
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี  

ปีการศึกษา 2562 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

วันที่สอบ : วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 

วิชาที่สอบ : 
ที ่ วิชา น ้าหนักคะแนน เวลาในการสอบ ช่วงเวลาสอบ 
1 วิชาคณิตศาสตร์ 50 % 3 ชม. 09.00 – 12.00 น. 
2 วิชาวิทยาศาสตร์ 25 % 1.5 ชม. 

13.30 – 16.30 น. 
3 วิชาภาษาอังกฤษ 25 % 1.5 ชม. 

 

หมายเหตุ :  1)  ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื อยืดสีขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์มสีด้าไม่มีลวดลาย 

ห้ามใส่เสื อคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้า 
2) ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม ดินสอด าชนิด 2 บี หรือ 3 บี และยางลบชนิดอ่อน เพ่ือใช้ใน การ

ท้าข้อสอบ ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืน เนื่องจากทางโรงเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืนท้าข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจ ซึ่งจะท้าให้ผู้
เข้าสอบเสียผลประโยชน์ 

3) ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบข้อเขียน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นในวัน
สอบ และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย ดังนั นในวันสอบข้อเขียน จึงขอให้รีบเดินทาง 
ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 

4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องไปนั่งตามรหัสประจ้าตัวสอบ 
5) ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องไปพบกับกรรมการคุมสอบก่อน   

ถ้าสายเกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และไม่สามารถออกห้องสอบก่อนหมด

เวลา 15 นาที 

6) ผู้เข้าสอบจะต้องน้าบัตรประจ้าตัวผู้สมัคร มาในวันสอบข้อเขียน มิฉะนั นจะไม่มีสิทธิ์เข้า สอบ 

 



 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 
 
 
 



หน้า 1 จาก 45 

 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 501 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0029 นาย ณภัทร ชูมณี 
2 0041 นาย ชินาธิป กุลกานนท์ 
3 0042 นาย ฐานวัฒน ์ อริยะไพสิฐ 
4 0043 นาย ณัฐนนท ์ นารินรักษ์ 
5 0044 นาย ณัฐยศ สุวรรณไตรย์ 
6 0045 นาย สุรบถ สัพโส 
7 0070 นาย วิกร สันติมาลีวรกุล 
8 0077 นาย สราวุฒ ิ ประสมทรัพย์ 
9 0080 นาย เนติธร เกตุวงศา 
10 0203 นาย ตนุสรณ์ รวมเจริญ 
11 0209 นาย อนาวิล นาคอ่อน 
12 0218 นาย สหรัตน์ ปัตลา 
13 0219 นาย ชนสรณ์ อู๊ดเจริญ 
14 0236 นาย ธนกมล จินดาพุธ 
15 0277 นาย ชนะพงศ์พันธ์ โคตรสมบัติ 
16 0310 นาย ปุณยวัจน์ จักษุอินทร์ 
17 0422 นาย ปองพล อนันทวรรณ 
18 0425 นาย พงศ์ปณต อินทชิต 
19 0442 นาย กันตพัฒน์ ปานเทพา 
20 0504 นาย วิทวัส ทองขาว 
21 0508 นาย อธิป พละสาร 
22 0542 นาย นพพล อบแพทย์ 
23 0575 นาย กฤตนัย จันทระ 
24 0597 นาย ศุภวิชญ์ เทียมนโรดม 
25 0632 นาย ศุภวิชญ์ สิทธิ 



หน้า 2 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 501 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0634 นาย ปิ่นปรากรม สังข์สุข 
27 0635 นาย ภูชิต ค าวังจันทร์ 
28 0636 นาย เกียรติสกล อาษา 
29 0638 นาย ฉัตรชัย ลุสมบัต ิ
30 0639 นาย นครินทร์ ปีกา 
31 0640 นาย ปณัชชานนท์ สุมาลัย 
32 0641 นาย ศุภกร ดวงตะวงศ์ 
33 0642 นาย สิรวิชญ ์ ยังคุ้มญาติ 
34 0643 นาย นนท์ธิพัธ ใจเสาร์ดี 
35 0644 นาย ศิววัฒน์ แสงจุ้ยวงษ์ 
36 0645 นาย ณัฐนนท ์ แก้วโมลา 
37 0646 นาย บุษกล วรกรพัชรกุล 
38 0647 นาย วิชชากร ดูดี 
39 0649 นาย จิณณวัตร จีบบรรจง 
40 0650 นาย ณัฐชนน ประเสริฐกุล 
41 0655 นาย ธนากรณ์ ปัญญาเก่ง 
42 0656 นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล 
43 0657 นาย กิตติพันธ์ จันทรา 
44 0660 นาย สุทธิภัทร กาศสกุล 
45 0662 นาย สุธ ี เชื้อกลาง 
46 0663 นาย สิริกร บุญเลิศ 
47 0664 นาย คณาธิป ดาโรจน์ 
48 0665 นาย กฤตเมธ สุภาจันทร์ 
49 0666 นาย วิริยะพลชัย ดวงเทียน 
50 0667 นาย ธนรัชต ์ ลาภโชค 



หน้า 3 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 501 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 0668 นาย ณัฐพล มาลา 
52 0674 นาย ปัณณวัฒน์ ขวัญโพน 
53 0675 นาย ภัคพล ศรีพลเงิน 
54 0676 นาย วชิรวิทย ์ แท่งทองหลาง 
55 0679 นาย ณปภัช แก้วมณีดิษกุล 
56 0680 นาย รณกร สังข์ศิริ 
57 0682 นาย ชุติเดช บัวสุนทร 
58 0685 นาย จีรวัฒน ์ จันทร์เปรม 
59 0686 นาย ปิยวัฒน์ ราตรี 
60 0687 นาย วรกฤต ปัสบาล 
61 0693 นาย ภาคภูมิ ทองทิพย์ 
62 0694 นาย พัชรพล มั่งสุวรรณ์ 
63 0695 นาย อัครวินท์ วรรณารักษ์ 
64 0696 นาย ภูมินทร์ มะโหฬาร 
65 0698 นาย ณัฐวัฒน์ มุ่งหมาย 
66 0701 นาย ธนโชต ิ ศรีเมือง 
67 0703 นาย ยศพนธ์ พรหมลักษณ์ 
68 0705 นาย ธนชัย  ขยายผล 
69 0706 นาย อภิวัฒน์ บุญพูล 
70 0709 นาย ภานุวัฒน ์ มูลธิ 
71 0711 นาย ธวัชชัย สอดเสน 
72 0712 นาย วุฒิภัทร โต๊ะทอง 
73 0714 นาย เมธาสิทธิ์ แพงมี 
74 0715 นาย วิริทธิ์พล อินทร์ทอง 
75 0716 นาย ธนมงคล จ าปารี 



หน้า 4 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 501 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 0719 นาย พงษ์พิชญ์ ภัทษ์ไพบูลย์ 
77 0720 นาย ภูมิพัฒน์ แก้วไพรวัน 
78 0721 นาย จักรพงศ์ อุ่นเจริญ 
79 0726 นาย อนุภัทร จันทร์คติ 
80 0727 นาย กรวินทร์ พลเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 5 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 502 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0021 นาย ชลัช ดุลยนัย 
2 0223 นาย เจษฎากร รักษ์วิเชียร 
3 0278 นาย ชาญชนะ ฤทธิ์กลาง 
4 0280 นาย วิศวะ หาญกล้า 
5 0375 นาย วชิราวุฒ ิ ใจเที่ยง 
6 0394 นาย ธีร์ภัทร ธีระวัฒน์ 
7 0396 นาย ทวีทรัพย์ แสนขวา 
8 0409 นาย ศิญชัย ณ เรืองไทย 
9 0410 นาย กษิดิ์เดช พันธุ์วิไล 
10 0430 นาย ศุภวัฒน์ ใจมา 
11 0476 นาย ทัตเทพ อารีมิตร 
12 0478 นาย พรเทพ ขวัญเซ่ง 
13 0486 นาย รัชตะ ตุ้งซี่ 
14 0541 นาย ปฎิพล เหมือนพันธุ์ 
15 0697 นาย ชินภัทร ช านาญนาวา 
16 0700 นาย กัญจน์ เย็นระยับ 
17 0702 นาย ปิติพงศ์ ทางทอง 
18 0704 นาย นริทธิ กุฎโสม 
19 0717 นาย ธราดล บุญลี 
20 0718 นาย วทัญญ ู พุทธาผาย 
21 0722 นาย ภานุพงศ์ ท่าตะกั่ว 
22 0723 นาย รัชชานนท์ พนาดร 
23 0724 นาย ปองพล พรหมสมิฐ 
24 0725 นาย อภิสิทธิ์ ธัมมาภิรติ 
25 0730 นาย ปฐมพงศ์ โอฬาริกานนท์ 



หน้า 6 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 502 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0734 นาย กฤษฎา บัวภารังษี 
27 0735 นาย รณกร สายธนู 
28 0736 นาย พชรพล หมื่นกันยา 
29 0737 นาย กฤษดา ถามุลแสน 
30 0738 นาย จิรภัทร จรรยางาม 
31 0742 นาย ชาญรัชน์ ฮะวังจู 
32 0745 นาย เสกสรร พ่อสียา 
33 0748 นาย ธนภัทร์ โพธิ 
34 0749 นาย ธนกฤต เกสร 
35 0750 นาย บรรณวิทิต รุ่งเรือง 
36 0751 นาย วัชรกรณ์ จันละคร 
37 0753 นาย พีรพล สะอาดศรี 
38 0755 นาย ธีรภัทร สุขศรี 
39 0756 นาย ศุภชัย ใจบุญ 
40 0758 นาย ตฤณ มะมา 
41 0762 นาย บุริสร์ ขาวสะอาด 
42 0764 นาย เสริมศักดิ์ วงษ์แดง 
43 0768 นาย กิตติรัช บุญขวัญ 
44 0773 นาย ญาณกร นุชนาถ 
45 0777 นาย พัฒนเดช โกมาลย์ 
46 0778 นาย ณภัทร วรรณรส 
47 0785 นาย ชินกฤต กาญจนก าเนิด 
48 0789 นาย สถิตคุณ ธรรมมา 
49 0790 นาย ดนุสรณ์ ใจด้วง 
50 0794 นาย ธนวัฒน ์ จันทะศิลา 



หน้า 7 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 503 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0001 นาย เฟ่ืองยศ บุญกระโทก 
2 0003 นาย ปวริศร์ แสงเลิศ 
3 0007 นาย พงศกร สุกสี 
4 0033 นาย ธนกฤต ถาทะวงษ์ 
5 0063 นาย ปัณณฑัต ธนาบูรณ์ 
6 0250 นาย องอาจ บุญลิขิต 
7 0368 นาย สิรภพ ทองค า 
8 0467 นาย ภานุภัทร วงศ์พนิตกุล 
9 0485 นาย วรพล อัศวจินดานนท์ 
10 0505 นาย ภาสกร เมืองปุ๊ด 
11 0527 นาย ภาณุวัฒน์ มาเกิด 
12 0620 นาย กิตติธร โชติสวัสดิ์รักษา 
13 0691 นาย กริชติชัย ยงญาติ 
14 0759 นาย ภูวดล ภักดีอ านาจ 
15 0766 นาย ดนุสรณ์ สิทธิตาค า 
16 0767 นาย กฤษกร อุตมะ 
17 0771 นาย ธีรเทพ เวชปัญญา 
18 0775 นาย ปภังกร สิริโชคเจริญ 
19 0795 นาย เลิศนภัส ฟูแสง 
20 0818 นาย เขมชาติ อ่อนศรี 
21 0819 นาย พิทวัส วรรณค า 
22 0820 นาย ครรชิตพล กระลาม 
23 0821 นาย พิชชากร เพ่ิมสมบัติ 
24 0822 นาย สิขเรศ ธนะ 
25 0823 นาย พีรนัฐ สร้อยเกียว 



หน้า 8 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 503 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0824 นาย ณัฐพรรดิ์ เสาวรส 
27 0825 นาย พีรพัฒน์ เพชรทอง 
28 0826 นาย จีระสิทธิ์ สิงมะหาพรม 
29 0827 นาย ชิษณุพงศ์ พึงไชย 
30 0829 นาย จิรวิทย์ วีรานันต์ 
31 0830 นาย กฤษณชัย การินทร์ 
32 0834 นาย ปวิช ปุณศรัณย์ 
33 0835 นาย ภราดร ศรีนวล 
34 0836 นาย เชิดเกียรติ ส าเภาทอง 
35 0837 นาย อณาวินทร์ ศรีสกุล 
36 0838 นาย วัชระพงษ์ ทองนา 
37 0839 นาย ปัญญ์ วิสิฎฐ์พรอักษร 
38 0840 นาย ธีระวัฒน์ เคลียพวงพิทย์ 
39 0841 นาย ศุภวิชญ์ ลอยโต 
40 0842 นาย อภิวัฒน์ ใจแก้ว 
41 0843 นาย ภณภัส รินชัย 
42 0845 นาย ยุทธนากร อามาตย์กัน 
43 0846 นาย ราชบุตร บุตราช 
44 0847 นาย พงศกร พุ่มแก้ว 
45 0848 นาย สุรดิษ ชิดชม 
46 0849 นาย อภิรักษ์ สติราษฎร์ 
47 0850 นาย วิสิฐ อาจดวงดี 
48 0853 นาย ภูบดินทร์ บุญยา 
49 0854 นาย ณัฐภัทร เหมาะเจริญ 
50 0856 นาย ศุภัช ทุยนวม 



หน้า 9 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 504 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0010 นาย อินทัช ต่ออ านาจ 
2 0031 นาย วรชวิน สมัครพงศ์ 
3 0058 นาย ขจรพงศ์ หุบกระโทก 
4 0118 นาย ชนินทร์ เกาะสังข์ 
5 0120 นาย คชาภรณ์ ค าผอง 
6 0122 นาย วษิน สุครพัธน์ 
7 0124 นาย ลัทธพล สุขส าราญ 
8 0125 นาย พงศกร พิลึก 
9 0148 นาย กมลภพ นาคมี 
10 0152 นาย เทวฤทธิ์ ต้นสาลี 
11 0153 นาย ลัทธพล สมมีชัย 
12 0154 นาย สิทธินนท์ ทองเกิด 
13 0156 นาย ปรัชญากุล มณีฉาย 
14 0157 นาย พงศ์พัฒน์ วัฒนะกุลบุญเลิศ 
15 0159 นาย กษิดิศ ไพรสารี 
16 0160 นาย นฤเบศร์ ไทยงามศิลป์ 
17 0162 นาย ชนัตชัย แสงลี 
18 0163 นาย ณัฐภัทร สุนทรศารทูล 
19 0165 นาย เดชาธร ศรีด ี
20 0167 นาย พัชรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์ 
21 0170 นาย ณภัทร อู่เพ็ชร 
22 0173 นาย ธนกร สังวาลย์เงิน 
23 0174 นาย ศุภวิชญ์ โปร่งเจริญ 
24 0175 นาย มนัสวิน แรงมาก 
25 0177 นาย ภูดิศ วัฒนสินธุ ์



หน้า 10 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 504 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0180 นาย มาวิน รัตนปราณี 
27 0183 นาย พันธ์ธวัชน ์ สุขะรัตน์ 
28 0185 นาย ธราดล ปานคุ้ม 
29 0186 นาย วรัญชัย เจริญผล 
30 0190 นาย ก้องเกียรติ ทัพเมฆา 
31 0192 นาย ณัชพล ตันเจริญ 
32 0193 นาย ปรัชญาชัย มณีฉาย 
33 0195 นาย วิทยา มั่นศรี 
34 0216 นาย จิรวัฒน ์ สีสูงเนิน 
35 0245 นาย ยศพล นิมิต 
36 0376 นาย วิธวินท ์ วงละคร 
37 0390 นาย จิรภัทร พิมพิลา 
38 0436 นาย เตชินท์ สุจิตต์มาลี 
39 0437 นาย ธนวัฒน ์ พลจันทร์ 
40 0458 นาย ธีรเมธ เกษพรหม 
41 0461 นาย สุวิจักขณ์ ศรีหมั่น 
42 0462 นาย พันธวิศ อิสโร 
43 0463 นาย กษโรจน์ ศรีแย้ม 
44 0528 นาย ตุลา สิงห์โต 
45 0571 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ค าก่ิง 
46 0582 นาย ศุภวิชญ์ แสงดี 
47 0630 นาย ธีรภัทร์ ยวนแห่ว 
48 0746 นาย ชนินทร์ ทับทิมสี 
49 0747 นาย ชัยพร โพธิ์อ้น 
50 0852 นาย ภูมิภาส สุวรรณเกิด 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 504 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 0859 นาย ธีรเมธ ค ามี 
52 0860 นาย ตฤณ ง่วนหอม 
53 0861 นาย กฤษติชัย พิลึก 
54 0862 นาย เขตโสภณ ศรีเนตร 
55 0863 นาย บุลากร ภูริผล 
56 0865 นาย จักรกริศน์ ข าสา 
57 0867 นาย นันทิพัฒน์ สุทธาวาสพงษ์ 
58 0869 นาย วงศธร เหรียญทอง 
59 0870 นาย ชยากร บุญพยา 
60 0872 นาย ณัฐนันท ์ ศิริธรรม 
61 0874 นาย ปฏิรพ สมหนองหว้า 
62 0875 นาย ธิติวัฒน ์ วามะเกษ 
63 0876 นาย พันธกานต์ ทิมทอง 
64 0877 นาย เศรษฐ์สพล เสาร์แก้ว 
65 0878 นาย วรดิศ บ่อสิน 
66 0880 นาย ธีระพงศ์ คุณาสิทธิ์ 
67 0881 นาย บริพัฒน์ พัฒนะราช 
68 0882 นาย ชินดนัย พิลาวุฒิ 
69 0883 นาย ธนวัฒน ์ จงจิตร 
70 0884 นาย พัฒนากร อ่อนจ้อย 
71 0885 นาย ธีรดนย์ ศรีรี 
72 0886 นาย บุญส่ง จงเจริญ 
73 0888 นาย นนทวัฒน์  คมข า 
74 0889 นาย ไตรภูมิ สาวิชชโก 
75 0890 นาย สรวีย ์ สุขสนิท 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 504 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 0892 นาย คชา ประดับศรี 
77 0896 นาย จิรภัทร พุ่มกล่อม 
78 0897 นาย อติชาติ ศรีเนตร 
79 0901 นาย จักรกฤษณ์ สามสี 
80 0910 นาย โรจนินทร์ ใจประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 13 จาก 45 

 

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 505 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0026 นาย นฤเบศ รงยง 
2 0036 นาย ธนพงศ์ พลอ านวย 
3 0103 นาย ธนธร นาคสุขศรี 
4 0127 นาย วิศรุท ลัดลอย 
5 0129 นาย สงกรานต์ บุญข า 
6 0131 นาย วิศรุตพล ไชฉลาด 
7 0133 นาย วรรธนะ ชิดชอบ 
8 0135 นาย ต้นน้ า เพ็ชรรักษ์ 
9 0137 นาย ทวีโชค จ ารัสพันธุ์ 
10 0138 นาย เมธา เสมอเหมือน 
11 0139 นาย เตชินท์ สุวรรณวงศ์ 
12 0141 นาย ก้องกิดากร เชียงใต้ 
13 0143 นาย สิริศักดิ์ อินทร์มะณี 
14 0145 นาย ปัณณทัต แก่นศิริ 
15 0146 นาย จิรวัฒน ์ แพรพฤฒิภัทร 
16 0147 นาย ศิวกร อินยะ 
17 0149 นาย เสฏฐพงศ์ เหลากลม 
18 0150 นาย พงศ์ปณต กนกพรนาวิน 
19 0151 นาย ทัชชกร นัยธนิช 
20 0155 นาย นฤเบศ แก้วประโคน 
21 0158 นาย ธนทัต สวรรค์ราช 
22 0164 นาย ธนวัฒน ์ สุขเกษม 
23 0166 นาย วีรยุทธ บัวละออ 
24 0178 นาย รัชฐ์ศรัณย์ ทองมานิตย์ 
25 0179 นาย ชัชพล ชูวงศ์วุฒิ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 505 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0182 นาย พีระวัฒน์ นาคข า 
27 0184 นาย โรจนวริทธ ์ กิจคัมภิรานนท์ 
28 0187 นาย สุภัทร์ชัย เจตนะจิตร 
29 0188 นาย ก าพล สมัครการ 
30 0189 นาย ชินวัตร น่วมค า 
31 0196 นาย คณิศร แพรศรี 
32 0215 นาย โสภณวิชญ ์ สมบูรณ์อยู่สกุล 
33 0232 นาย พุฒิพงศ์ อินเหี้ยน 
34 0265 นาย พฤทธิมัต จันต๊ะศิริ 
35 0384 นาย ทินภัทร น าสินจรรยาสุข 
36 0487 นาย ตะวัน สุวรรณฤทธิ์ 
37 0580 นาย สิปปภพ จั่นแก้ว 
38 0581 นาย ธนภูมิ ธนะกิจรุ่งเรือง 
39 0588 นาย ปัณณวรรธ เงินทอง 
40 0787 นาย กฤษฎิ์ภาส ชาติสุทธิ์ 
41 0894 นาย กานต์ กระจ่างธิมาพร 
42 0898 นาย อาชัญ จงศิริมงคล 
43 0902 นาย ณัฐพล ประไพเพ็ชร์ 
44 0904 นาย ก้องภิภพ มังคละ 
45 0905 นาย ณัฏฐพล ไชยสลี 
46 0906 นาย มินท์ธาดา ก้อนสมบัติ 
47 0908 นาย ณัฐชนนท์ กุลวิบูลย์ 
48 0909 นาย พศิน ช้อยเชื้อดี 
49 0916 นาย ยศภัทร โชคศรีละออ 
50 0918 นาย ทรงพล ทองงาม 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 506 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0012 นาย ภูวดล ศรีรัตนพัฒน์ 
2 0016 นาย สุรดิษ อินทะแสง 
3 0017 นาย ทีปกร แก้วมาลา 
4 0018 นาย ปราบ ติ๊บประใจ 
5 0037 นาย กฤษชัย บุญสู่ 
6 0068 นาย ยุทธนาวี สิงห์ชา 
7 0104 นาย ฉันท์ วอไธสง 
8 0111 นาย กิตติธัช ไทรงาม 
9 0126 นาย ธีรพงษ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ 
10 0132 นาย พงศกร ทองอาบ 
11 0169 นาย ธนภัทร เย็นฉ่ า 
12 0191 นาย ปิยวัฒน์ กลั่นน้ าทิพย์ 
13 0224 นาย ภูดินันท์ พันธจักร์ 
14 0267 นาย จิรภาส สามารถรัมย์ 
15 0327 นาย ศิวกร เทศทอง 
16 0343 นาย ธีทัต เกิดพุ่ม 
17 0350 นาย พงศกร สมานมิตร 
18 0352 นาย เกษมสันติ บุญชุ่ม 
19 0428 นาย ศิวัช รัตนวงศ ์
20 0431 นาย พงศธร เพชรกาญจน์ 
21 0432 นาย พงศพัศ เพชรกาญจน์ 
22 0536 นาย สิรภพ ศรีวิวัฒน์ 
23 0599 นาย วัชรากร ทองนอก 
24 0604 นาย แทนไท แก้วภาพ 
25 0780 นาย สหชาติ คงแป้น 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 506 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0899 นาย วรเชษฐ ์ สุขฉายา 
27 0907 นาย ภาณุวัฒน์ กาวินค า 
28 0919 นาย วิรวัฒน ์ วรธนากรสวัสดิ์ 
29 0920 นาย พงศกร ทองย้อย 
30 0922 นาย รชานนท์ ด าจะโปะ 
31 0923 นาย ณัฐวุฒิ นามณีชม 
32 0924 นาย ศุภณัฐ การะเวก 
33 0933 นาย ภาณ ุ เทียมอัมพร 
34 0934 นาย กิตติโชค ณรงค์รัตน์ 
35 0935 นาย ธีระวัฒน์ ชุนทอง 
36 0937 นาย สุทธิชัย คงวน 
37 0938 นาย พลอธิป ดิษฐคลึ 
38 0940 นาย กฤตยชญ์ ผิวงาม 
39 0941 นาย พีรศุษม์ นาพรหม 
40 0943 นาย ณรงค์ศักดิ์ พูลสมบัติ 
41 0944 นาย ธนกร อ่อนแสง 
42 0948 นาย เป็นต่อ คล้ายนุ่ม 
43 0949 นาย ศิวกานต์ เมรินทร์ 
44 0951 นาย ทั่งเมืองเพชร ทั่งปราณี 
45 0956 นาย รัชนิลกาลน์ นิลคง 
46 0964 นาย ก้องภพ สี่พร 
47 0965 นาย นพวิชัย จันทร์สวัสดิ์ 
48 0967 นาย พชรพล ปานพรหมมาศ 
49 0968 นาย ชัช แปลงเงิน 
50 0970 นาย รดิศ มิ่งมิตรมี 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 601 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0059 นาย นลกฤต ยอดโพธิ์ 
2 0087 นาย ธนทัต กองจินดา 
3 0090 นาย อชิรวิชย์ พิเคราะห์ 
4 0117 นาย จารุวัฒน์ มงคลธนานนท์ 
5 0206 นาย กรวิชญ์ วรรณโอภาส 
6 0210 นาย พีรณัฐ นิลจันทร์ 
7 0217 นาย ภาณุพงศ์ สุขสังวาลย์ 
8 0243 นาย นิธิศ อยู่สมบูรณ์ 
9 0288 นาย ธีรภัทร นันท์ตา 
10 0322 นาย วรพล แถมมี 
11 0361 นาย ชลภัท คล่องเชิงสาน 
12 0400 นาย ญาณภัทร ดอนเหนือ 
13 0403 นาย มงคล แตงอ่อน 
14 0414 นาย ณัฐชนน แก้วจินดา 
15 0427 นาย จงดี ผลประเสริฐ 
16 0573 นาย ณัฐพล นิ่มเคี่ยม 
17 0577 นาย ปุณยวัจน์ พลรบ 
18 0583 นาย ศุภกิตต์ เชตวรรณ์ 
19 0587 นาย ปรเมษฐ์ ศักดิ์สมบัติ 
20 0608 นาย เผด็จ ศุภศาสตร์เศรษฐี 
21 0678 นาย ณัฐพงศ์ แก้วเรือง 
22 0763 นาย ปิยะพล แพงแก้ว 
23 0774 นาย สุริยนต์ ชมภู่ 
24 0851 นาย กรพิสุทธิ์ ค าอ่อน 
25 0871 นาย พีรพัฒน์ ดวงจันทา 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 601 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0946 นาย ดุษิต ปักกะทานัง 
27 0947 นาย นนทกร ใสศรี 
28 0953 นาย สิรวิชญ ์ สุ่มทอง 
29 0954 นาย สิรภพ สุ่มทอง 
30 0955 นาย ศุภวิชญ์ แก้วรัตน์ 
31 0958 นาย ศิรวิชญ์ ตรีลาภี 
32 0959 นาย วิชชากร อ่อนเงิน 
33 0960 นาย พุทธินันท์ เนตรประเสริฐ 
34 0961 นาย ปกรณ์ มีล าใย 
35 0963 นาย ธนกร สิงโต 
36 0969 นาย ณัฐกุล เอกเอ่ียม 
37 0972 นาย ฐิรราช แน่นอุดร 
38 0973 นาย กันต์ธีร์ พวงศรี 
39 1012 นาย ปรัชญาเมธี ดวงตะวงษ์ 
40 1013 นาย ณัฐวิทย์ กล้าหาญ 
41 1014 นาย กฤตยชญ์ ศรีเดช 
42 1015 นาย วิศรุส สิริฤกษ์วิภาส 
43 1016 นาย อภิวัฒน์ ขาวดี 
44 1017 นาย เมธาสิทธิ์ โยมศรีเคน 
45 1018 นาย รัตนพงษ์ เฉยฉิว 
46 1019 นาย นัฐตพล ภูทองเงิน 
47 1020 นาย ธนวัฒน ์ ฐานะวัน 
48 1021 นาย อัครวัฒน์  พิมสวัสดิ์ 
49 1022 นาย ภัคนาวิน กองชา 
50 1023 นาย เพรียวพันธุ์ ค าลือ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 601 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 1024 นาย วิชิตชัย ใจมนต์ 
52 1025 นาย โชติพัฒน์ สีหาบุญมาก 
53 1026 นาย ดนัยธนธรณ์ เสรีวุฒิชัย 
54 1027 นาย สรวิชญ ์ ปาณเล็ก 
55 1028 นาย ปริญญา เจริญศรี 
56 1029 นาย ฉัตรดนัย หาทรัพย์ 
57 1032 นาย ธีรติ คิอินธิ 
58 1033 นาย อนุชิต คงคา 
59 1034 นาย ชวิน พูลเขตรการณ์ 
60 1036 นาย พีรภัทร ทองลา 
61 1037 นาย ธนภัทร น าประดิษฐ 
62 1038 นาย ณัฐวุฒิ ทับเพียน 
63 1039 นาย การัณยภาส ชูแก้ว 
64 1041 นาย เดชาธร แฝงศรีจันทร์ 
65 1042 นาย ธีร์วศิษฐ์ เปาธ์วัลย ์
66 1043 นาย ณภัทร รู้หลัก 
67 1044 นาย กิตติภณ สุขใส 
68 1048 นาย กฤษฎา โสภาพิมพ์ 
69 1049 นาย อาชวิต ปุ่มเพชร 
70 1050 นาย อภิภู คร้ามวงษ์ 
71 1051 นาย ชุติวัต ส าราญสุข 
72 1052 นาย ทนงศักดิ์ สารารัตน์ 
73 1053 นาย ขจรเกียรติ ระวินหรรษ์ 
74 1054 นาย ปฐมพล บุญเลิศ 
75 1055 นาย ต่อสกุล อ านวยผล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 601 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 1057 นาย เจตนิพัทธ์ ค ามณี 
77 1058 นาย จีรวัฒน ์ ทะวงษ์ 
78 1060 นาย เทิดพงศ์ บ าเพ็ญ 
79 1063 นาย ฮาฟิซ กาซอ 
80 1064 นาย กฤษฎี เจริญไทย 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 602 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0025 นาย ภัทราวุธ จ านงค์ 
2 0254 นาย ธัชพงศ์ มิศิริ 
3 0268 นาย ปิยะวัฒน์ ชุ่มเมืองเย็น 
4 0281 นาย วรพล พุทธารัตน์ 
5 0282 นาย ธนภัทร ไชยเมือง 
6 0304 นาย ภูวภัสสร ์ เจริญจอหอ 
7 0370 นาย ธีรภัทร หงษ์อินทร์ 
8 0386 นาย ศิขรินทร์ ทัศนเสวี 
9 0408 นาย บุญสม สวัสด ี
10 0412 นาย ลภัส พณะพล 
11 0500 นาย พีรพล ศรีสุข 
12 0526 นาย ปฏิภาณ สุขจ ารูญ 
13 0617 นาย ชัยภัทร สว่างศรี 
14 1056 นาย พงษ์พิพัฒน์ น้อยอินทร์ 
15 1061 นาย ธนธัช สามัคคี 
16 1062 นาย วรรณเกียรติ รักษาไพร 
17 1065 นาย ธนกร นามพุทธา 
18 1067 นาย ปุณณภพ โพธิ์ทอง 
19 1070 นาย พุ่มภมร เกตุคง 
20 1073 นาย ศดิศกานต์ ศูนย์กลาง 
21 1074 นาย ปฏิพัทธ์ ศิลารักษ์ 
22 1077 นาย เสฏฐนันท์ พรมบุตร 
23 1079 นาย ณัฐพงษ์ งามเลิศธนพัชร์ 
24 1083 นาย ธนารัตน์ อบลัดดา 
25 1084 นาย ปรเมศวร์ เมฆขาว 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 602 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1085 นาย จิรพิพรรธ สวัสดิ์รักษา 
27 1086 นาย จรัสปัญญา ก๋าค า 
28 1088 นาย สิกริช ชนะสงค์ 
29 1089 นาย กันทร สมภพโภคากุล 
30 1091 นาย ธนกฤต เลยขามป้อม 
31 1092 นาย นราวิชญ์ อินทร์เงิน 
32 1093 นาย ชิระวัตน์ บุตรรักษา 
33 1094 นาย ธนบดี เกตุฉลวย 
34 1096 นาย ทวีป ดรชัย 
35 1097 นาย ยศกร เกษี 
36 1098 นาย ปณิธิ เรืองหนู 
37 1099 นาย ณัฐชนน หนูน้อย 
38 1103 นาย ศรนรินทร์ บุญส่ง 
39 1104 นาย ศรุฑพงศ์ สิทธิโฉม 
40 1105 นาย สิรภพ เนื่องเกตุ 
41 1106 นาย ณัฐวรรธน ์ เพ็ญธิสาร 
42 1108 นาย ธีระพัฒน์ โคลนพันธ์ 
43 1109 นาย ภาณุเณช อินทร์บ ารุง 
44 1110 นาย กิตินันท์ แป้นโก ๋
45 1112 นาย ชิษณุพงศ์ สิงห์ละคร 
46 1113 นาย ถิรวัฒน์ บัวงาม 
47 1114 นาย ฉัตรมงคล สีหันต์ 
48 1115 นาย พรเทพ ไตรทิพย์ 
49 1117 นาย นฤดล โพธิ์ทองค า 
50 1163 นาย วีระนันท์ แสงชาติ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 603 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0241 นาย สุภัทร คล้ายแก้ว 
2 0244 นาย ธนภัทร จันทิมา 
3 0286 นาย ปริชญสร ฟุ่มเฟือย 
4 0351 นาย กรภ์ สังขจันทร์ 
5 0382 นาย อัษฎา นาคสวน 
6 0392 นาย ชญานนท์ ท าว่อง 
7 0419 นาย อนวัช พิกุล 
8 0434 นาย ชัยวัฒน ์ ค าเสียง 
9 0492 นาย ณัฐภัทร ป่าโพธิ์ชัย 
10 0494 นาย กานต์ดนัย ชัยสิริกานต์กุล 
11 0498 นาย ธนกฤต วรรณวิกรม์ 
12 0524 นาย พล เชิดพานิช 
13 0688 นาย ภูบดินทร์ หัสกรก่ิง 
14 0743 นาย อัสนี บัวจันทร์ 
15 0776 นาย อลงกรณ์ หวันยอด 
16 0982 นาย รัตนชาติ ระวังการ 
17 0983 นาย เนฌานนฐ์ สนทิม 
18 0985 นาย ปิยะวัฒน์ จันท์ค า 
19 0986 นาย สรัณรักษ์ วังแสง 
20 0997 นาย จารุวัฒน์ จินะรักษ์ 
21 1005 นาย ธัญยธรณ์ เจริญพงษ์พาณิช 
22 1119 นาย นันทวัน แสงเพชร 
23 1120 นาย ธนลภย ์ ศิร ิ
24 1121 นาย อิทธินัย อิตัน 
25 1122 นาย ศักดิพัฒน์ ยังปักษี 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 603 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1124 นาย นิติธร ทรนาค 
27 1126 นาย สมฤทธิ์ ซ่อนกลิ่น 
28 1127 นาย ภาณุพงศ์ อินกล่ า 
29 1128 นาย นพณัฐ รัตนวิชัย 
30 1129 นาย ภัทรธนกร สิงห์วี 
31 1132 นาย ปัณณวัฒน์ ค าปันศักดิ์ 
32 1133 นาย วัชรพล ตุ้ยเครือ 
33 1134 นาย ณัฏฐพล ลือพงศ์พัฒนะ 
34 1137 นาย สุรเดช พิชัยเชิด 
35 1138 นาย ณัฐพงษ์ อรัญถิตย์ 
36 1139 นาย สมพล รสพล 
37 1140 นาย ศุภณัฐ นาคนิ่ม 
38 1141 นาย ณัฐวัตร มิ่งมิตรมี 
39 1142 นาย ปิยาภัสร์ แจงทอง 
40 1143 นาย ชุติพันธุ์ สีข า 
41 1145 นาย ธราดล กุลค าแสง 
42 1146 นาย วชิรวิทย ์ ศรีชัยตุง 
43 1147 นาย บูรพา ยาวิไชย 
44 1151 นาย ณัฐวัฒน์ จุ้ยแหวว 
45 1152 นาย ธีรพัฒน์ อินถาต๊ะ 
46 1153 นาย ปวริศร์ บุญยิรัญ 
47 1154 นาย พันภพ ไพเราะ 
48 1157 นาย พาทิศ สมบัติเจริญไทย 
49 1158 นาย นราวิชญ์ โทบุราณ 
50 1173 นาย วิริยะชัย ครุฑศรี 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 604 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0094 นาย ราม ชวาลธวชั 
2 0287 นาย นฤดม ถาเมือง 
3 0289 นาย ยศกฤต เนตรสว่าง 
4 0290 นาย ธีรภัทร พรรณนา 
5 0291 นาย ทัพไทย พิริยะปัญญา 
6 0303 นาย โมดูล ภูมิถาวร 
7 0313 นาย พีรภัทร ม่วงทอง 
8 0317 นาย ชนาธิป ปานยิ้ม 
9 0342 นาย ปิยนัท อยู่สวัสดิ์ 
10 0348 นาย ปอยศิลป์ อุดอ้าย 
11 0349 นาย เจษฎากร นกเล็ก 
12 0372 นาย ณฐบดี วังซ้าย 
13 0398 นาย ณภัทร ต่วนเครือ 
14 0451 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรแวว 
15 0453 นาย ณัฐภัทร เพ็ชรฤาชา 
16 0482 นาย สรวิชญ ์ แขกเทพ 
17 0491 นาย อติกานต์ บุษราคัม 
18 0502 นาย บุพกร เพ็ชรรัตน์ 
19 0512 นาย ปริญญา บุตรจ านง 
20 0514 นาย ภัทรพล ชาติมนตรี 
21 0566 นาย ปัณณวัฒน์ ค าเงิน 
22 0590 นาย ธนาคาร คุ้มสวน 
23 0591 นาย พีรพงษ์ คงไมตรี 
24 0607 นาย ธรรมรัตน์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
25 0652 นาย กิตตินันท์ รุ่งเรือง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 604 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0653 นาย ณัฐวุฒิ เอ่ียมเพชร 
27 0744 นาย ทัศน์พล ลิ้มระหง 
28 0804 นาย อัซร๊อฟ ลอมะลิ 
29 0974 นาย ปุญญพัฒน์ กิ่งสุวรรณ 
30 1046 นาย นทีธร พลเยี่ยม 
31 1125 นาย ทนงศักดิ์ จิตรจ าลอง 
32 1135 นาย สิรวิชญ ์ ขาวิลาศ 
33 1144 นาย พิชิตพงศ์ ผลาพรม 
34 1159 นาย ธาดารักษ์ โม้แก้ว 
35 1160 นาย นิติธร รอดวิหก 
36 1161 นาย วรปรัชญ ์ สุทธิรัตน์ 
37 1162 นาย สุริยะ ทุราช 
38 1164 นาย ศุภณัฐ ภู่ระหงษ์ 
39 1165 นาย พรชัยศิริ อ่ิมมาก 
40 1166 นาย ชุติพนธ์ เกตุเก้ียว 
41 1167 นาย ทรงพล จิตร์เจริญ 
42 1168 นาย ธนภูมิ ปทุมวดีรัตน์ 
43 1169 นาย สิรวิชญ ์ บัณฑิตย์ชาติ 
44 1170 นาย สรอรรถ พุฒใหญ่ 
45 1171 นาย ปัณณธร แผ่นค า 
46 1174 นาย ธีรเจต ศรีสุข 
47 1176 นาย นิธิวัฒน ์ ปิยจันทร์ 
48 1178 นาย สรวิศ นิตรลาภ 
49 1180 นาย ต้นน้ า ค าวิชัย 
50 1181 นาย ณัฐนนท ์ ศรีอ่อน 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 604 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 1183 นาย กิตติภณ จันทรอาภา 
52 1185 นาย ธนภัทร มั่งค่ัง 
53 1186 นาย ภูริช นิตย์โชติ 
54 1187 นาย อัษฎายุทร ตุ้มวงษ์ 
55 1188 นาย ฆรเมษ ดาวดวงน้อย 
56 1190 นาย สิทธิศักดิ์ เวียงนนท์ 
57 1191 นาย ชนันธร มุจลินทร์ 
58 1192 นาย ธนิสร ไวยานิกรณ์ 
59 1193 นาย ณัฐศรณ์ จิตจรัสบุณย์ 
60 1194 นาย ภาณุพงศ์ ศรีเพ็ง 
61 1195 นาย ธนกฤต ป้านภูม ิ
62 1196 นาย จาตุรนต์ อ าเคน 
63 1197 นาย ภูธิป แสนสุข 
64 1200 นาย พิทักษ์ สายรื่น 
65 1201 นาย สรชัช เทศสวัสดิ์ 
66 1202 นาย ก้องภพ ช่างพินิจ 
67 1203 นาย นันทพงศ์ กองตาพันธุ์ 
68 1207 นาย ณัฐกิตติ์ ราชล า 
69 1208 นาย ธนากร ดีสุหร่าย 
70 1209 นาย ธนกฤต ดีสุหร่าย 
71 1210 นาย ศรันย์ รุ่งเรือง 
72 1211 นาย ปกรณ์ กินูน 
73 1214 นาย ศิวัช ขวาซุย 
74 1215 นาย รัฐศาสตร์ กระเทศ 
75 1217 นาย ธีระชัย คูตระกูล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 604 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 1219 นาย ธนาคม นาเจริญ 
77 1221 นาย ชนาธิป เสริมชัย 
78 1222 นาย นิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ 
79 1223 นาย สุกฤษฏิ์ ปานมาศ 
80 1225 นาย ณภัทร โสมภีร ์
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 605 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0116 นาย เด่นภูม ิ ภูบัวนาค 
2 0296 นาย ภัคพล เตียเติมศุภผล 
3 0297 นาย ณัฐพงศ์ ใจธรรม 
4 0312 นาย สรศักดิ์ มะลิเลื้อย 
5 0344 นาย อนุวัต ปรีปาน 
6 0345 นาย จุลดิส เดชเฟ่ือง 
7 0353 นาย พนารักษ์ บุญคุณ 
8 0418 นาย ปัณณวิชญ์ ชัยมีแรง 
9 0447 นาย จิณณพัต บุญบาง 
10 0454 นาย ทนพล ไกรสิงห์ผสม 
11 0456 นาย ภาวพุทธิ์ โสจะ 
12 0606 นาย ฐากร เอกนิพิฐสริ 
13 0622 นาย ชลสิทธิ ์ ไชยชมภู 
14 0893 นาย ชลกร ชักชวน 
15 0931 นาย ชลสิทธิ ์ ชิงภักดี 
16 1131 นาย เอกรัตน์ ยิ้มอยู่ 
17 1148 นาย ภาณุเดช ศรีแก้วน้ าใส 
18 1149 นาย พรเทวา ไข่มุกข์ 
19 1155 นาย ภาคิน บุญสงค์ 
20 1172 นาย ปิยภัทร์ สุวรรณเจริญ 
21 1189 นาย สุริยพงษ์ เพชรศิริ 
22 1198 นาย กิตติกานต์ ทรัพย์ข า 
23 1199 นาย วารุจ ทัพธวัช 
24 1205 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสมบัติ 
25 1206 นาย ต่อตระกูล ทองแกมแก้ว 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 605 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1212 นาย เมธี ปัญญาหอม 
27 1213 นาย อภิมุข ชัยศิริ 
28 1220 นาย ธนกฤต แซ่กิม 
29 1224 นาย จิรัฎฐ ์ แพทย์วงศ์ 
30 1226 นาย อธิภัทร พลซา 
31 1227 นาย เมธาสิทธิ์ หมู่เจริญมณกิจ 
32 1228 นาย ณพดนัย อุ่นไพร 
33 1230 นาย รัฐภูมิ บุญญาวงศ์ 
34 1231 นาย ภูริภัทร มาเขียว 
35 1232 นาย ธรรมรัตน์ พันธุ์นายม 
36 1233 นาย ก้องกิดากร อาจมังกรณ์ 
37 1234 นาย อติชาติ สมค า 
38 1239 นาย ภูรินท์ หงษ์ยิ้ม 
39 1240 นาย วาท ี เสมือนพันธ์ 
40 1243 นาย พชรพล ดวงรัตน์ 
41 1244 นาย ปุญญพัฒน์ ปรางนาค 
42 1245 นาย สุภชัย จันทร์สร้อย 
43 1247 นาย สกุลรัตน์ ค านับภา 
44 1248 นาย รวิภาค จันทร์เกษม 
45 1249 นาย ศิวโรจน์ จิ๋วสละ 
46 1252 นาย ศุภรัตน์ จบหล้า 
47 1260 นาย กรศุทธิ์ สวัสด ี
48 1270 นาย เจนณรงค์ ถารีภาค 
49 1272 นาย รัชชานนท์ เมฆาวนิชย์ 
50 1274 นาย ธนโชต ิ ทองรุ่ง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 606 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0108 นาย อนุรักษ์ บุญทูล 
2 0109 นาย ธนาธิป พิณพงษ์ 
3 0270 นาย ปุณณาวร ศรีสาลี 
4 0273 ด.ช. ตติภัทร เปียศรี 
5 0306 นาย กรธวัช อินทเรืองศร 
6 0307 นาย ปัญญ์ วงศ์ประชา 
7 0325 นาย ภูษิต ชูแว่น 
8 0374 นาย จิณณวัตร์ ศรีผาวงศ์ 
9 0441 นาย กษิดิศ มณเฑียรเกษ 
10 0450 นาย ธนกฤต ทิศเนตร 
11 0470 นาย กิตติพัศ คิดประเสริฐ 
12 0471 นาย กิตติภณ คิดประเสริฐ 
13 0473 นาย ภูมิภัทร ช านิ 
14 0495 นาย พงษ์รัฐกฤษณ์ ศรีวงษ์ 
15 0584 นาย เจษฎาวุฒิ ประนาโส 
16 0801 นาย สุชาพงศ์ รามจันทร์ 
17 0802 นาย อัครวินท์ อยู่สอาด 
18 0807 นาย ศราวุฒิ คุณสุทธิ์ 
19 0808 นาย ธราวุธ ปลุกปัญญา 
20 0816 นาย ก้องกิดาการ ปาจินะ 
21 1236 นาย ธิติ บุญเศษ 
22 1237 นาย จิรายุทธ ค าสุนทร 
23 1238 นาย ณัฐพสิษฐ์ ธีรภัทรอาภรณ์ 
24 1242 นาย นราวิชญ์ น้อยเมือง 
25 1251 นาย ปฏิภาณ รุ่งเรือง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 606 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1253 นาย สุรชาติ กระดาษ 
27 1254 นาย ภาคภูมิ ชูเก็น 
28 1256 นาย ธนากร ประวะเค 
29 1257 นาย สิริชัย แจ้งสนธิ์ 
30 1258 นาย วัฒนา ถาวะโร 
31 1261 นาย อภิสิทธิ์ เจียมจรัสรังษี 
32 1262 นาย ธนากร กองบุญมา 
33 1263 นาย ชยรพ ชุ่มทองพิทักษ์ 
34 1264 นาย นุติ ดีพิจารย์ 
35 1267 นาย ศิรินัฐพงษ์ แสนมี 
36 1269 นาย ชนกชลน์ สุวรรณเรือง 
37 1275 นาย วันชัย  มางาม 
38 1277 นาย กษิภูมิ ดาวงาม 
39 1283 นาย ชนะศึก ค าวงค์ 
40 1284 นาย ภาคิน เนตร์ยัง 
41 1287 นาย วนานนท์ เรืองรุ่ง 
42 1289 นาย จักรพรรดิ์ เจริญสุช 
43 1290 นาย ภัทรธนภูมิ มีอุดร 
44 1291 นาย นันทศิริ กิจผดุง 
45 1293 นาย นวพล โกมลสวรรค์ 
46 1298 นาย ภัทรพล ธรรมรักษา 
47 1299 นาย ชัยรัชต ์ พุ่มกล่อม 
48 1300 นาย ณัฐธีร์ เชาวน์อภิวัฒน์ 
49 1301 นาย ไชยวัฒน์ หาดี 
50 1304 นาย สายฟ้า วิชชจุฑากุล 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 801 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0053 นาย ธนภัทร ทิ้งแสน 
2 0091 นาย เอกวัฒน์ เศวตภูมิพัฒน์ 
3 0246 นาย บุณบริพัตร ผะดาศรี 
4 0328 นาย ณัฐวุฒิ พ่ึงสวัสดิ์ 
5 0337 นาย ปิยวัฒน์ ศรีสังข์งาม 
6 0363 นาย รักติบูล จุลพรหม 
7 0448 นาย ณัฐภัทร บุญยวง 
8 0459 นาย วิชกร ณ วิเชียร 
9 0479 นาย พลอธิป ทองเพ็ชร 
10 0490 นาย วรากร ศะศิธร 
11 0614 นาย สุกฤษฏิ์ จึงสมาน 
12 0616 นาย ณภัทร วิเชียรฉาย 
13 0689 นาย นิติรัฐ ดีพลงาม 
14 0729 นาย กฤตภาส อัศวรัตนาพันธ์ 
15 0732 นาย ณวรรธน์ปพนพรรษ โชติจินดากุล 
16 0805 นาย สวโรจน ์ เรืองรพีธีรกุล 
17 0981 นาย วีรชน วิเศษสุทธิศิล 
18 0984 นาย พสธร รวมเงิน 
19 0988 นาย ปราณธวรรธน ์ ไชยชนะ 
20 0990 ด.ช. ธนาภิวัฒน ์ ระวิโสด 
21 0991 นาย เขษมศักดิ์ กุลาวาชัย 
22 0994 นาย สุวัชร ช านาญชาติ 
23 0996 นาย ภาสกร ณ น่าน 
24 0998 นาย ชนิตพล เงินจันติ๊บ 
25 0999 นาย อานนท์ สิทธิกัน 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 801 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1000 นาย อชิตพล สมบัติปัน 
27 1001 นาย นพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล 
28 1010 นาย พงศกร สีโน 
29 1007 นาย ณชพล ยากับ 
30 1068 นาย เข็มเพชร จิมจวน 
31 1280 นาย กฤตภาส สระบัว 
32 1281 นาย ศักดิณานนท์ จิตกว้าง 
33 1282 นาย ณะรัสธะเดช ทองฤทธิ์ 
34 1286 นาย ญาณาธร ด าสอน 
35 1288 นาย ธัชชัย ตรีทานนท์ 
36 1295 นาย ธารธรรม ใต้สุรา 
37 1296 นาย ณัฐภัทร สีพิมสอ 
38 1297 นาย ณพวิทย์ เดชศิริ 
39 1302 นาย ขุนเสมา พรมนาทม 
40 1310 นาย ณัชภัทร แฝงเพชร 
41 1315 นาย ธราเทพ ทองกลาง 
42 1316 นาย ณัฐวี ศิริรัตน์ 
43 1317 นาย คุณากร ทับทิมทอง 
44 1318 นาย นิติธร ศรีเชียงหา 
45 1319 นาย กษิดิศ จ ารัสรักษ์ 
46 1320 นาย รัฐธรรมนูญ จับเทียน 
47 1325 นาย นนทวัฒน์ ด้วงน้อย 
48 1333 นาย กษิดิ์เดช บงค์บุตร 
49 1340 นาย ธีรภัทร อบมา 
50 1341 นาย พงศธร โพธิ์ศรี 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 802 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0308 นาย ธนพล ปานเงิน 
2 0356 นาย พีรวิชญ์ จินพละ 
3 0401 นาย ธนกฤต สอแสง 
4 0404 นาย สุหฤท จันทมฤก 
5 0446 นาย ปิยทาน เกษประทุม 
6 0533 นาย ธนวัฒน ์ วราธนากร 
7 0586 นาย นนทวัฒน์ อนันต์ 
8 0769 นาย ธนกฤต สุขุมาลวงศ์ 
9 0817 นาย นฤเบศวร์ จ าปา 
10 0936 นาย กณิสพนจ์ กิตติสุรินทร์ 
11 0975 นาย ธนกร งามยิ่ง 
12 1011 นาย โชคสถาพร สินสมุทร์ 
13 1308 นาย สรวิชญ ์ อุมา 
14 1309 นาย ธนาธิป ธาดาเศวร์ 
15 1311 นาย กันติทัต บุญชุ่ม 
16 1312 นาย ต่อตระกูล ดอนโอฬาร 
17 1313 นาย ภานุวัฒน ์ บุญยก 
18 1322 นาย วศกร รัตมะโน 
19 1323 ด.ช. ฉัตรชัย สุระเสน 
20 1324 นาย พัชรพล จันโดน 
21 1330 นาย คชานนท์ สีหลิ่ง 
22 1331 นาย ญาณภัทรฆ์ วงศ์ประเสริฐ 
23 1332 นาย สมัชชา ขันธ์เดช 
24 1334 นาย บุญญกร ศิริเขิน 
25 1335 นาย บุญส่ง มาศงามเมือง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 802 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1336 นาย เอกราช นาอุ่นเรือน 
27 1338 นาย โอบเอื้อ ไกรทรัพย์สม 
28 1342 นาย พิตรพิบูล ดีกา 
29 1344 นาย ภานุวัฒน ์ มูลิกา 
30 1345 นาย ณัฐวุฒิ วงค์หิน 
31 1346 นาย กิตติพศ ติระจินดาสกุล 
32 1349 นาย ธนชาติ อุทัยมา 
33 1350 นาย ชัชพงศ์ วรรณหอม 
34 1352 นาย ปานแก้ว ธรรมเที่ยง 
35 1353 นาย สุขสันต์ กัณหาชัย 
36 1354 นาย จตุพล วัชธัญญกรณ์ 
37 1357 นาย สุเมธ สง่าวงศ ์
38 1359 นาย ปองภพ สิทธิจันทร์ 
39 1360 นาย ทศวร วรวิเศษ 
40 1362 นาย นายชโยดม ไชยเทศ 
41 1364 นาย ศุภกร สุขเกิด 
42 1365 นาย คชา  ค าด า 
43 1366 นาย ภานุเดช สิริศรีจันทร์ 
44 1371 นาย วิชญะ กลางสวัสดิ์ 
45 1372 นาย อโนทัย ค าพระมัย 
46 1374 นาย ศรัณย์ภัทร มีหมื่น 
47 1375 นาย ธรรมธัช อุดมสารี 
48 1376 นาย ปราบปราม ค ายืน 
49 1377 นาย ธนบดี สมบูรณ์ 
50 1378 นาย ศุภวิชญ์ โคสม 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 803 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0002 นาย ตฤณกร กีหงษ์ 
2 0005 นาย ภาคภูมิ ขุนศรี 
3 0006 นาย พรเทพ ทับมีบุญ 
4 0079 นาย สุธินันท์ เดชปัญญาวัฒน์ 
5 0086 นาย จักรพงศ์ พงษ์ลังกา 
6 0119 นาย ปฏิภัทร รอดลันดา 
7 0128 นาย ชิณพันธ์ วรณัชช์พิบูล 
8 0136 นาย พัชรพล ก้อนแข็ง 
9 0172 นาย พีรพล วัฒนกูล 
10 0130 นาย ภาคิน เสนาะเสียง 
11 0181 นาย พิทยุตย์ จุลกัลป์ 
12 0197 นาย พงษพัฒน์ นามจัตุรัส 
13 0221 นาย กุลพัทธ์ เครือชะเอม 
14 0255 นาย เกียรติศักดิ์ สร้อยทอง 
15 0262 นาย ไตรทศ โพธิ์พยัคฆ์ 
16 0264 นาย เทียนสิริ ทองสุริชัยศรี 
17 0271 นาย จิรพนธ์ กลธนเสพย์ 
18 0292 นาย ศรุต ิ ฤทธิ์สอาด 
19 0309 นาย ศักดินนท์ นัยพิน 
20 0314 นาย ปัณณธร ไสยรัตน์ 
21 0341 นาย นันทวัฒน์ สุขโหมด 
22 0393 นาย วัณณุวรรธน์ ทอดเสียง 
23 0399 นาย ธีรภัทร์ คืนดี 
24 0429 นาย นันท์มนัส ขอนสัก 
25 0449 นาย ภูวณัฐ ์ โศภิณธนพัฒน์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 803 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 0455 นาย จุฑาภัทร วาจาดี 
27 0460 นาย พัทธดนย์ ไฝนุ้ย 
28 0501 นาย ทินภัทร รอดงาม 
29 0525 นาย สหรัตน์ พิมศิริ 
30 0529 นาย ภูบดินทร์ แสงโชติ 
31 0530 นาย ภูพิพัทธ์ แสงโชติ 
32 0569 นาย อนุชา พ่ึงโค 
33 0593 นาย ปณวัฎ เที่ยงกุล 
34 0600 นาย ศุภณัฐ พวงสกุล 
35 0612 นาย วิศวกร ก้อนทอง 
36 0626 นาย พงษ์สิทธิ์ จ านงค์หาญ 
37 0873 นาย ชัยโรจน ์ จีบฉาย 
38 0912 นาย กฤษณะ สาสิงห์ 
39 0914 นาย เซทชา ปาทาน 
40 0915 นาย ศุภณัฐ จิตพยัค 
41 0917 นาย รุ่งรดิศ บุญเล 
42 0992 นาย จิณณทัติ จักรปิง 
43 0945 นาย ทรงยศ ชีวสถาพรชัย 
44 0950 นาย พินิจ มณีอินทร์ 
45 0987 นาย ต่อตระกูล ปันทา 
46 1040 นาย อธิป บุญเหลือ 
47 1045 นาย ธนาพล หงส์แก้ว 
48 1069 นาย ฤทธิ์นริน รินฤทธิ์ 
49 1273 นาย นภดล เกตุสุริวงค์ 
50 1348 นาย วุฒิภัทร บุญค า 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 803 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

51 1358 นาย มณฑวรรษ วรรณวงศ์ 
52 1368 นาย กรีฑาพล พริบไหว 
53 1369 นาย ฐิติศักดิ์ ค ารังษี 
54 1370 นาย ธีรภัทร มังกะระ 
55 1379 นาย รัชวุฒ ิ สุหงษา 
56 1381 นาย ปริวัฒน์ สิงห์ส าราญ 
57 1382 นาย จิรวัฒน ์ กลธนเสพย์ 
58 1384 นาย อุกฤษฏ์ วังยาว 
59 1387 นาย พุฒิพงศ์ แป้นไทย 
60 1389 นาย ณัฐนันท ์ บุญกาญจน์ 
61 1390 นาย ณชพล เนียมสนิท 
62 1391 นาย ศุภกิตติ์ ในผลดี 
63 1392 นาย อัครพล ศรีนิลทา 
64 1393 นาย ชนกันต์ รีพี 
65 1394 นาย พรทวี มณีวรรณ 
66 1395 นาย กิตติวา บุญมา 
67 1396 นาย ภูธิปต์ งดงาม 
68 1397 นาย ธีรยุทธ พรนิคม 
69 1398 นาย พงศ์ธร มารอด 
70 1399 นาย ศิริพจน์ เศวตสุริยานนท์ 
71 1401 นาย ดรัณภพ ค าสิริ 
72 1402 นาย ธนานนท์ วงษ์สีหา 
73 1403 นาย นัฐชนน จันทะวงศ์ 
74 1405 นาย ภักดีภูมินทร์ ศรีมงคล 
75 1408 นาย ณัฐพนธ์ โนนทิง 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 803 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

76 1409 นาย พงศธร ผลพฤกษ์ 
77 1410 นาย พนาย แสงอ่อน 
78 1411 นาย ภานุพงศ์ เหมือนจินดา 
79 1412 นาย อดิศร เข็มทอง 
80 1413 นาย กฤติยา แก่นทอง 
81 1414 นาย วัชรวุธ สุดจันทร์ 
82 1418 นาย ภานุวัฒน ์ กุมมาน้อย 
83 1419 นาย อฏิพัทธิ์ ทองนาค 
84 1420 นาย รัชภูม ิ ศรีณรงค์ 
85 1421 นาย ดุลย์ชัยภณ ทองเปี่ยม 
86 1422 ด.ช. ณัฐพล วิเศษสรรค์ 
87 1423 นาย เขมเสฎฐ์ ลิมวัฒโนชัย 
88 1424 นาย ธนัท เขียวสะอาด 
89 1427 นาย ภานุพงษ์ อร่ามรส 
90 1430 นาย ชินภัค ทองอินทร์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 804 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0199 นาย สิรธีร ์ ค าพุฒ 
2 0379 นาย ณัฐชนนท์ ศรีกลัดหนู 
3 0381 นาย อดิศักดิ์ เอ่ียมทองค า 
4 0534 นาย ซาร์มิ ฮากันแป 
5 0592 นาย กิตติพงษ์ กัณหาชัย 
6 0621 นาย  กฤษณะ เมืองด้วง 
7 0761 นาย ธิติ จันทร์กอง 
8 0813 นาย ธีรภัทร น้ ากลั่น 
9 0891 นาย อัศจรรย์ สูตรสุข 
10 0928 นาย พงศ์กรณ์ เกิดภานุพัฒน์ 
11 0989 นาย เมธาสิทธิ์ ปิจดี 
12 1002 นาย กอบณัช จันต๊ะโมกข์ 
13 1259 ด.ช. สรวิศ โยธะคง 
14 1305 นาย มนต์ชัย รู้วิวัฒนพงษ์ 
15 1339 นาย จิรภัทร ศรีค า 
16 1388 นาย กฤตยชญ์ โตสกุล 
17 1404 นาย ก าธน ไตรยวงค์ 
18 1416 นาย ณรงค์ชัยทัศ ญาณวิทยาเลิศ 
19 1417 นาย ศตวรรษ บุตรดา 
20 1426 นาย ธนภัทร อิสระมงคลการ 
21 1428 นาย ฐิติภักดิ ์ กุลวงศ์ 
22 1429 นาย ภูวรา โชติสวัสดิ ์
23 1434 นาย วรัญญู อ่อนเกตุพล 
24 1435 นาย จักรภัทร ตันติพงศ์สกุล 
25 1436 นาย คณิน เวชอนุรักษ์ 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 804 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1437 นาย อัคคภาคย์ ถิ่นจอม 
27 1438 นาย ชาญวิทย์ อินริราย 
28 1439 นาย อัครพล เชาว์แล่น 
29 1440 นาย ชยาวัฒน ์ ชมมัชยา 
30 1441 นาย พีรวิชญ์ พวงดอก 
31 1443 นาย ชนินท์ณัฐ ธวัชกาญจน์ 
32 1445 นาย วรัญญู สุขสมบูรณ์ 
33 1446 นาย ภัทรพล สพานทอง 
34 1447 นาย ฐิติพล พุ่มศรี 
35 1450 นาย กรณ์ดนัย เมฆจันทร์ 
36 1452 นาย ธนัญชัย อินสอน 
37 1453 นาย ศักดิ์ดา ศรีสุลัย 
38 1455 นาย วรากร เรืองศรี 
39 1461 นาย ธนภัทร จันทร์แก้ว 
40 1462 นาย ก้องฟ้า สุทธิพันธุ์ 
41 1465 นาย สิทธิกร สายวารี 
42 1466 นาย วศิน เขียวแสวง 
43 1468 นาย นัทธิ์ฐรัฐ รักษาบุญ 
44 1469 นาย ณัฐชนน สมยะ 
45 1471 นาย กัปตัน ปานเนาว์ 
46 1484 นาย นวภ ู ปล้องทอง 
47 1487 นาย ภควัฒน์ กฤชเถกิง 
48 1489 นาย อัครวิทย์ จิตรจ านงค์ 
49 1494 นาย พฐนนท์ ก าดี 
50 1003 นาย ชนาธิป คันฉาย 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 805 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0032 นาย จิรวัฒน ์ พิมพ์พัฒน์ 

2 0038 นาย ธนภัทร ศรีวรรณ 

3 0230 นาย พัสกร งามเลิศ 

4 0330 นาย วรกฤต ทรงธนจิตติ 

5 0371 นาย สุปาณัสม์ หงษ์สกุล 

6 0395 นาย ทัศน์พล ทัพพระจันทร์ 

7 0465 นาย พชร บุญเรืองขาว 

8 0469 นาย ธนกฤต แสนสุขทวี 

9 0579 นาย กฤติพงษ์ แก้วจันทร์ 

10 0589 นาย ธันวา ข าใจ 

11 1235 นาย จิติวัฒน์ เล็กประทุม 

12 1271 นาย กฤตเมธ ปานนก 

13 1380 นาย ศุภกร ศรีด ี

14 1449 นาย ธนากร ดวงแก้ว 

15 1456 นาย พงศ์ปณต ปานอ าพันธ์ 

16 1457 นาย ตนุภัทร เกตุนวล 

17 1458 ด.ช. ภูริ แย้มอุทัย 

18 1459 นาย วรดร เจริญลักษณกุล 

19 1460 นาย ชนะชัย ชุมเจริญ 

20 1463 นาย เทวะกฤต ช่างแก้ว 

21 1472 นาย บุณยกร เกิดพุ่ม 

22 1475 นาย ศตวรรษ จารุทัศน์ 

23 1476 นาย ชัยวัฒน ์ รวมสุข 

24 1479 นาย ชลากร ก าลังแพทย์ 

25 1480 นาย ศุภกร กาญจนสุธา 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 805 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

26 1482 นาย ชวัลวิทย ์ ธนาปริญชาน์กุล 

27 1483 นาย กิตติ์ชนะ ผลเพ่ิม 

28 1485 นาย วิรัตน์ วงษ์ศรีรักษ์ 

29 1486 นาย ณัฐนนท ์ จีนหนู 

30 1492 นาย ภัทรพล รัตนมันตาคม 

31 1493 นาย นครินทร์ แสนค า 

32 1499 นาย ทัศน์พล ศรีธเนศสกุล 

33 1500 นาย ชวัลวิทย ์ ผาสุก 

34 1502 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสดวิลัย 

35 1503 นาย ชัยวัฒน ์ มาลี 

36 1504 นาย ศุภฤกษ์ ศรีสวัสดิ์ 

37 1505 นาย กฤติพงศ์ ทองเรือง 

38 1506 นาย พิทวัส พงศ์ชุตินันท์ 

39 1508 นาย ก้องปราบ สอนบาลี 

40 1509 นาย ณัฐกรณ์ สว่างจิต 

41 1510 นาย มูนีร ปาเน๊าะ 

42 1511 นาย นิติกรณ์ ฟองจันทร์ 

43 1513 นาย ภูริณัฐ นิยมศรีสมศักดิ์ 

44 1515 นาย กรกต โพธิ์ประเสริฐ 

45 1516 นาย รัชเดช ตีระกิจวัฒนา 

46 1517 นาย อภิสิทธิ์ รักแย้ม 

47 1519 นาย ผไทรุจ พงศ์วรพล 

48 1520 นาย ศิวกรณ์ เจียรบุตร 

49 1522 นาย นวัตกรณ์ พันธ์ใหญ่ 

50 1523 นาย ภูวนาช มานา 
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

 หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสอบ 806 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 0578 นาย ธนาคม ภู่พงษ์ 
2 1473 นาย รัชพล พรมดวงศรี 
3 1496 นาย เศรษฐดา วังกาษร 
4 1497 นาย ภูชิสส ์ กิ่งผา 
5 1498 นาย ธนวินท์ เมฆวิลัย 
6 1524 นาย เลิศปรีชา ลองพิชัย 

 


