
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง ปวช./ปวส.)  

ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี     ประจ าปีการศึกษา  2561  แล้วนั้น   มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร  ตั้งแต่วันท่ี 25 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

      2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน 
           รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันและเวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว   ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  และพิมพ์ใบ 
                    แจ้งหนี้เพ่ือน าไปช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต  และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
           ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน    

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้า 
           ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

      3. ก าหนดวันรายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา  

3.1 วันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2561    เวลา 09.00 – 11.30  น.  (รอบเช้า) 
   -   คณะศิลปศาสตร์      -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   -   คณะวิศวกรรมศาตร์      -   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

                    -   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
 
 
 

1.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

                       http://reg.rmutp.ac.th 

         ได้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 
 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


  

                                           -  2  - 

 
                 3.2  วันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2561     เวลา 13.00 – 16.00 น.   (รอบบ่าย) 
      -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        -  คณะบริหารธุรกิจ        -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

  เอกสารที่ต้องน ามาในวันขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  เตรียมเอกสารเพ่ือใช้ 
           รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม  D-Hall  ศูนย์เทเวศร์   
           (ในวันและเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปนี้ 

  ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย   จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาใบช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร จ านวน    1   ชุด                

  ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน    2   ชุด 

  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา    จ านวน    2   ชุด 

      หมายเหต ุ นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เท่านั้น เพ่ือท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                   

        4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน    

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1.  ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 

12,000  22,000 

2.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

13,000 
   

23,000 

 3.   บริหารธุรกิจ บริหารธรุกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรลัฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000 
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

1.  4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรลัฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000 
23,000 
18,000 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

    
    



  
                                 

                              -  3  - 
 
 

  

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

 6.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
     ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

 7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

6.  8.  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

9.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
 การออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

 
 5.   ปฐมนิเทศนักศึกษา  วันที่  18 - 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3    
          อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  

         6.  ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  วันที่  12 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2561  
                  ณ  ห้องประชุม  D – Hall  ศูนย์เทเวศร์ 
        7.   เม่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      ทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม 
     ต่าง ๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่   24    พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา 
 

1.เข้าตรวจสอบรายชื่อที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 
 

2.ตรวจสอบ รายชื่อ และ รหัสนักศึกษา โดยคลิกที่ คณะที่ประกาศผล ดงัรูป 
 

ในหน้าประกาศรายชื่อและรหสันักศึกษา  

สามารถค้นหารายชือ่ได้โดย กดปุ่ม Ctrl + F จะได้หน้าต่างการค้นหาดังรปู 

(หน้าต่างการค้นหา Google Chrome)  

 
(หน้าต่างการค้นหา Microsoft Edge) 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 
 

(หน้าต่างการค้นหา Firefox) 

 
  



 

คลิกที่ “รายงานตัวผา่นระบบคลิกที่น่ี” และท าการเข้าสู่ระบบในข้ันตอนต่อไป โดยที่รหสัผ่าน

เริ่มต้นในการเข้าสู่ระบบจะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

  
  

คลิก !!! 

รหัสนักศึกษา 



 

3.เข้าสู่หน้าเว็บระบบทะเบียนนักศึกษา( http://reg.rmutp.ac.th ) เพื่อน ารหัสนักศึกษาที่ได้มา 
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานตัวผ่านระบบ รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบเริม่ต้น จะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

 
 
4.หลังจากท าการเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ทุกคนท าการคีย์ประวัติต่างๆใหค้รบถ้วน 
หากข้อมูลใด ไมม่ี ใหท้ าการ “  -  “ แทน 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 
รหัสประชาชน 

http://reg.rmutp.ac.th/


 

 

หากกรอกข้อมูลส่วนใดขาดหายไป หรือ ไม่สมบูรณ์  
ระบบจะท าการแจ้งข้อผิดพลาดไว้ ดังรูป 

 
 
หลังจากกรอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้วให้คลิกท่ี ปุม่บันทึก ดังรูป 

 



 

5. ให้ท าการพิมพ์ ใบรายงานตัวผ่านระบบ และ ใบลงทะเบียน โดยการคลิกดังรูป 

 
 

5.1 คลิกที่ “ใบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา” ดงัรูป 

 
  



 

 
และท าการพิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามาประกอบการรายงานตัว 

 
*** หมายเหตุ *** 
ใบรายงานตัว(ใบประวัติ) เป็นใบประกอบการรายงานตัว เท่านั้น  

ไม่ได้เป็นใบช าระค่าลงทะเบียน 

  



 

5.2 พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อน าใบลงทะเบียนช าระเงิน 

 
 

 
*** หมายเหตุ *** 
ใบลงทะเบียน ให้น าไปช าระเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพฯ ธนาคารธนชาตฯ และ เคาเตอร์เซอร์วิส 
ภายในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในใบลงทะเบยีน และหลังจากช าระเงินแล้ว ให้เก็บส่วนของลูกค้า 
ที่ธนาคารหรือเคาเตอรเ์ซอร์วิสคืนให้ไว้เป็นหลักฐานในการช าระเงินในวันรายงานตัว 



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30101 : การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

301011005-8   นายธนกิจ สุขเกษม 1 076150101111-5
301011006-6   นางสาวกัญญารัตน์ เกตุแยม้ 2 076150101112-3
301011012-4   นางสาวจริยาพร  ป้อมลอย 3 076150101113-1
301011023-1   นางสาวอัญธิกา  พนัธุมจนิดา 4 076150101114-9
301011024-9   นางสาวอรณิชชา ศิระบุรภัทร 5 076150101115-6
301011025-6   นางสาวธนัญญา จนิดาวงศ์ 6 076150101116-4
301011026-4   นางสาวสุจนิันท์ แซ่ม้า 7 076150101117-2
301011032-2   นางสาวสุประวีณ์ ธีระบุตร 8 076150101118-0
301011034-8   นายภราดา สกุลวัฒนกิจเลิศ 9 076150101119-8
301011035-5   นายศิริพงษ์ ลิขิตธรรมกุล 10 076150101120-6
301011036-3   นายธนาคาร ศิริพรหม 11 076150101121-4
301011045-4   นายนันทพงศ์ อรุณเร่ือ 12 076150101122-2
301011048-8   นางสาวภุมรินทร์  ประสงค์ผล 13 076150101123-0
301011049-6   นายกฤษณ์ ภู่ศิริพนัธ์ 14 076150101124-8
301011051-2   นางสาวเมธาวี ลามอ 15 076150101125-5
301011052-0   นางสาวชวนฝัน อ่อนตา 16 076150101126-3

จ านวนทั้งสิ้น 16 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30102 : การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

301021016-3   นางสาวทิพปภา แซ่ตัน 1 076150102029-8
301021026-2   นายศักดา เส้งขาว 2 076150102030-6
301021036-1   นายณัฐวุฒิ ชุมพล 3 076150102122-1
301021039-5   นายชัยรัตน์ ประภัสมาลัยสร 4 076150102123-9
301021040-3   นางสาวกัญญาณัฐ สุภาษี 5 076150102124-7
301021041-1   นางสาวกมลทิพย ์รักฉิมพลี 6 076150102125-4
301021053-6   นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณ 7 076150102126-2
301021058-5   นางสาวธนพร ชัยเลิศอนันตพร 8 076150102127-0
301021064-3   นางสาวภัสสร  แซ่โง้ว 9 076150102128-8
301021066-8   นางสาวพศิกา พึ่งรุ่ง 10 076150102129-6
301021067-6   นางสาวสุรางคนา สุวรรณศิลป์ 11 076150102130-4
301021068-4   นางสาวรุจริา ร่ืนเริง 12 076150102031-4
301021069-2   นายทัตเทพ จนัทร์งาม 13 076150102131-2
301021070-0   นายชาคริต จติระออน 14 076150102032-2
301021071-8   นางสาวพมิพช์นก มหาทรัพยส์มบัติ 15 076150102132-0

จ านวนทั้งสิ้น 15 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

301031023-7   นางสาวประภา ชีโพธิ์ 1 076150103101-4
301031044-3   นางสาวญาณวดี คล้ายเคลือบ 2 076150103102-2
301031045-0   นางสาวขนิษฐา เทศสิงห์ 3 076150103103-0
301031046-8   นายสิรวิชญ์ ฉวีพจน์ก าจร 4 076150103019-8
301031047-6   นางสาวอุไรวรรณ เอี่ยมกั๊ก 5 076150103020-6

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30104 : ภาษาไทยประยุกต์ (ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

301041001-1   MissYIJUN LU 1 076160104701-9
301041003-7   MissYAN ZHUGE 2 076160104702-7
301041007-8   MissZHANWEI HE 3 076160104703-5
301041008-6   MissYILIAN LIU 4 076160104704-3
301041009-4   Mr.WENLEI QIN 5 076160104705-0
301041010-2   MissHAIYAN LI 6 076160104706-8
301041011-0   Mr.HONGYANG LI 7 076160104707-6
301041013-6   MissSHIYING CHEN 8 076160104708-4
301041014-4   MissSUI LI 9 076160104709-2
301041015-1   MissJINYUAN YA 10 076160104710-0
301041016-9   MissTIE JIANG 11 076160104711-8
301041017-7   MissJUANLING ZHONG 12 076160104712-6
301041018-5   MissYONGJIE PAN 13 076160104713-4
301041020-1   MissDIFAN DENG 14 076160104714-2
301041021-9   MissCHUNHUA WU 15 076160104715-9
301041022-7   MissLITING HUANG 16 076160104716-7
301041023-5   MissXUEDAN LING 17 076160104717-5
301041024-3   Mr.XIANGANG LIANG 18 076160104718-3

จ านวนทั้งสิ้น 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

302011019-7   นายอัจฉริยะ ศรีสุวรรณ 1 056150201041-7
302011024-7   นางสาวชลธิชา กิจวัตร์ 2 056150201042-5
302011026-2   นางสาววราภรณ์ มาพลิอม 3 056150201043-3
302011034-6   นายวัชรากร เกษตรสินธุ์ 4 056150201141-5
302011035-3   นายพศิพมิุข ขัดสี 5 056150201142-3
302011036-1   นายนันทสิทธิ์ วิสาโรจน์ 6 056150201143-1

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30300 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303001038-7   นายสมาธิชัย โพนกระโทก 1 076150304216-7
303001041-1   นางสาวสรลักษณ์  ศุภการกุญชร 2 076150304217-5
303001049-4   นางสาวอริสรา อักสวง 3 076150304218-3
303001052-8   นางสาวลลิตา จริะรัตน์พศิาล 4 076150304316-5
303001063-5   นางสาวเอมมิกา ฟกัแก้ว 5 076150304317-3
303001087-4   นางสาวปัทมวรรณ เปรมปริก 6 076150304318-1
303001095-7   นางสาวมาริสา ธาราพงษ์ 7 076150304416-3
303001108-8   นางสาวคริสมาส ศรีบัวเผ่ือน 8 076150304417-1
303001125-2   นางสาวอัญชลีพร เทพพทิักษ์ 9 076150304418-9
303001126-0   นางสาวปริณดา โพธิ์ทองศรีสทธิ์ 10 076150304516-0
303001127-8   นางสาวฉัตรเพชน นุชงาม 11 076150304517-8
303001145-0   นางสาวธัญชนก แสงยอด 12 076150304518-6
303001146-8   นางสาวณัฐกานต์ ชูเชิด 13 076150304611-9
303001149-2   นางสาวกัญญารัตน์ ศรีเกตุ 14 076150304612-7
303001150-0   นางสาวจฑิาภรณ์ เชื้อโคกสูง 15 076150304613-5
303001151-8   นางสาวผ่องมณี แสงพรม 16 076150304614-3
303001155-9   นางสาววรินทร เข้มแข็ง 17 076150304615-0
303001157-5   นางสาวปวีณ์นุช รัตนโพธิพรกุล 18 076150304616-8

จ านวนทั้งสิ้น 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30301 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303011015-3   นางสาวชนัญชิดา ชนะศุภธาตรี 1 076150303111-1
303011022-9   นางสาวสุภัสสรา เบ่งศรี 2 076150303112-9
303011043-5   นางสาวสุภารัตน์ พงษ์ธานี 3 076150303113-7
303011044-3   นางสาวพรประภา แพรพนัธ์ 4 076150303114-5
303011045-0   นายนาวิน แยม้ศรี 5 076150303115-2

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30302 : การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303021008-6   นางสาวศรุตยา เกียรติเลขา 1 076150303221-8

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30303 : การตลาด-การบริหารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303031027-4   นายอิทธิ เพิ่มสุวรรณ 1 076150302031-2
303031033-2   นางสาวสุชานรี  ส าโรงทอง 2 076150302032-0
303031037-3   นายวชิรวิทย ์รักซ้อน 3 076150302033-8
303031038-1   นายยศนันท์  อาจหาญ 4 076150302229-2
303031043-1   นางสาวมณฑิรา แก่นนาค 5 076150302230-0
303031044-9   นายคณิศร จงึแสนประเสริฐ 6 076150302231-8
303031047-2   นางสาวระวิวรรณ ทองอุปการ 7 076150302232-6

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30304 : การตลาด-การสื่อสารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303041003-3   นางสาวชนิษฐา ต้นแทน 1 076150302417-3
303041025-6   นายณปภัช หลงสวัสด์ิ 2 076150302418-1

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30315 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303151001-3   นายวทัญญู เรืองพร้ิม 1 076160303041-9
303151003-9   นางสาวจริประภา กล่ินบัว 2 076160303042-7
303151004-7   นางสาวฐิตาพร โพธิ์ศิริ 3 076160303043-5
303151006-2   นางสาวกัลยสุ์ดา ธงสันเทียะ 4 076160303044-3
303151007-0   นายพลเทพ เกิดทับทิม 5 076160303045-0
303151008-8   นายนภัสรพ ีรอดไผ่ทวีสิน 6 076160303046-8
303151009-6   นางสาวจริวดี ชูวงษ์ 7 076160303047-6
303151010-4   นางสาวรชตวรรณ ปราดเปร่ืองเวทย์ 8 076160303048-4

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303191003-1   นายอาณัติ หมัดดี 1 076160302029-5
303191006-4   นายคุณานนต์  วิจติรแก้ว 2 076160302030-3
303191008-0   นายอภิวิชญ์ อัศวพรรค 3 076160302031-1
303191009-8   นายชัชรินทร์ พึ่งจ านงค์ 4 076160302032-9
303191010-6   นายอดุลย ์โสอุดร 5 076160302033-7
303191012-2   นางสาวสุวารี ขวัญเจริญพร 6 076160302034-5
303191013-0   นายทนาวัฒน์ ใจซ่ือ 7 076160302035-2
303191015-5   นายพสักร ขาวโชติช่วง 8 076160302036-0
303191017-1   นายนัฐกานต์  แก้วจนัทร์ 9 076160302037-8
303191019-7   นายณัฐศักด์ิ สีบานชื่น 10 076160302038-6
303191022-1   นายมณฑล มณเฑียร 11 076160302039-4
303191023-9   นางสาวปิยะฉัตร คชฤทธิ์ 12 076160302040-2
303191026-2   นายสหภาพ สืบสุภาพ 13 076160302041-0
303191028-8   นางสาวสิริยากร สุดจติรจลู 14 076160302042-8
303191030-4   นายศุภกรณ์  ก่อเกิด 15 076160302043-6
303191031-2   นายพรรษวุฒิ ภุชงค์รัตน์ 16 076160302132-7
303191032-0   นางสาวสุจติรกุล ครองไข่น้ า 17 076160302133-5
303191033-8   นายศิริมงคล สุธีจารุพทิยา 18 076160302134-3
303191034-6   นางสาววิธุกานต์ ระยบัศรี 19 076160302135-0
303191035-3   นางสาวศศิธร แจม่กระจา่ง 20 076160302136-8
303191036-1   นางสาวพรสุดา หันจางสิทธ์ 21 076160302137-6
303191037-9   นายอธิวัฒน์ อินทร์หอม 22 076160302138-4
303191040-3   นางสาววราพร เวียงยา่งกุ้ง 23 076160302139-2
303191045-2   นายกิตติธัช โกมลนาค 24 076160302140-0
303191049-4   นางสาวพรพรรณ แดงทองค า 25 076160302141-8
303191050-2   นางสาวณปภัช โสมวงค์ 26 076160302142-6
303191057-7   นางสาวสิริยากรณ์  นามพทุธา 27 076160302143-4

จ านวนทั้งสิ้น 27 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30321 : การบัญช-ีการบัญชีบริหาร (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303211001-1   นางสาวสุวรรณา หล้าศรี 1 076160304019-4
303211002-9   นางสาวปนัตฐา ฃาโรจน์ 2 076160304030-1
303211003-7   นางสาวภูษณิศา ห้วยหงษ์ทอง 3 076160304031-9
303211004-5   นางสาวพชัราภรณ์ สังข์แก้ว 4 076160304032-7
303211005-2   นางสาวอรวรรณ กล่ าวงษ์ 5 076160304081-4
303211007-8   นางสาวบุษกร แจม่สน 6 076160304082-2
303211008-6   นางสาวกาญจนา มีฐานะ 7 076160304083-0
303211009-4   นางสาวณัฐพร เซ้งเครือ 8 076160304130-9
303211013-6   นางสาวณัฐชา วงษ์เจริญ 9 076160304131-7
303211014-4   นางสาวสิรินภา เปรมชื่น 10 076160304132-5
303211018-5   นางสาวเจนจริา สาทิพจนัทร์ 11 076160304033-5
303211019-3   นางสาวรัศมี ศรีศิริสกุล 12 076160304034-3
303211023-5   นางสาวศรัญญา รัศมี 13 076160304035-0
303211025-0   นางสาวกนกวรรณ หาวัน 14 076160304036-8
303211028-4   นายพสักร ใจชื้น 15 076160304037-6
303211029-2   นางสาวรินรชา พวงพี่ 16 076160304038-4
303211034-2   นางสาวปิยะธิดา อินทะอุด 17 076160304084-8
303211035-9   นางสาวปรีณาพรรณ เสริมรัมย์ 18 076160304085-5
303211038-3   นางสาวพมิลพรรณ วงษา 19 076160304086-3
303211039-1   นางสาวอรวรรณ วงษ์สลุง 20 076160304087-1
303211041-7   นางสาวชลธิสาร จนัทร์ดี 21 076160304088-9
303211044-1   นางสาวแพรแพรว จาตุรัส 22 076160304089-7
303211055-7   นายทรงกรต เธียระเศียร 23 076160304133-3
303211056-5   นายปิยะ จดัละ 24 076160304134-1
303211058-1   นางสาวศิรดา ศิริพนัธ์ 25 076160304135-8
303211059-9   นายวณัฐพงศ์ วิชุมา 26 076160304136-6
303211060-7   นางสาวสุชารัตน์   ด้วงเงิน 27 076160304137-4
303211061-5   นายนลธวัช แพรอด 28 076160304138-2
303211062-3   นางสาวธนพร โสภา 29 076160304183-8
303211063-1   นางสาวปิยาภรณ์ ชัยสาร 30 076160304184-6
303211064-9   นางสาวสุวิมล ถังเงิน 31 076160304185-3

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30321 : การบัญช-ีการบัญชีบริหาร (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

303211066-4   นางสาวรุ่งทิวา วังปลาทอง 32 076160304186-1
303211068-0   นางสาวอมรรัตน์ มีสัตย์ 33 076160304187-9
303211069-8   นางสาวศุภรัตน์ ภูมิสัย 34 076160304188-7

เลือกล ำดับที่ 2

303221012-6   นางสาวศศินา คงเทศ 1 076160304039-2
303221018-3   นางสาวพรรณนิภา เมืองสี 2 076160304090-5
303241009-8   นางสาวกุลนารี วงษ์แสงแก้ว 3 076160304139-0

จ านวนทั้งสิ้น 37 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30322 : การบัญช-ีการบัญชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303221001-9   นางสาวดัลลัชวรรณ มุสิกสูตร 1 076160304630-8
303221002-7   นายนนทกฤษ ยอดราช 2 076160304631-6
303221003-5   นางสาวสุภัชดา มั่นหมาย 3 076160304632-4
303221005-0   นายสุเทพ แซ่โซ้ง 4 076160304633-2
303221006-8   นายมัดหวาย นุชทรัพย์ 5 076160304634-0
303221007-6   นายสุประวิทย ์รัตนไพบูลย์ 6 076160304635-7
303221008-4   นางสาวปรางทิพย ์จมู่วง 7 076160304636-5
303221009-2   นางสาวศิรินภา ฝ้ันสาย 8 076160304637-3
303221011-8   นางสาวฐิติยาภรณ์ วะภา 9 076160304638-1
303221013-4   นางสาววรรณิดา พน้ทุกข์ 10 076160304639-9
303221015-9   นางสาวอารีวรรณ ตรีสาม 11 076160304640-7
303221019-1   นายนครินทร์  จุย้ทองค า 12 076160304641-5
303221023-3   นางสาววรดา วงค์ค า 13 076160304642-3
303221024-1   นางสาวพชัรรุจ ีคงสุข 14 076160304643-1
303221028-2   นางสาวเกศสุดา คงมาศ 15 076160304644-9
303221029-0   นางสาวศิริรัตน์ ขวัญใจ 16 076160304645-6
303221030-8   นางสาวภาวนา ศรีสังข์ 17 076160304646-4
303221031-6   นายสุริยา แก้วไพศาล 18 076160304647-2
303221033-2   นางสาวสุกัญญา ใจดี 19 076160304648-0
303221035-7   นางสาวชลาลัย สงวนทรัพย์ 20 076160304649-8

จ านวนทั้งสิ้น 20 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30324 : การบัญช-ีการบัญชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303241004-9   นางสาวอารีรัตน์   ตุ้มนิลการ 1 076160304436-0
303241006-4   นายธีรพงศ์ เปรมปรีด์ิ  2 076160304437-8
303241007-2   นางสาวชุติกาญจน์ ปฐมพรพทิักษ์ 3 076160304438-6
303241008-0   นายปิยวัชร ก าแพงดี 4 076160304439-4
303241014-8   นางสาวอังค์วรา ทัศนากร 5 076160304440-2
303241030-4   นางสาวศศิธร ทัศนาลัย 6 076160304441-0
303241033-8   นางสาวพรพมิล อินทพาล 7 076160304442-8
303241035-3   นางสาวกาญจนา กัลยา 8 076160304443-6
303241037-9   นายธนภูมิ จงประสิทธิ์ 9 076160304444-4
303241042-9   นางสาวพธุิตา อินทรชารี 10 076160304492-3
303241044-5   นายวรพล กอเจริญรัตนกุล 11 076160304493-1
303241047-8   นางสาวภรพรรณกรณ์ เกษแก้ว 12 076160304494-9

จ านวนทั้งสิ้น 12 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30325 : การบัญช-ีการบัญชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303251001-2   นางสาวนิภาวัล นามจนัดา 1 076160304952-6
303251002-0   จา่อากาศตรีหญิงกรกนก วรรณบุตร 2 076160304953-4
303251003-8   นางสาวสมร พวงผกา 3 076160304954-2
303251005-3   นางสาวศิรินภา บุญประเทือง 4 076160304955-9
303251006-1   นางสาวขวัญชนก เนียมสวย 5 076160304956-7
303251007-9   นางสาวสุดารัตน์ รอดสุขแรง 6 076160304957-5
303251008-7   นางสาวแก้ว วงศ์ธรรม 7 076160304958-3
303251009-5   นางสาวประภัสสร มณีทัต 8 076160304959-1
303251010-3   นางสาวแพรวพรรณ เจษฎางกูล 9 076160304960-9
303251011-1   นางสาวรัชตวรรณ เนตรเปรม 10 076160304961-7
303251012-9   นางสาวอภิชญา เขียววงษ์ 11 076160304962-5
303251013-7   นางสาวณัฐฐา สังกะสินสู่ 12 076160304963-3
303251014-5   นางสาวกิ่งแก้ว ทองจ ารัส 13 076160304964-1
303251015-2   นางสาวเบญจรัตน์ จนัทร์หิรัญ 14 076160304965-8
303251016-0   นางสาวอาทิตยา่ อาจหยดุ 15 076160304966-6
303251017-8   นางสาวจริาพชัร จาดบรรเทิง 16 076160304967-4
303251019-4   นางสาวพรีณัฐ เผ่ากันทะ 17 076160304968-2
303251020-2   นางสาวชญาภา ทองอินทร์ 18 076160304969-0
303251021-0   นางสาวมินตรา ขาวสอาด 19 076160304970-8
303251024-4   นางสาวปนัดดา พงษ์สนิท 20 076160304971-6
303251025-1   นางสาวสิเรียม มีแก้ว 21 076160304972-4

เลือกล ำดับที่ 2

303241018-9   นางสาวถิรพร นิลโรภาส 1 076160304951-8

จ านวนทั้งสิ้น 22 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303301011-1   นางสาวลลิตภัทร ส าราญใจ 1 076150303341-4
303301014-5   นายอารยวิชญ์ ธงศรี 2 076150303342-2
303301040-0   นางสาวจริยา ไชยมั่น 3 076150303343-0
303301041-8   นางสาวเต็มฤดี ม่วงไข่ 4 076150303344-8
303301076-4   นางสาวศิริลักษณ์ แสงส าลี 5 076150303345-5
303301077-2   นายธนาทิตย ์จติรโสม 6 076150303346-3
303301078-0   นายเศรษฐปกรณ์ เอี่ยมมาลา 7 076150303443-8
303301080-6   นางสาวพลอยชมพ ูโตจ าเริญ 8 076150303444-6
303301081-4   นางสาวพชัรีภรณ์ ภู่เกตุ 9 076150303445-3

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30338 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303381003-1   นางสาวอัญธิญา ขอมเดช 1 076160303351-2
303381004-9   นางสาวทรรศิกา แซ่เบ๊ 2 076160303352-0
303381007-2   นางสาวณัฐทิชา ฉิมมี 3 076160303353-8
303381010-6   นางสาวเพญ็นภา มีค า 4 076160303354-6
303381011-4   นายพรีะพงษ์ จติระญาติ 5 076160303355-3
303381014-8   นายธนกร ปรีชพนัธ์ 6 076160303356-1
303381019-7   นายอนุรักษ์ และเลิศผล 7 076160303357-9
303381024-7   นางสาววริศรา ค าพา 8 076160303358-7
303381026-2   นายอดิศร กีมาและ 9 076160303359-5
303381029-6   นางสาวอฐิตยา  พานทอง 10 076160303360-3
303381031-2   นางสาวลลิตา แสงสว่าง 11 076160303361-1
303381037-9   นางสาวจามจรีุ บุญประสาร 12 076160303362-9
303381039-5   นางสาวเนตรชนก ทองฉวี 13 076160303363-7
303381044-5   นายวงศธร ด้วงคุ้ม 14 076160303364-5
303381045-2   นายสุรศักด์ิ สวนทรัพย์ 15 076160303365-2

จ านวนทั้งสิ้น 15 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303411005-0   นายสหัสวรรษ กล่ินทอง 1 076150305101-0
303411006-8   นายณัฐพงศ์ มะหมัดกุน 2 076150305102-8
303411017-5   นายพศวัต ณรงค์เดชกุล 3 076150305103-6
303411018-3   นายญาณพล  ฉัตรแก้วมณีวงศ์ 4 076150305104-4
303411021-7   นายศิริชัย ขอเจริญ 5 076150305105-1
303411024-1   นายกิตติศักด์ิ จงึมีผลบุญ 6 076150305106-9
303411025-8   นายมัชพล ชุมใหม่ 7 076150305107-7
303411026-6   นางสาวพชิญาฏี มะแอ 8 076150305108-5
303411028-2   นางสาวนัฎธิตา เจจอื 9 076150305109-3
303411029-0   นางสาวจฑุาทิพย ์เงินนาค 10 076150305110-1
303411030-8   นายเตชสิทธิ์ ศรีเรือง 11 076150305111-9
303411032-4   นางสาวฉัตรพร ลือสุวรรณ์ 12 076150305112-7
303411033-2   นางสาวกิ่งกาญจน์ สีสุขสาม 13 076150305113-5
303411034-0   นางสาวธนพร เยาว์จตุรัส 14 076150305114-3

จ านวนทั้งสิ้น 14 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303421001-7   นายพชัรพล ดาวเรือง 1 076160305034-2
303421002-5   นายศรัณย ูแสงวันลอย 2 076160305035-9
303421003-3   นายวิชิตชัย เกตุลาพร 3 076160305036-7
303421006-6   นายพรเทพ จติต์ส าเริงบุญ 4 076160305037-5
303421007-4   นายนพรัตน์ มาวัฒนานุกูล 5 076160305038-3
303421009-0   นายณพสิทธิ์ เอี่ยมส าอางค์ 6 076160305039-1
303421021-5   นายเกรียงไกร โหงเจริญ 7 076160305040-9
303421024-9   นางสาวเกศรินทร์ วิถี 8 076160305041-7
303421025-6   นายกิติพฒัน์ พติรพบิูลโตวัน 9 076160305042-5
303421026-4   นายวริทธิ์ จ านงค์หมู่ 10 076160305043-3
303421028-0   นายสิทธินันท์ เค็งสม 11 076160305044-1
303421032-2   นายอภิสิทธิ์ ปาละนิจ 12 076160305045-8
303421034-8   นายณัฐกฤษ แก้วดี 13 076160305046-6
303421035-5   นายกิตติพงษ์ ไล้สุวรรณ 14 076160305047-4
303421038-9   นายบัญชร จ าพรต 15 076160305048-2
303421041-3   นายกฤษณะ จติรไพบูลย์ 16 076160305134-0
303421042-1   นายอัครพล ธรรมรัตนพร 17 076160305135-7
303421050-4   นายต่อพงศ์ ศิริลักษณ์ 18 076160305136-5
303421052-0   นายกิตติพศ แสงสว่าง 19 076160305137-3
303421053-8   นายจ าเริญ เทพฝอย 20 076160305138-1
303421056-1   นางสาวณัฐนันท์ อัตถดก 21 076160305139-9
303421060-3   นางสาวบุษบา ลามา 22 076160305140-7
303421061-1   นางสาวกิติยา จานสิบสี 23 076160305141-5
303421063-7   นายสหพรรณ ม่วงมนตรี 24 076160305142-3
303421064-5   นายภูเมธ ภัทรธนาวัชร์ 25 076160305143-1
303421070-2   นางสาวนฤมล ส าลีพนัธุ์ 26 076160305144-9
303421071-0   นายฐานันด์ ฉัตรศรีทองกุล 27 076160305145-6
303421072-8   นายสิทธิชัย สราญนาค 28 076160305146-4
303421074-4   นายรัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ 29 076160305148-0
303421075-1   นายปฏิภาณ พลูสะสมทรัพย์ 30 076160305147-2

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

จ านวนทั้งสิ้น 30 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30344 : การบัญช-ีการสอบบัญชี (เทียบโอน ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303441003-9   นางสาวชุลีพร แซ่ม้า 1 076160304804-9
303441006-2   นางสาวโสภาพรรณ  ค าปินะ 2 076160304820-5

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30345 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303451002-8   นางสาวณัฐชา นาสิงทอง 1 076160303543-4
303451003-6   นางสาวสมิตานัน ทิพยม์าศ 2 076160303544-2
303451004-4   นางสาววาสิตา ทองมา 3 076160303545-9
303451006-9   นางสาวสร้อยสุรรณ โสนาพนู 4 076160303546-7
303451007-7   นางสาวนริศรา ยีสุ่่นหอม 5 076160303547-5
303451009-3   นางสาวคณินนาฏ งามพศิ 6 076160303548-3
303451010-1   นางสาวณัฐชา พุ่มกล่อม 7 076160303549-1
303451014-3   นางสาวจริาลักษณ์ จงัพานิช 8 076160303550-9
303451015-0   นางสาวณัฏฐินันท์ กฤษสุริยา 9 076160303551-7
303451016-8   นายทศพล สุขสมเนตร 10 076160303552-5
303451017-6   ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยา 11 076160303553-3
303451018-4   นางสาวจรินทิพย ์ต้ังจติพฒันกุล 12 076160303554-1
303451020-0   นายชินพรรธน์ ภูรีธนาเศรษฐ์ 13 076160303555-8
303451021-8   นางสาวลลิตภัทร บุญเลิศ 14 076160303556-6
303451022-6   นายศุภกิจ อินมา 15 076160303557-4
303451023-4   นายจรีะพนัธ์ บุญขันธ์ 16 076160303558-2

จ านวนทั้งสิ้น 16 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30346 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303461002-6   นางสาวนุชรี น้อยหว้า 1 076160305731-3
303461005-9   นายจกัรพนัธ์ แก้วพนัธุ์ศรี 2 076160305732-1
303461006-7   นางสาวณัฐกาน บุราคร 3 076160305733-9
303461007-5   นายวีระยทุธ พรมแสงใส 4 076160305734-7
303461008-3   นายกฤษฎา ชูช่วย 5 076160305735-4
303461009-1   นายภาณุพงศ์  เปร่ืองไร่ 6 076160305736-2
303461018-2   นายณัฐพงษ์ โนจติร 7 076160305737-0
303461020-8   นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสมบัติ 8 076160305738-8
303461022-4   นายสิกาญจน์ ศรีไชย 9 076160305739-6
303461026-5   นายศรุต เปียแก้ว 10 076160305740-4
303461027-3   นายธนาธิป นิ่มโอ่ 11 076160305741-2
303461029-9   นายรุ่งโรจน์ สมพอง 12 076160305742-0
303461030-7   นายนโม กล่ินขจร 13 076160305743-8
303461031-5   นางสาวศศิประภา  สายด้วง 14 076160305744-6
303461032-3   นายกีรติ นาทเลิศ 15 076160305745-3
303461033-1   นายพชรพล สังวรณ์ 16 076160305746-1
303461034-9   นายนลธวัช สุขดี 17 076160305747-9
303461038-0   นายวรินทร  เปล่ียนวงศ์ 18 076160305748-7

จ านวนทั้งสิ้น 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30348 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (เทียบโอน สมทบ เสาร-์อาทิตย.์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

303481001-4   นางสาวคชาภรณ์ ทัพฤทธิ์ 1 076160303401-5
303481002-2   นายรัสรินทร์ บุญสุข 2 076160303402-3
303481003-0   นางสาวณัฐนันท์ ทินเที่ยง 3 076160303403-1
303481004-8   นางสาวณัฐการุณ ทุมประดิษฐ์ 4 076160303404-9
303481005-5   นางสาวสิรินุช คงรักษา 5 076160303405-6
303481008-9   นางสาวจนัทร์แรม บุญเสนอ 6 076160303406-4
303481009-7   นางสาววราภรณ์ ถ้วนกลาง 7 076160303407-2
303481010-5   นางสาวหทัยกาญจน์ กาปัญญา 8 076160303408-0
303481011-3   นางสาวบุญยวีร์ ขุนหอม 9 076160303409-8

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304011010-2   นายลภัส อ านวยศักด์ิโสภณ 1 056150401038-1
304011020-1   นายปภังกร เนียมน้อม 2 056150401039-9
304011021-9   นายปุณณวัฒน์ ทรัพยอ์าภรณ์ 3 056150401040-7
304011025-0   นายวรยศ บุญวิวัฒน์ 4 056150401041-5
304011026-8   นายสรวิชญ์ กวีภัทรนนท์ 5 056150401042-3
304011027-6   นายศุภกร กิมเส็งเฮ็ง 6 056150401043-1
304011038-3   นายสุคุณิณ วัฒนานิมิตกุล 7 056150401044-9
304011040-9   นายธนสิทธิ์ กีฬา 8 056150401045-6
304011049-0   นายอภิเชษฐ์ชัย ไชยวุฒิ 9 056150401046-4
304011063-1   นายณัฐพล ศิริธรรม 10 056150401047-2
304011064-9   นายรัฐพงษ์ ค าหาญ 11 056150401088-6
304011065-6   นายณัฐพงศ์ ค าหันอัก 12 056150401089-4
304011069-8   นายเจษฎา ตาทิพย์ 13 056150401090-2
304011077-1   นายธนัท แยม้ศิริ 14 056150401091-0
304011079-7   นายศุภกฤต เพชรชิต 15 056150401092-8
304011080-5   นายถิรธาดา ยงพริิยกุล 16 056150401093-6
304011082-1   นายศรุต จนัทร์สกุล 17 056150401094-4
304011083-9   นายณัฐพชัร์ แสงสุวรรณ 18 056150401095-1
304011084-7   นายวีรวิชญ์ ทรงไชยทินวัฒน์ 19 056150401096-9

จ านวนทั้งสิ้น 19 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304021002-7   นายภาสวิชญ์ ปาลวงศ์ 1 056150402023-2
304021007-6   นายชยานนท์ ไวภารา 2 056150402071-1
304021012-6   นายธัชกร ธนะศักด์ิ 3 056150402072-9
304021015-9   นายอรรถภูมิ ไฝเครือ 4 056150402073-7

เลือกล ำดับที่ 2

304011066-4   นายอภิวัฒน์ เอี่ยมจ ารัส 1 056150402021-6
304011085-4   นายอภิรชัย ชมชื่น 2 056150402022-4

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304031003-3   นายนาวิน รอดเรือง 1 056150403035-5
304031010-8   นายนัฐวีย ์ประภาศรีวรกุล 2 056150403036-3
304031012-4   นายณัฐศักด์ิ ชาติเผือก 3 056150403037-1
304031013-2   นายพสัวี โชติวีระสถานนท์ 4 056150403038-9
304031018-1   นายวรายทุธ์ เรศสันเที๊ยะ 5 056150403039-7
304031022-3   นายภูริวัจน์ มณีวงษ์ 6 056150403040-5
304031023-1   นายศรวัสย ์เมี่ยงครองคราม 7 056150403041-3
304031024-9   นายธีระ ทองคต 8 056150403042-1
304031025-6   นายกรกฎ พลเดช 9 056150403043-9
304031028-0   นายมนต์มนัส ทองโปร่ง 10 056150403044-7
304031029-8   นายภูริคุณ บุญช่วยสุข 11 056150403045-4
304031033-0   นายปิยวัฒน์ ทองธรรมชาติ 12 056150403046-2
304031035-5   นายธีรภัทร์ ทิพยม์ณี 13 056150403047-0
304031038-9   นายกณิศพงศ์ ถาวร 14 056150403048-8
304031040-5   นายนิติ บัวลอย 15 056150403049-6
304031042-1   นายธนพล สิงห์ดง 16 056150403085-0
304031047-0   นายชลนที หน่อทอง 17 056150403086-8
304031055-3   นายณัฐวุฒิ ใจผ่อง 18 056150403087-6
304031063-7   นายณัฐดนัย เนื่องนาคา 19 056150403088-4
304031068-6   นายณัฐพงศ์ มากโภคา 20 056150403089-2
304031074-4   นายนิธิศ ชูช่วย 21 056150403090-0
304031075-1   นายจกัริน กาญจนโบษย์ 22 056150403091-8
304031079-3   นายจริะพงศ์ วงษ์มาดิษฐ์ 23 056150403092-6
304031081-9   นายอธิชา การถวิล 24 056150403093-4
304031082-7   นายไววิทย ์ศรีคูบัว 25 056150403094-2
304031086-8   นายอดิศักด์ิ มาตรพนัธ์นา 26 056150403095-9
304031087-6   นายชัชวาล โยธี 27 056150403096-7
304031088-4   นายเอกชัย มารศรี 28 056150403097-5
304031090-0   นางสาวณภัทร มากเสมอ 29 056150403098-3

จ านวนทั้งสิ้น 29 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30404 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304041005-6   นายสหัสวรรษ วังทอง 1 056150404028-9
304041007-2   นายชัชัพงศ์ หนูบูรณ์ 2 056150404029-7
304041008-0   นายภัทรพล ศิริสุวรรณสิทธิ์ 3 056150404030-5
304041011-4   นายนวมิน พนมเขต 4 056150404031-3
304041012-2   นายทรงพล ชาติชนะ 5 056150404032-1
304041015-5   นายศุพการินทร์ โพธิ์เรืองรอง 6 056150404033-9
304041019-7   นายอลงกรณ์ พรหมสุวิชา 7 056150404034-7
304041025-4   นางสาวสุจณิณา พฒุดวง 8 056150404035-4
304041027-0   นางสาวสุวนันท์ ชื่นจนิดา 9 056150404036-2
304041028-8   นางสาวภิรชา เกษทนงค์ 10 056150404037-0
304041029-6   นางสาวขวัญจริา บุษฉัยยา 11 056150404038-8
304041030-4   นายธรรณธร ผาสุขฤทธิ์ 12 056150404039-6

จ านวนทั้งสิ้น 12 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304051004-6   นายศาศวัต มัณยากาศ 1 056150405025-4
304051012-9   นายทรงกลด บุญกร 2 056150405026-2
304051013-7   นายคงกะพนั เนตรจนัทร์ 3 056150405027-0

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30407 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304071006-7   นายศักดิพฒัน์ เจด็วรรณะ 1 056150407036-9
304071011-7   นายสู้ สายสุด 2 056150407037-7
304071013-3   นายสุชพชิัย ณ ดารา 3 056150407038-5
304071020-8   นายชาญวิทย ์มิกระราช 4 056150407039-3
304071021-6   นายฉัตรชัย จนิดาพล 5 056150407040-1

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30409 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304091002-2   นายเตชสิทธิ์ จ าปาเรือง 1 056150409053-2
304091003-0   นายปิยบุตร บุญเกื้อเกียรติ 2 056150409054-0
304091005-5   นายชาคริส ชัยวนนท์ 3 056150409055-7
304091006-3   นายพงษธร ร่ืนเริงใจ 4 056150409056-5
304091014-7   นายสหรัฐ ธรรมสุจริต 5 056150409057-3
304091015-4   นายณัฐกิตต์ิ ค าพทิักษ์ 6 056150409058-1
304091016-2   นายอภิสิทธิ์ สรรพกิจผล 7 056150409059-9
304091017-0   นายธีรัช สงพนัธ์ 8 056150409060-7
304091018-8   นายภคพล นะวะมะวัฒน์ 9 056150409061-5

เลือกล ำดับที่ 2

304011087-0   นายพงศธร ใจเสงี่ยม 1 056150409051-6
304011089-6   นายณัฐวัตร มีสวัสด์ิ 2 056150409052-4

จ านวนทั้งสิ้น 11 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30412 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304121001-8   นายชิตะบัญฑิตย ์ขัดทา 1 056160402007-4
304121002-6   นายไพโรจน์ คชนาวงษ์ 2 056160402008-2
304121003-4   นายอรรฆพร แกล้วณรงค์ 3 056160402009-0
304121008-3   นางสาวปรียาพร สว่างศรี 4 056160402010-8
304121009-1   นายคุณากร เปรมอนันต์ 5 056160402011-6
304121013-3   นายฉัตรชัย สงวนแก้ว 6 056160402012-4
304121014-1   นางสาวรัตนพร โสภะถา 7 056160402013-2
304121016-6   นายอิทมนต์ อ่วมกระทุ่ม 8 056160402014-0
304121019-0   นายพนันา ช่างไชย 9 056160402015-7
304121022-4   นายสิทธิกร ทองเฟื้อง 10 056160402016-5
304121024-0   นายสมพล เทศรัตน์ 11 056160402017-3
304121025-7   นางสาวพชัรพร บุญขันธ์ 12 056160402018-1
304121027-3   นายฉัตรชัย ทองสวัสด์ิ 13 056160402019-9
304121031-5   นายเอกรัตน์ ทัศจรรย์ 14 056160402020-7
304121032-3   นายกรกต อุ่นเจริญ 15 056160402021-5
304121034-9   นายภูมินทร์ ผ่องแผ้ว 16 056160402022-3
304121035-6   นายภาณุ ค าแหง 17 056160402023-1
304121036-4   นายอภิสิทธิ์ วงค์จ าปา 18 056160402024-9
304121037-2   นายจกัรพนัธ์  สอนเมือง 19 056160402025-6
304121038-0   นายณัฏฐกิตต์ิ โทณลักษณ์ 20 056160402026-4
304121040-6   นายณัฐพล ปราโมท 21 056160402027-2
304121041-4   นายธนวัฒน์  คงสมแก้ว 22 056160402028-0
304121042-2   นายปรมินทร์ มีพลิา 23 056160402029-8
304121043-0   นายศุภชัย แก้วเกษ 24 056160402030-6

จ านวนทั้งสิ้น 24 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30431 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304311002-6   นายวรวัฒน์ ละมุด 1 056150403509-9
304311004-2   นายอภิลักษณ์ พามูล 2 056150403510-7
304311005-9   นายณัฐดนัย ณ สงขลา 3 056150403511-5

เลือกล ำดับที่ 2

304031017-3   นายกฤษณะ เส็งหลวง 1 056150403506-5
304031051-2   นายสุทธิพงศ์ สุทธิประภา 2 056150403507-3
304031089-2   นายสุเทพ แก้วนารี 3 056150403508-1

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30432 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304321001-6   จา่อากาศโทวรวีร์ มั่งค่ัง 1 056150401506-7
304321002-4   นายวันฉัตร สุวัตถิยานนท์ 2 056150401507-5
304321003-2   นายปารยพ์รัิชย ์ไม้กร่าง 3 056150401508-3

เลือกล ำดับที่ 2

304011024-3   นายณัฐวุฒิ ภู่สวัสด์ิ 1 056150401502-6
304011028-4   นายกิตติกานต์ รุธิรวัฒน์ 2 056150401503-4
304011081-3   นายปัญญวัฒน์ นิธิเกียรติลาภ 3 056150401504-2
304011088-8   นายณภัทร สีส าลี 4 056150401505-9

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30442 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304421002-3   นายเทพฤทธิ์ พงษ์เจริญ 1 056160403719-3
304421003-1   นายรุสดี มะดิเยาะ 2 056160403720-1
304421010-6   นางสาวศศิมาภรณ์ กุลแก้ว 3 056160403721-9
304421011-4   นายชัชวาลย ์สุมณฑา 4 056160403722-7
304421013-0   นายบุรเจษฏ์ พลต้ือ 5 056160403723-5
304421014-8   นายอัครินทร์ นิติวัฒน์วรภัทร 6 056160403724-3
304421015-5   สิบโทธีระศักด์ิ สุรินราช 7 056160403725-0
304421017-1   นายจรัล นาชัยฤทธิ์ 8 056160403726-8
304421018-9   นายปัญจพล น้อยประชา 9 056160403727-6
304421019-7   นายสุรนันท์  จนัทร์แยม้สงฆ์ 10 056160403728-4
304421020-5   นายรัชชานนท์ พงษ์ไพศาล 11 056160403729-2
304421022-1   นายวรท สุวนันทวงศ์ 12 056160403730-0
304421024-7   นายณัฐพงษ์ กันฉาย 13 056160403731-8
304421025-4   นายชนาธิป แพใหม่ 14 056160403732-6
304421036-1   นายนิรันดร์ จนัทะน้อย 15 056160403733-4
304421040-3   นายวารินทร์ สีนวล 16 056160403734-2
304421042-9   นายกิตติชัย พฒุเส็ง 17 056160403735-9
304421045-2   นายวงศกร อักษรวงศ์ 18 056160403736-7
304421046-0   นายกฤฎวริศ  จนัทร์เครือ 19 056160403737-5
304421052-8   นายสุทัศน์ วงศานุพทัธ์ 20 056160403738-3
304421060-1   นายณัฐนนท์ อารอมัน 21 056160403739-1
304421064-3   นายณัฐภัทร คุ้มเมือง 22 056160403740-9
304421066-8   นายพรีศักด์ิ สุขศรี 23 056160403741-7
304421070-0   นายเจตน์พงศ์ วรรธกวศิน 24 056160403742-5
304421071-8   นายกัมปนาท เนียมปาน 25 056160403743-3
304421074-2   นายวรินทร เตชะศิริกุลทอง 26 056160403744-1
304421080-9   นายปรีชา ปรางศรี 27 056160403745-8
304421082-5   นายณัฐนนท์ ปิ่นทะศิริ 28 056160403746-6
304421085-8   นายนวัต สุทธิวิลัย 29 056160403747-4
304421093-2   นายธีรภัทร  กิ่งมาลา  30 056160403748-2

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30442 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

จ านวนทั้งสิ้น 30 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30443 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304431001-3   นายขจรศักด์ิ หลาวเพช็ร 1 056160401726-0
304431002-1   นายอนาวิล ผลประเสริฐวานิช 2 056160401727-8
304431003-9   นายพพิฒัน์ ชูศักด์ิ 3 056160401728-6
304431004-7   นายธนากร เกตุทองมงคล 4 056160401729-4
304431005-4   นายวรพจน์ แจม่จ ารัส 5 056160401730-2
304431007-0   นายฐิติกร อันแสน 6 056160401731-0
304431008-8   นายจริายทุธ เอี่ยมสกุล 7 056160401732-8
304431012-0   นายจริาวิทย ์ถวิลไพร 8 056160401733-6
304431014-6   นายสุราช พวงแตง 9 056160401734-4
304431016-1   นายชัยชนะ กุนากุล 10 056160401735-1
304431017-9   นายสราวุฒิ จนัทะเสน 11 056160401736-9
304431021-1   นางสาวจดิาภา จนัเทภา 12 056160401737-7
304431022-9   นายธนพล สุทธิยัง่ยนื 13 056160401738-5
304431024-5   นายวรวิทย ์นาเมืองรักษ์ 14 056160401739-3
304431026-0   นายกริช วิลาจนัทร์ 15 056160401740-1
304431030-2   นายอรรถพล สุดค า 16 056160401741-9
304431032-8   นายฐานัส ขุนจนัทร์ 17 056160401742-7
304431034-4   นายถิรวุฒิ  บัวหลวง 18 056160401743-5
304431035-1   นายอนุรักษ์ แก้วมี 19 056160401744-3
304431038-5   นายอิทธิพล สกุลณี 20 056160401745-0
304431039-3   นายบุญฤทธิ์ บุบผา 21 056160401746-8
304431041-9   นายชาญณรงค์ ขาวทอง 22 056160401747-6
304431044-3   นายเกียรติกัมพล พมิพส์วรรค์ 23 056160401748-4
304431046-8   นายฐาปกรณ์ ม่วงเก่า 24 056160401749-2

จ านวนทั้งสิ้น 24 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30444 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304441001-1   นายศุภกร อัสโย 1 056160404714-3
304441004-5   นายอชิรญา สุวรรณราช 2 056160404715-0
304441005-2   นายธรรมรัตน์ คงสมศักด์ิ 3 056160404716-8
304441008-6   นายอมรเทพ ค าต๊ิบ 4 056160404717-6
304441011-0   นายฐาปกรณ์ ปัญญาสิม 5 056160404718-4
304441013-6   นายถิรวิทย ์ค าสร้อย 6 056160404719-2
304441016-9   นายนฤเบศร์ เศวตะดุล 7 056160404720-0
304441018-5   นายเอกลักษณ์ ศรีชู 8 056160404721-8

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30445 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304451001-8   นายภูริช ขันท่าจนี 1 056150451003-4

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304461001-6   นางสาวมนทกานต์ิ สุทินธู 1 056160455010-4
304461002-4   นายวีรภัทร หอมเเก้ว 2 056160455011-2
304461003-2   นายวิศวะ มงคลล้อม 3 056160455012-0
304461004-0   นายเมธาพร สวัสดิวงศ์ 4 056160455013-8
304461005-7   นางสาวภูรณี ทองปอน 5 056160455014-6
304461006-5   นายพรพรหม อินทรโชติ 6 056160455015-3
304461007-3   นายศักด์ิสิทธิ์ หล าพกุ 7 056160455016-1
304461009-9   นายประสิทธิ์ เอี่ยมสอาด 8 056160455017-9
304461012-3   นางสาวฐิติมา ละมูล 9 056160455018-7
304461014-9   นางสาวพชิญ์สิณี  เธียรพบิูลย์ 10 056160455019-5
304461015-6   นายธนกร กลัดสงวน 11 056160455020-3
304461016-4   นายศราวุธ เถื่อนเนาว์ 12 056160455021-1
304461017-2   นายนฤดล โลหะวรรณ 13 056160455022-9
304461018-0   นายการันต์ กล่อมรักษา 14 056160455023-7
304461019-8   นางสาวพนิตตา ค าแปลง 15 056160455024-5
304461020-6   นายอาทิตย ์พทุชนะ 16 056160455025-2
304461021-4   นายวิศิษฐ์ จสูกุลวิจติร 17 056160455026-0
304461024-8   นายพทิยะ ธนูศร 18 056160455027-8
304461025-5   นายฉัตรฐากูร ยพุานิช 19 056160455028-6
304461027-1   นายธนโชติ ไฝจนัทึก 20 056160455029-4
304461028-9   นายอัษฎา เขียวกะแล้ 21 056160455030-2
304461029-7   นายวสันต์ ศรีซังสม 22 056160455031-0
304461031-3   นายวิศิษฐ์ วังคะวิง 23 056160455032-8
304461037-0   นายณัฐนนท์  อินต๊ะสงค์ 24 056160455033-6
304461042-0   นายวรทัต วรจกัร์  25 056160455034-4
304461043-8   นายสิทธิพล กระแสร์โท 26 056160455035-1
304461045-3   นายก่อพงศ์ คงอุดมเกียรติ 27 056160455036-9
304461046-1   นายบริรักษ์ สมบูรณ์ 28 056160455037-7
304461047-9   นายนฤสรณ์ พยนต์ศิริ 29 056160455038-5
304461048-7   นายปัญญา สาโรจน์ 30 056160455039-3
304461049-5   นายไมตรี ศรีไชยยานุพนัธ์ 31 056160455040-1

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

จ านวนทั้งสิ้น 31 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30447 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304471005-5   นายคีรี เจริญลี 1 056150406011-3
304471006-3   นายชวนากร  ชาเนตร 2 056150406012-1

เลือกล ำดับที่ 2

304011048-2   นายอธิวัฒน์ เศรษฐนากรณ์ 1 056150406009-7
304031085-0   นางสาวภัณฑิรา เพง่พศิ 2 056150406010-5

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30451 : วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ (เสาร-์อาทิตย)์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

304511002-4   นายศุภชัย แซ่ล้ี 1 056160402703-8
304511003-2   นายอาส่ัง อาซ่ือ 2 056160402704-6
304511005-7   นางสาวกัณฐิกา มหาจนัทร์ 3 056160402705-3
304511007-3   นายจกัรกฤษ  แก้วสมนึก 4 056160402706-1
304511011-5   นายชัยมงคล มะโนชาติ 5 056160402707-9

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30501 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305011005-9   นายจรีพสั พลอยเจริญ 1 036150502015-2
305011007-5   นายนภสินธุ์ สุวรรณ์ 2 036150502016-0
305011008-3   นายชัยยงค์ เนตรภักดี 3 036150502017-8
305011011-7   นายอนุวัฒน์ แสงเกตุ 4 036150502018-6
305011013-3   นายญาณวิชญ์ สุขศรี 5 036150502019-4

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305021005-7   นายธิติวุฒิ โพธิ์เรือนดี 1 036150503009-4

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30504 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305041002-0   นายพงศกร ทองเทศ 1 036150504011-9
305041005-3   นางสาวสุดารัตน์ แสนเลิศ 2 036150504012-7

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30506 : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305061001-7   นายหรัณย ์มีท่อธาร 1 036160502031-8
305061006-6   นายเจตนิพทัธ์ ม่วงใหม 2 036160502032-6
305061008-2   นายพลศรุต มาน้อย 3 036160502033-4
305061010-8   นายอดิเรก สังสินชัย 4 036160502034-2
305061012-4   นายอติวิชญ์  พนิารมย์ 5 036160502035-9
305061014-0   นายอนาวิล แก้วช้าง 6 036160502036-7
305061016-5   นายศิลากร  สมหวัง 7 036160502037-5
305061018-1   นายนพพร ปิ่นแก้ว 8 036160502038-3
305061019-9   นายกิตติศักด์ิ จนีสุกร 9 036160502039-1
305061020-7   นายบรรดิษฐ์ จรูญสกุลวงศ์ 10 036160502040-9
305061021-5   นายศรรัก นาคสุข 11 036160502041-7
305061022-3   นายสรศักด์ิ สงเคราะห์ 12 036160502042-5
305061028-0   นายสุทธิพงศ์ ช่วยยก 13 036160502043-3
305061029-8   นายธนพล จงเรียน 14 036160502044-1
305061030-6   นายธนากุล ทวีบุญรุ่งเรือง 15 036160502045-8

จ านวนทั้งสิ้น 15 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305071007-2   นายศุภโชค นพวงศ์ 1 036160503015-0
305071012-2   นายกฤษณะ วงค์แปลง 2 036160503016-8

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305081001-3   นายปฏิพทัธ์ แซ่แต้ 1 036160501020-2
305081004-7   นายพรีณัฐ พบิูลยสุ์ทธิกุล 2 036160501021-0
305081005-4   นายจกัรกฤษณ์ มีสมสังข์ 3 036160501022-8
305081007-0   นายวัชรากร ปราบโจร 4 036160501023-6
305081008-8   นายณัฐพล สุดาทิพย์ 5 036160501024-4
305081010-4   นายณัฐพงศ์ สังข์เจริญ 6 036160501025-1

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305101002-7   นายปฏิพทัธ์ ค าสอน 1 036160505013-3
305101007-6   นายพรีวัฒน์ ทองพลู 2 036160505014-1
305101008-4   นายบารมี สุขาบูรณ์ 3 036160505015-8
305101009-2   นางสาวกรกมล ไวยวุฒิ 4 036160505016-6

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30603 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

306031003-8   นางสาวจติุพร แซ่เล้า 1 136150603135-5

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30604 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

306041004-4   นางสาวพรรณธร สาอุดม 1 136150604009-1

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30605 : เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

306051001-7   นางสาวสุนิษา ทินี 1 136160601001-0
306051002-5   นางสาวเกษร ใหมอ่อน 2 136160601002-8
306051003-3   นางสาวสหทัย หนูเพชร 3 136160601003-6
306051004-1   นางสาวอนุสรา ทองช่วย 4 136160601004-4
306051005-8   นางสาวชัชนิด จงัรัสสะ 5 136160601005-1
306051006-6   นางสาวเจนจริา คงเส้ง 6 136160601006-9
306051007-4   นายธีภัทร์ ปัญญาเพยีร 7 136160601007-7

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307021020-2   นางสาววสุธา ถนอมศิริ 1 126150702426-0
307021022-8   นายชัยธัช แก้วเปี่ยม 2 126150702027-6
307021027-7   นางสาวณัฐกุล น้อยนารถ 3 126150702028-4
307021028-5   นายมนตราไชย กล่่าสีทอง 4 126150702029-2
307021034-3   นายธิชากร หอมจนัทร์ 5 126150702030-0
307021046-7   นายนพวิชญ์ รัตนรักษ์ 6 126150702031-8
307021051-7   นางสาวนิศาชล บุญแถม 7 126150702127-4
307021064-0   นางสาวณัฐนรี สุขสวัสด์ิ 8 126150702128-2
307021074-9   นางสาวหรรศมน สิทธะเมธา 9 126150702129-0
307021075-6   นางสาวอภัสรา ทองสุโข 10 126150702130-8
307021076-4   นางสาววิภาดา เปล่ียนสง่า 11 126150702131-6
307021077-2   นางสาวณัฐธนัน ภูมี 12 126150702227-2
307021078-0   นางสาวธนัชพร ชากระโทก 13 126150702228-0
307021079-8   นายภูมิภัทร มีกล่ิน 14 126150702229-8
307021081-4   นางสาวจริาพร จนัทร์หัวโทน 15 126150702230-6
307021082-2   นางสาวนุชดา กันยาฮุด 16 126150702231-4
307021084-8   Missธัญกร ศิริชุ่มพล 17 126150702327-0
307021085-5   นางสาวสุฑิสา ทองคง 18 126150702328-8
307021088-9   นางสาวกัญญาพชัร เลิศสมบัติศิริ 19 126150702330-4
307021089-7   นางสาวณพฐัธิกา ข่านวน 20 126150702331-2
307021090-5   นายณัฐพล แซ่เจยีว 21 126150702427-8
307021091-3   นางสาวปานวาด พบิูลภานุวัธน์ 22 126150702428-6

จ านวนทั้งสิ้น 22 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30713 : อาหารและโภชนาการ (2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307131001-9   นายวศิน ศรีเจริญ 1 126160702066-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

นิทรรศการRMUTP

30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307029001-4   นางสาวณัฎฐ์รัตน์ เจริญกิจพฒันา 1 126150702429-4

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

นิทรรศการRMUTP

30713 : อาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307139002-9   นางสาวมณีมณฑ์ โกมลกนก 1 126160702065-5

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307031006-9   นางสาวฐานิชา พรบุญ 1 126150703038-2
307031008-5   นายณัฐกร ศิษยสิ์งห์ไพโรจน์ 2 126150703039-0
307031009-3   นางสาวรักษิณาธร สายสุวรรณ 3 126150703040-8
307031011-9   นางสาวจารุวรรณ ศรีชัย 4 126150703041-6
307031013-5   นางสาวรดา  เตโช 5 126150703042-4
307031014-3   นายขจรเขตต์ ไชยมณี 6 126150703043-2
307031021-8   นายวสุ เรืองสกล 7 126150703044-0
307031024-2   นายตวัน พทุธายะ 8 126150703045-7

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30704 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307041007-5   นายอัษฎา ใบฉัน 1 126150704103-3
307041010-9   นางสาวสายใหม แผลงศร 2 126150704104-1
307041011-7   นายคุณาพร สุขสบาย 3 126150704105-8
307041012-5   นางสาวทอฝัน ประณีตทอง 4 126150704106-6
307041013-3   นายกิตติศักด์ิ อุ่มสะเดา 5 126150704107-4

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30709 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307091001-7   นายกาจบัณฑิต แซ่หยา่ง 1 126160704019-0
307091003-3   นางสาวปิยะธิดา จรินภาวิบูลย์ 2 126160704020-8
307091004-1   นางสาวอินทิรา นะมาเส 3 126160704021-6
307091005-8   นายณัฐพงศ์ พลโคตร 4 126160704022-4
307091006-6   นายเสกสรร เสาร์ค า 5 126160704023-2
307091007-4   นางสาวณัฐกานต์ มัยด้อหล้า 6 126160704024-0
307091008-2   นางสาวอานันตยา ริอินทร์ 7 126160704025-7
307091009-0   นายเจตนิพทัธ์ กุศลพชิิต 8 126160704026-5
307091010-8   นางสาวทิวาภรณ์ มาตขาว 9 126160704027-3

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30735 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน)(โครงการความร่วมมือ บ.CRG)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307350001-3   นางสาวเซียหมี แซ่ท่อร์ 1 126160703001-9
307350002-1   นางสาวอรนุช บุญล้อม 2 126160703002-7
307350003-9   นางสาวมลิวัลย ์ทรงตระกูลวงศ์ 3 126160703003-5
307350004-7   นางสาวพทิยาพร แซ่โยง่ 4 126160703004-3
307350005-4   นางสาวกุลธิดา สินสวรรค์ 5 126160703005-0
307350006-2   นางสาวเสาวณี ยอดเมฆา 6 126160703006-8
307350007-0   นางสาวลัดดาวัลย ์ชูชัยวุฒิกุล 7 126160703007-6
307350009-6   นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพวงแก้ววิไล 8 126160703008-4
307350010-4   นางสาวสุวนันท์ จงใจธรรมคุณ 9 126160703009-2
307350011-2   นายทิวัตถ์ พฒันาตระกูลซ่ือ 10 126160703010-0
307350012-0   นางสาวพรชิตา กาบขุนทด 11 126160703011-8
307350013-8   นางสาวภริตา ผิวอ่อน 12 126160703012-6
307350016-1   นางสาวเฟื่องฟา้ ชาติพนัธ์แจม่จรัส 13 126160703013-4
307350018-7   นางสาวนงนุช กล่อมดวงใจ 14 126160703014-2
307350019-5   นางสาวกชพร พงษ์เกตุ 15 126160703015-9
307350020-3   นางสาวจนิดา เชอมือกู่ 16 126160703016-7
307350022-9   นางสาวนาสอ จะคือ 17 126160703017-5
307350024-5   นางสาวฐิติมา ปิยเจริญเกียรติ 18 126160703018-3
307350029-4   นางสาวนางสาวสุนิตา แซ่ซ้ง 19 126160703019-1
307350034-4   นางสาวมาซีเตาะ บือซา 20 126160703020-9
307350037-7   นางสาวสะอีดะ มิง 21 126160703021-7
307350038-5   นางสาวนฤมล มะประสิทธิ์ 22 126160703022-5

จ านวนทั้งสิ้น 22 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

308991019-8   นายกฤชณธร พนัธ์แก้ว 1 036150805226-9
308991020-6   นางสาวณัฏฐธิดา  มีสวนนิล 2 036150805526-2
308991025-5   นางสาวปรียาภรณ์ ก๊อก 3 036150805626-0
308991026-3   นางสาวลักขณา ศรีรัตน์ 4 036150805724-3
308991028-9   นางสาววรรณธิชา มีแก้ว 5 036150805725-0
308991031-3   นางสาวปิยะธิดา ซันหวัง 6 036150805726-8
308991032-1   นางสาวชญาธร บัวน้อย 7 036150805127-9
308991036-2   นายเมธาวัฒน์ หมวกสังข์ 8 036150805227-7
308991058-6   นางสาวเบญญาภา ไวยศิลา 9 036150805327-5
308991078-4   นายนัฎฐพล เกิดสุข 10 036150805427-3
308991095-8   นางสาววราภรณ์ บุญพทิักษ์ 11 036150805527-0
308991096-6   นางสาวโชติกา ประทุมวัลย์ 12 036150805627-8
308991099-0   นางสาวกรรณกนก สาริกบุตร 13 036150805727-6
308991118-8   นายเจษฎา มงคลชัยวณิช 14 036150805128-7
308991122-0   นางสาววันทนีย ์ธนิศรทวีสิน 15 036150805228-5
308991124-6   นายทรงธรรม พงษ์ตันกุล 16 036150805328-3
308991127-9   นางสาวสิธีธร สุทธิคีรี 17 036150805428-1

จ านวนทั้งสิ้น 17 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

309011018-4   นายสุเมธี  อินทมาน 1 126150901019-2

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

309021005-9   นายศุภกฤต กอพทุธคุณ 1 126150902006-8

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp

