
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ด าเนินจัดการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษา 
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต  เมื่อวันศุกร์  ที่  28 พฤษภาคม 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

 ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 (ดังเอกสารแนบท้าย) 

ทั้ งนี้  ให้นักศึกษาที่ สอบไม่ผ่ านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เข้าสอบใหม่ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ผ่านระบบ LMS (ดังเอกสารแนบท้าย) 

ประกาศ  ณ  วันที่   เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2



 
รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1.  s160514290045 นายทีฆวรรษ แก้วขวัญ 
2.  s160514290028 นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น 
3.  s160514280019 นายวีรศักดิ์ มะลิทอง 
4.  s160514290072 นายอรรถโกวิท แสงใส 
5.  s160514300039 นางสาวสุวิชญา บุญหลง 
6.  s160514300007 นางสาวชุติมา คีรีเพ็ชร 
7.  s160514280017 นางสาวมณฑิกา คงรักษ์ 
8.  s160514280003 นายกิตติธัช ช่วยพิทักษ์ 
9.  s160514290032 นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว 
10.  s160514300050 นายพีรพัฒน์ ศักดิ์อินทร์ 
11.  s160514300031 นางสาวทิพย์วิมล นุ่นทอง 
12.  s160514280047 นางสาวเจนจิรา คล้ายกุ้ง 
13.  s160514290053 นายปนิธาน รังเสาร์ 
14.  s160514280029 นางสาวกิตติวรรณ สุวรรณา 
15.  s160514300040 นางสาวเดือนเต็ม ฟูคณะ 
16.  s160514290011 นางสาวปรัชญาภรณ์ มิลอน 
17.  s160514280013 นางสาวปิยลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 
18.  s160514280038 นางสาวพิมพ์ชนก มณีรัตน์ 
19.  s160514290006 นายชัยมงคล ชูทอง 
20.  s160514290063 นางสาวลักขณา ตุเทพ 
21.  s160514300013 นางสาวนริศรา อินจันทร์ 
22.  s160514300054 นางสาวณัฐชยา เพชรประกอบ 
23.  s160514280001 นางสาวกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว 
24.  s160514290055 นายปรินทร เล่าพิทักษ์ 
25.  s160514290013 นายพินิศ ทองมีขวัญ 
26.  s160514290010 นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ 
27.  s160514300034 นางสาววราภรณ์ ชอบแต่ง 
28.  s160514280007 นายธนวุฒ ิ พุทธพงค์ 
29.  s160514280035 นางสาวณัฐพร เสนเกื้อ 
30.  s160514290066 นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ 
31.  s160514280012 นางสาวปณิตา จันทศรี 
32.  s160514280040 นางสาววรรณนิสา โพชนุกูล 
33.  s160514290012 นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์ 
34.  s160514290061 นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล 
35.  s160514280023 นายสิทธิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 
36.  s160514280010 นางสาวนุชนาถ ไชยสิทธิ์ 



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ล าดับ 
37.  s160514280005 นางสาวชลธิชา คงพรม 
38.  s160514280022 นางสาวสายธาร บุญราศรี 
39.  s160514290057 นายพงศ์ภัค เจริญศรี 
40.  s160514290085 นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ์ 
41.  s160514280034 นายณัฐพงศ์ จันทรมงคล 
42.  s160514290078 นางสาวชลธิดา เถื่อนเทพ 
43.  s160514290020 นายศรายุธ ประดับจันทร์ 
44.  s160514300058 นางสาวสุจรรยา จันทร์อ่อน 
45.  s160514290016 นายภาณุพงศ์ โสภารัตน ์
46.  s160514290002 นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร 
47.  s160514280045 นางสาวสุทธิดา เพชรตีบ 
48.  s160514280043 นายศิริพล ชุมแก้ว 
49.  s160514290036 นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน 
50.  s160514280039 นางสาวมลธิรา ขาวหนูนา 
51.  s160514290059 นายพีรยุทธ รักญาติ 
52.  s160514300015 นางสาวบุษกร ขวัญซ้าย 
53.  s160514300043 นางสาวกุลณัฐ เทพกูล 
54.  s160514280046 นายอรรถชัย แจ่มเรือน 
55.  s160514280027 นางสาวกนิษฐา ไพรมย์ 
56.  s160514280011 นางสาวนุชรี ก าเหนิดดี 
57.  s160514290001 นางสาวกรสกุล ชูโลก 
58.  s160514290003 นางสาวฆูซัยณี ศรีพิกุล 
59.  s160514290023 นางสาวสาธินี งามไตรไร 
60.  s160514290044 นางสาวดวงกมล อิสระทะ 
61.  s160514280008 นางสาวธัญวรรณ อ่ิมนวล 
62.  s160514290067 นางสาวศิริวิมล นวลศรี 
63.  s160514280002 นางสาวกัชชลา พรุเพ็ชรแก้ว 
64.  s160514290034 นายโกเมนเอก ทองแก้ว 
65.  s160514290076 นางสาวเจนจิรา แก้วสุข 
66.  s160514300021 นางสาวสิรินทรา ตรีรัตน์ 
67.  s160514290052 นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด 
68.  s160514290065 นายวัชรพล แพทย์รัตน์ 
69.  s160514290019 นายศรัณย์ นครไพร 
70.  s160514290075 นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งนาค 
71.  s160514290041 นายชิษณุพงศ์ คงสอน 
72.  s160514290033 นางสาวเบญจรัตน์ เเก้วน้อย 
73.  s160514290037 นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย 
74.  s160514290031 นางสาวอัมนีย์ แหละยุหีม 
75.  s160514290071 นายอภิมุข สุวรรณชาตรี 
76.  s160514290043 นายณัฐนนท์ ธรรมโณ 



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ล าดับ 
77.  s160514290022 นางสาวสรารัตน์ หนูเสน 
78.  s160514280041 นางสาววรัญญา คงพรม 
79.  s160514290064 นางสาววรวรรณ อินทสระ 
80.  s160514290009 นางสาวนุชสรา ขุนทอง 
81.  s160514290081 นางสาวยุวดี อร่ามเรือง 
82.  s160514290021 นางสาวสรวงสุดา อินทเรย์ 
83.  s160514290083 นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น 
84.  s160514290039 นายชญานนท์ พลฑา 
85.  s160514290048 นายธนวัฒน ์ แสงไกร 
86.  s160514280031 นางสาวจงกล ชอบแต่ง 
87.  s160514290062 นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี 
88.  s160514290047 นายธนพัทธ์ ชูศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้ความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอบซ่อม) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ผ่านระบบ LMS 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1.  s160514300053 นายชินกฤต ทิมลาย 

2.  s160514300023 นายอัษฎาวุธ โอภาศย์ 

3.  s160514300037 นายสหรัฐ แสงกระจ่าง 

4.  s160514290035 นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากูล 

5.  s160514300022 นายอภิสิทธิ์ แก่นแก้ว 

6.  s160514300014 นางสาวนิภาขวัญ ธานินทร์พงศ์ 

7.  s160514300042 นายกิตติชัย ใจหนัก 

8.  s160514290051 นายธีร์ธวัช สังข์ขาว 

9.  s160514300002 นายกฤตพร สังข์ทองจีน 

10.  s160514300030 นายณัฐกฤต ไชยชะนะ 

11.  s160514300056 นางสาวพลอยปภัส วรนิธิศพัฒน์ 

12.  s160514300012 นางสาวธีราพร สุจิตโต 

13.  s160514290046 นายธนชัย แก้วสองเมือง 

14.  s160514280016 นายภัทร วงศ์สุวรรณ 

15.  s160514290024 นายสิทธิชัย ช านาญ 

16.  s160514300017 นายพงศพัศ ขวัญมิ่ง 

17.  s160514300046 นางสาวธาราทิพย์ แซ่ตั้ง 

18.  s160514280037 นางสาวพวงมณี แก้วมณี 

19.  s160514290084 นางสาวสุมณฑา วรรณขาว 

20.  s160514280033 นายฐิติกร ล าพรหมสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




