
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) 
รอบท่ี 5 Direct Admission ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู นั้น  

 ในการนี้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
วัดคุณลักษณะความเป็นครู (ดังเอกสารแนบท้าย) 

ประกาศ  ณ  วันที่    เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

๑๑



 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 Direct Admission 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 928001 นายธัญธัช ชูไพร 
2 928002 นายรัฐบาล ชัยชนะ 
3 928003 นายสุกฤษฏิ์ บุญศิริ 
4 928004 นายธ ามรงค์ ศรีสุวรรณ 
5 928005 นางสาวจิตสุภา ทองสุย 
6 928008 นายภูริภัทร ปวุฒิพันธุ ์
7 928009 นายชัยณรงค์ คงแก้ว 
8 930001 นายพชรพล แสงงาม 
9 929001  นางสาวธัญชนก มากมณี 

 

 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสตูร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 930002 นายฮัฟฟาน ทองมา 

 

 

 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 931001 นายปฏิภาณ บุญช่วย 
2 931002 นางสาวแก้วมณี ศรีพรม 
3 931003 นายพงศกร ดิษฐคล้าย 

 

 

 

 

 



ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) 
รอบท่ี 5 Direct Admission ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู นั้น  

 ในการนี้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
วัดคุณลักษณะความเป็นครู (ดังเอกสารแนบท้าย) 

ประกาศ  ณ  วันที่   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

รุง่นภา

๑๑



รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 Direct Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 928001 นายธัญธัช ชูไพร 
2 928002 นายรัฐบาล ชัยชนะ 
3 928003 นายสุกฤษฏิ์ บุญศิริ 
4 928004 นายธ ามรงค์ ศรีสุวรรณ 
5 928005 นางสาวจิตสุภา ทองสุย 
6 928008 นายภูริภัทร ปวุฒิพันธุ ์
7 928009 นายชัยณรงค์ คงแก้ว 
8 930001 นายพชรพล แสงงาม 
9 929001 นางสาวธัญชนก มากมณี 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสตูร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 930002 นายฮัฟฟาน ทองมา 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ  

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 931001 นายปฏิภาณ บุญช่วย 
2 931002 นางสาวแก้วมณี ศรีพรม 
3 931003 นายพงศกร ดิษฐคล้าย 




