเทาสุข 
5 0304 นาย ทศพล กันพิพิธ 
6 0306 นาย อธิป วิเศษ 
7 0312 นาย สกุลบุตร วรรณแก้ว 
8 0313 นาย ศิวัช ชมภูศรี 
9 0316 นาย ปิ่นเมือง พลอยวิเลิศ 
10 0336 นาย ปฐวีกานต์ ด่านวิไล 
11 0404 นาย ปฐมทรรศน์ นิลธร 
12 0414 นาย วีระยุทธ จุลฑะการ 
13 0502 นาย คุณาพร มะณู 
14 0702 นาย กิตติ ศรีชาย 
15 0722 นาย บดินทร์ อรุณกมล 
16 0724 นาย นลธวัช ดัชนี 
17 0726 นาย เทพรังสรรค์ สีลาโคตร 
18 0729 นาย มูฮัมหมัดสุกรี กาโบะ 
19 0731 นาย ธ ารงรัตน์ สระแก้ว 
20 0735 นาย ประภาส คล้ายชม 
21 0738 นาย ยุทธภูม ิ ติวาติน 
22 0745 นาย วิทวัส แก้วเทพ 
23 0751 นาย นันทกานต์ เรืองสมบัติ 
24 0756 นาย พัทธนันท์ รัตนบุรี 
25 0757 นาย วิทวัส พงอุดทา 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1001 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0758 นาย อภิสิทธิ์ ลาภมาก 
27 0759 นาย เสกสิทธิ์ ฝาชัยภูม ิ
28 0760 นาย พงศกร การะหงษ์ 
29 0761 นาย ทัศน์พล ชมพู 
30 0762 นาย ชาญณรงค์ ยกค าจู 
31 0763 นาย ยอดชาย ข้าวแท่น 
32 0764 นาย กรกช อภิวงศ์ 
33 0765 นาย อรรถชัย สมานโสร์ 
34 0766 นาย อนุสรณ์ ขวัญศรีวงค์ 
35 0767 นาย นิติพนธ์ ธิอุตม์ 
36 0770 นาย ธนรัตน์ นุ่นไธสง 
37 0771 นาย ธีระพล ถิ่นวงษ์แพง 
38 0772 นาย ชินดนัย แสนสุข 
39 0773 นาย ณัฐพล ประพฤติ 
40 0774 นาย รังสิมันตุ์ อรรถวรรณ 
41 0775 นาย นคฤทธิ์ หวังผล 
42 0778 นาย ศักดินนท์ ต้นภู 
43 0779 นาย เฉลิมชัย ดุมเหล็ก 
44 0781 นาย ธนพล ม่วงมา 
45 0782 นาย อนุกูล ทองอร 
46 0783 ว่าที ่ร.ต. ธัชพล เจตบุตร 
47 0784 นาย ชานนท์ ยิ้มงาม 
48 0786 นาย สุเมธ วอเหมือน 
49 0788 นาย ธวัชชัย วิบูลย์พันธ์ 
50 0795 นาย ทวีศักดิ์ ผ่องท่าไม้ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1002 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0002 นาย พิทยุตม์ อุปการดี 
2 0036 นาย ปกรวิทย์ ชาญจิตร 
3 0076 นาย วุฒินัย คงทวี 
4 0290 นาย ศุภโชค สาดี 
5 0302 นาย ไพศาล ทองแดง 
6 0303 นาย ธีรศักดิ์ คุ้มญาติ 
7 0305 นาย ณัฐฤกษ์ อยู่ญาติมาก 
8 0347 นาย เฉลิมพล บุญศิริ 
9 0369 นาย ชิณกฤษ หนูเสริม 
10 0370 นาย ธีรภัทร์ ศรีสุข 
11 0373 นาย อภิวัฒน์ สว่างด ี
12 0385 นาย พิชญวัสต์ พิศแลงาม 
13 0406 นาย ธนพงษ์ สีชมภ ู
14 0413 นาย อรรถพล นิลรัตน์ 
15 0572 นาย อิทธิพงษ์ เทียบซิง 
16 0721 นาย วศิน กาญจนวิวิญ 
17 0725 นาย ทวีศิลป์ ปาสิม 
18 0737 นาย จิระพงษ์ จ าม ี
19 0768 นาย ขจรศักดิ์ เด็ดดวงรัมย์ 
20 0777 นาย ณัฐพล สมโน 
21 0785 นาย ฉันทวัฒน์ บุญไตร 
22 0789 นาย ขวัญชาติ เขื่อนแก้ว 
23 0790 นาย ธนพชร ทองบุญชู 
24 0791 นาย สันติ ค ามี 
25 0793 นาย อนุสรณ์ ง้าวบ้านเกาะ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1002 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0794 นาย รณชัย ทองกร 
27 0796 นาย สิทธิโชค รุ่งยศ 
28 0797 นาย มูฮ าหมัดไซด์ดีน วาแม 
29 0798 ว่าที ่ร.ต. ซูไฮมี ลือฆอ 
30 0799 นาย ณัฐวุฒิ ยุติธรรม 
31 0800 นาย เดชณรงค์ มารื่น 
32 0801 นาย ธีรวงศ ์ บัณฑิต 
33 0802 นาย ธีรพงษ์ สืบดี 
34 0803 นาย สิทธิกร คุ้มชนะ 
35 0804 นาย คมกฤษ ปานคร้าม 
36 0805 นาย ภูวเรศ ด าเนินงาม 
37 0806 นาย ปิยวัช จอกน้อย 
38 0807 นาย นฤดล โตศิร ิ
39 0808 นาย นรากร ติใจ 
40 0809 นาย เศรษฐโชค ศรีถาพร 
41 0810 นาย วรายุทธ แก้วสุข 
42 0815 นาย พีระพงษ์ แก้วค าหงษ์ 
43 0819 นาย กอซาฟี บูละ 
44 0820 นาย อิมรอน หลังปูเต๊ะ 
45 0822 นาย สรนันท์ วงค์วาร 
46 0823 นาย ณัฐพงศ์ มะโนธรรม 
47 0824 นาย จิรายุส วิเชียรชม 
48 0825 นาย อาชิตะ นพพิบูลย์ 
49 0830 นาย กรกช แก้ววงศ์ 
50 0831 นาย ภูมิรินทร์ คุชเลิศ 



หน้า 25 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1003 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0003 นาย สหัสชัย จันทร์ฉาย 
2 0031 นาย สาธิต นาคสนิท 
3 0032 นาย ภานุเทพ เกตุหิรัญ 
4 0079 นาย จิตติพงษ์ พุฒจีบ 
5 0085 นาย วสันต์ เครือวีระ 
6 0086 นาย จิตรภณ มาเชียง 
7 0089 นาย ลัทธพล สุวรรณทัต 
8 0093 นาย ธนทัต พุฒิมาศ 
9 0117 นาย พัฒนศักดิ์ จันทร์หมื่น 
10 0118 นาย อนันต์ คิงคง 
11 0133 นาย สุรศักดิ์ เมฆทันต์ 
12 0135 นาย จิรศักดิ์ สุวรรณอินทร์ 
13 0233 นาย สรวิชญ ์ หัสดี 
14 0237 นาย นันทวุฒิ ทั่นเส้ง 
15 0543 นาย พงศกร หมวกหล า 
16 0739 นาย โยธกานต์ ค ามูล 
17 0792 นาย ศุภกิตติ์ ศิลารักษ์ 
18 0811 นาย พงศ์กฤษณ์ บุญชูไสย 
19 0813 นาย กฤตธี ประเสริฐ 
20 0814 นาย ศุภชัย ภูมิสภาพ 
21 0816 นาย กิตติพงษ์ แสนมะฮุง 
22 0817 นาย ณภัทร ค ามาฟุ่น 
23 0833 นาย ภานุวัฒน ์ นับตื้อ 
24 0834 นาย ปรเมธ พรหมศิริ 
25 0835 นาย จินดาพงษ์ รัตนเสถียร 



หน้า 26 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1003 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0836 นาย สันเพชร ทับทอง 
27 0839 นาย สิรวิชย ์ อรณโรจน์ 
28 0840 นาย อุดมทรัพย์ พวงมณี 
29 0842 นาย วรวิช วศพลฐิติ 
30 0844 นาย สิทธิพงษ์ บุญมี 
31 0845 นาย สุราช มาด า 
32 0846 นาย ธนพนธ์ ฟูบินทร์ 
33 0848 นาย ธีรศักดิ์ กาบแก้ว 
34 0849 นาย ภคพงศ์ นาคนิ่ม 
35 0851 นาย อดิศักดิ์ ไกรเภท 
36 0852 นาย พงษ์ศิริชัย บุตรขุน 
37 0853 นาย วิชาฤทธิ์ ยอดอายุ 
38 0854 นาย ทีฆวัฒน์ จันทร์อ่อน 
39 0855 นาย วัชรากรณ์ กลางประพันธ์ 
40 0856 นาย พงศ์ยศ ครากกระโทก 
41 0857 นาย เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 
42 0858 นาย ชญานิน มาประเสริฐ 
43 0859 นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 
44 0860 นาย อนุพงษ์ ก้านชมภู 
45 0861 นาย วุฒิชัย หาญพยัคฆ์ 
46 0864 นาย ณฬาทร ด้วงค าจันทร์ 
47 0865 นาย เจษฎา เขียวลมัย 
48 0866 นาย เกรียงไกร เกษาพันธ์ 
49 0868 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดิลก 
50 0876 นาย มรุเชษฐ์ นักล าทอง 



หน้า 27 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1004 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0029 นาย วุฒิชัย ค าเป็ง 
2 0048 นาย บวรณัฐ สรรสวาสดิ ์
3 0049 นาย ศุภฤกษ์ สุทธนะ 
4 0199 นาย ธาดา อุ่นตันกาศ 
5 0203 นาย กฤษฎา อินทประเทศ 
6 0211 นาย กษิดินท์ ศึกษา 
7 0234 นาย ศิริวัฒน์ ปัตพี 
8 0257 นาย จิรวิวัฒน ์ องค์คุณา 
9 0307 นาย ปิยะพง จ าลอง 
10 0315 นาย เทวัน เประกัลยา 
11 0325 นาย โรธนา เพชรสน 
12 0358 นาย พงศธร ปิจจวงศ ์
13 0415 นาย กชภูม ิ พวงมาลี 
14 0425 นาย ธีระเชษฐ์ วระวาท 
15 0769 นาย สันติสุข กระสังข์ 
16 0847 นาย สุภชัย สุพัฒน์ 
17 0850 นาย ณัฐพงษ์ แสงสุรินทร์ 
18 0862 นาย วัชรพงษ์ กาทอง 
19 0863 นาย ส่งศักดิ์ สถาพร 
20 0867 นาย เสกสรร บุญโสม 
21 0870 นาย จักกษิดิส โปร่งจิต 
22 0871 นาย ศิวดล ยะมะโน 
23 0872 นาย รฐนนท์ ธราธารกุลวัฒนา 
24 0873 นาย บุญรักษา โตแก้ว 
25 0874 นาย พงศ์พิพัฒ คัชพงษ์ 



หน้า 28 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1004 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0875 นาย กฤษดา แสงวาโท 
27 0877 นาย มนูญ ขวาซูย 
28 0879 นาย ปริญญา แก้วเกตุ 
29 0880 นาย จตุรนต์ ล้อมทอง 
30 0881 นาย ธันวา จิตต์ประทุม 
31 0882 นาย ยืนยง พรรอุบล 
32 0884 นาย สุทธิรักษ์ สุริยะวรรณ 
33 0885 นาย อัฐวัฒน์ ธรรมทิ 
34 0886 นาย วีรภัทร์ ศรีค าวัง 
35 0890 นาย จารุเดช พรมปัญญา 
36 0893 นาย บุญอานันต์ เพ็งสกุล 
37 0895 นาย ธันยพงศ์ แดงสีดา 
38 0898 นาย พรพรหม เกิดโชค 
39 0897 นาย ชาคร ใจชุ่ม 
40 0900 นาย พร้อมพงศ์ พรมสอน 
41 0912 นาย อภิวุฒิ หล่ าพระธาตุ 
42 0914 นาย โชติวัฒน ์ เนกขัมม์ 
43 0915 นาย พลวัฒน์ หามีน 
44 0917 นาย ขวัญประชา พรมวงษ์ 
45 0919 นาย ธีรภัทร กิ่งมาลา 
46 0920 นาย รวิชญ ์ เติมทิพย์ 
47 0921 นาย วิษณุวัฒน์ พุทธิรักษ์ 
48 0926 นาย พลรัตน์ ทรัพย์มี 
49 0928 นาย ชิตพล นิลมูล 
50 0930 นาย อัจฉริยะ เวียงค า 



หน้า 29 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1005 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0030 นาย จาตุรงค์ คุ้มครอง 
2 0052 นาย กษิดิศ หอมหวน 
3 0132 นาย กริชติลักษณ์ จรจรัญ 
4 0202 นาย ศรายุท สุพรมอินทร์ 
5 0207 นาย ธนยศ จิตรจันทึก 
6 0223 นาย สรุพล ทิแก้ว 
7 0244 นาย เอเชีย เอกลาภ 
8 0286 นาย ฤทธิพร พงษ์ทอง 
9 0326 นาย แสงเทียน มณีฉาย 
10 0334 นาย ภควัต นาวานเคราะห์ 
11 0340 นาย ธานินทร์ สุขเจริญ 
12 0349 นาย ธนพล หนูอนงค์ 
13 0553 นาย ณัฐพนธ์ มากประยูร 
14 0554 นาย จิรวุฒิพันธุ์ จันทสิทธิ์ 
15 0818 นาย จักรี สบใจ 
16 0826 นาย สมรักษ์ อินดา 
17 0878 นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์กันหา 
18 0894 นาย สิทธินันท์ กันทะคุณ 
19 0896 นาย ธญานนท์ สิงห์ทา 
20 0899 นาย ชัยวัฒน ์ ดาปาน 
21 0904 นาย ศุภกร โพธิสม 
22 0905 นาย บารมี เพ็งอ้น 
23 0906 นาย สิทธิวุฒ ิ แก้วเรือนทอง 
24 0907 นาย สหรัฐ อวดห้าว 
25 0908 นาย ปิยะ บุญศิริชัย 



หน้า 30 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1005 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0909 นาย เอกชัย โพธิ์ศรี 
27 0911 นาย ปฏิรัช บุญญโส 
28 0913 นาย ธนภูมิ แดงประเสริฐ 
29 0916 นาย มูฮ ามัดสุกรี แมเราะด า 
30 0918 นาย กิตติพร อินทร์สุข 
31 0923 นาย ศราวุฒิ ป้านภูม ิ
32 0924 นาย ชาริติ ชัยชน 
33 0935 นาย วสุพล จันสีมา 
34 0940 นาย ภาณุพล อุทรา 
35 0941 นาย ธนกร มูลเจริญ 
36 0942 นาย จักรพงษ์ ชุ่มเชย 
37 0943 นาย รัฐชกานต์ โนจา 
38 0944 นาย อรรณพ แก้วเตจ๊ะ 
39 0947 นาย สัญญา เหมหมัน 
40 0950 นาย สุรศักดิ์ ฟองแก้ว 
41 0952 นาย จีระศักดิ์ พงษ์สุวรรณ 
42 0954 นาย พชรพล ใจตั้ง 
43 0955 นาย กรรณ์ อาจเชื้อ 
44 0956 นาย พีรพงษ์ ไพเราะ 
45 0958 นาย ณัฐพงศ์ เครื่องทิพย์ 
46 0960 นาย เกรียงไกร หัตถวชิรกุล 
47 0968 นาย ธชาฬพล ก้อนเพชร 
48 0970 นาย ณัชพล โตน้อย 
49 0972 นาย ปิยะชาติ ยอดสง่า 
50 0973 นาย พัชรพล เลื่อมใจหาญ 



หน้า 31 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1006 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0009 นาย รชพงษ์ จ าปาแพง 
2 0027 นาย ฐานตราด หอมชิต 
3 0109 นาย กิตติภณ แก้วสวัสดิ์ 
4 0126 นาย วีรภัทร ลวดเหลือ 
5 0181 นาย ฉัตริน ขัดทา 
6 0183 นาย ธวัชวงศ ์ จุ้ยเจริญ 
7 0184 นาย ณัฏฐกรณ์ กองเกิด 
8 0200 นาย กิตติภพ น าลอง 
9 0260 นาย สรศักดิ์ ม่วงกรุง 
10 0288 นาย ศุภชัย ลุ่ยจิ๋ว 
11 0297 นาย ชินดนัย ทาจิตต์ 
12 0298 นาย วัชระ เตชนันท์ 
13 0329 นาย พงศ์ธร อองกุลนะ 
14 0381 นาย พรรษกร มารัตน์ 
15 0389 นาย วัชระ ลีค าแหง 
16 0390 นาย ปรัชณา ฝ่ายกระโทก 
17 0398 นาย ญัฐวุฒิ ประนาโส 
18 0405 นาย พีระพงษ์ แนวโนนทัน 
19 0433 นาย ถิรพล ศรีโปฎก 
20 0922 นาย ณัฐวุฒิ พุทธิรักษ์ 
21 0929 นาย พสิษฐ์ ด้วงเพ่ือง 
22 0932 นาย ณัฐกิตติ์ จันทร์ชุม 
23 0934 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีประเสิรฐ 
24 0936 นาย ด ารงศักดิ์ คงพรม 
25 0937 นาย เฉลิมพล รักสมัย 



หน้า 32 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1006 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0938 นาย ไชยวัฒน์ วัฒนะจันทรกุล 
27 0939 นาย กามาลยูซูฟ ทิพย์ยอแล๊ะ 
28 0945 นาย ภาคภูมิ อินเล็ก 
29 0946 นาย ชนายุทธ ภุมรินทร์ 
30 0948 นาย นภัทร์ พวงเกตุ 
31 0949 นาย วันเฉลิม ทิมา 
32 0957 นาย ธานินทร์ โตงิ้ว 
33 0959 นาย ไพโรจน์ สุตาพันธ์ 
34 0961 นาย พงศธร ศรีสุข 
35 0962 นาย ปิยวัฒน์ เมืองศรี 
36 0963 นาย อัษฎา เพ็งสร้อย 
37 0964 นาย เจนศักดิ์ เกตุสระน้อย 
38 0965 นาย เมธาวี ปรึกษา 
39 0966 นาย ธิติ ครอบครอง 
40 0969 นาย วิศรุต ทาระโช 
41 0971 นาย ปิยณัฐ พยุงตน 
42 0974 นาย กฤษณชัย โพลงเงิน 
43 0975 นาย วิศรุต อ าลอย 
44 0977 นาย รัฐพล วรรณขาม 
45 0978 นาย ปริญญา ศรีโม่ง 
46 0979 นาย ดิลกธรรม พูดคล่อง 
47 0980 นาย ศักดิ์ชัย เกื้อกูล 
48 0983 นาย กิตติศักดิ์ แก้วคนฑา 
49 0985 นาย ภาณุวัฒน์ อายังกูล 
50 0987 นาย วีรยุทธ เมืองสังข์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1007 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0005 นาย วัชรเกียรติ วิเศษธร 
2 0037 นาย ธนพนธ์ ศรบริสุทธิ์ 
3 0041 นาย ขวัญกล้า กฤษณะกะลัศ 
4 0054 นาย อรรถสิทธิ์ เส็งสาย 
5 0067 นาย กฤษฎา พินดง 
6 0128 นาย รัชตพล นาคกลิ่นกูล 
7 0205 นาย ฤทธิเกียรติ โพธิ์ศรี 
8 0222 นาย ธรรมนูญ คณฑา 
9 0289 นาย ตันติกร สุขโอ้ 
10 0292 นาย ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ 
11 0353 นาย ทรงกต เนียมแก้ว 
12 0357 นาย เกริก ไชยชนะ 
13 0372 นาย ศิริชัย ศรีโพธิ์ 
14 0379 นาย สุรชัย หินผา 
15 0386 นาย สิรธีร ์ วงษ์วารี 
16 0387 นาย จักรกฤษณ์ เหลืองปฐมชัย 
17 0393 นาย นรินทร์ธัช แสงพันธ์ตะวัน 
18 0407 นาย ประเสริฐ เป็นฮะซัน 
19 0412 นาย กิตติพันธ์ จียะพันธ์ 
20 0419 นาย เมธัส งามสุดใจ 
21 0427 นาย ภูริณัฐ อาจน้อย 
22 0557 นาย เจริญชัย หัวใจเพ็ชร 
23 0633 นาย ปฏิวัติ งามประไพพรรณ 
24 0812 นาย กรวิทย์ เสนอกลาง 
25 0828 นาย ณัฐพงษ์ ทะจันทร์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1007 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0892 นาย อภิรักษ์ ขาวงาม 
27 0901 นาย วีรยุทธ สุระขันธ์ 
28 0976 นาย จักรกฤษร์ ลบแท่น 
29 0984 นาย สหภาพ เคหะรมย์ 
30 0986 นาย วรวิทย์ พลถาวร 
31 0988 นาย วัชรพงษ์ จันทร์สีชา 
32 0989 นาย ธีรวุฒ ิ วงศ์นาแค 
33 0993 นาย วโรดม ฆารสว่าง 
34 1003 นาย อภิชัย แจ้งจรัส 
35 1006 นาย กิตติชัย มั่งจิ๋ว 
36 1008 นาย อดิศร หูตาชัย 
37 1010 นาย คันธสาร กันทาดง 
38 1014 นาย คมคาย มาชัยวงศ ์
39 1016 นาย ทรงศักดิ์ ก าเนิดบง 
40 1017 นาย วิชญ์พล งามปัญญา 
41 1022 นาย จักรพล เกลื่อนกลาด 
42 1028 นาย อานัส แวนะไล 
43 1031 นาย เดชาธร หลวงไชยา 
44 1032 นาย อดิศร โพธิ์อ่อน 
45 1045 นาย อลงกรณ์ ใจคนอง 
46 1048 นาย คณิต แก้วยองผาง 
47 1049 นาย กฤษฎาพงศ์ โปธาค า 
48 1051 นาย ปริญญา ภิญโญประการ 
49 1052 นาย เอกลักษณ์ อินทร์ทัด 
50 1055 นาย กฤษณะ สิงหะ 



หน้า 35 จาก 36 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1007 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 1056 นาย นราวิชญ์ ปันกาศ 
52 1057 นาย สาธิต ลิ้มสุวรรณมณี 
53 1058 นาย ดลวัฒน์ อินทรวิจิตร 
54 1060 นาย สุรศักดิ์ ธรรมจักร์ 
55 1063 นาย สุธิชาต ิ ยศวิชัย 
56 1068 นาย สงกรานต์ ตระกูลพงษ์ 
57 1069 นาย อนุชา คณานิตร 
58 1071 นาย ภานุพงศ์ เทศผล 
59 1074 นาย พิสิทธิ์ โพธิ์สอน 
60 1077 นาย กิตติศักดิ์ กายแก้ว 
61 1078 นาย ทศพร กาญจนสุธา 
62 1079 นาย ธราเทพ ปริตโตทก 
63 1080 นาย จิรศักดิ์ เหลาฉลาด 
64 1081 นาย ณัฐสิทธิ์ มงขุนทศ 
65 1082 นาย นัสรีย์ ดอเลาะ 
66 1083 นาย วรพล นาวาพันธ์ 
67 1084 นาย ศุภกร บัวทิม 
68 1085 นาย ธนธรณ์ วงษ์วารี 
69 1086 นาย เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 
70 1087 นาย อนุชา รอดทอง 
71 1088 นาย อรรถพล ร่มโพธิ์ทอง 
72 1089 นาย สิทธิชัย บุราณรมย์ 
73 1090 นาย กิตติวินท์ นาคเกิด 
74 1092 นาย สิรวิชญ ์ อรรถาเมฆ 
75 1094 นาย ธนกร อินทวิมล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 1007 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 1095 นาย ปาณชัย เฉียงจะโปะ 
77 1096 นาย เอกธนา สุขจิตร์ 
78 1097 นาย ธาดา วงษ์วาท 
79 1098 นาย ชลันธร บุญสิงห์ 
80 1099 นาย ฟาฮัมมี บาราเฮ็ง 
81 1100 นาย นิตธเนตร ปู่ซึ้ง 
82 1101 นาย ภานุวัฒน ์ การินทร์ 
83 1103 นาย สมพงศ์ จันทร์ละมูล 
84 1104 นาย นพวิชญ์ บุญยศิลป์ 
85 1105 นาย ณัชพล สุตันรักษ์ 
86 1106 นาย พีระพงษ์ วงดารา 
87 1109 นาย พิษณุ เมไฟ 
88 1110 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กันมา 
89 1111 นาย ปาณเทพ ฉลาดปรุ 
90 1112 นาย พิชญะ หลอดทอง 

 


