
ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ 
วันที่ 19 พฤษภำคม 2561 

สอบสัมภำษณ์ ณ คณะที่ประกำศรำยชื่อ 

ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบข้อเขียนและ 
มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 

- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
- คณะศิลปศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สามารถค้นหารายชื่อได้โดยกดปุ่ม CTRL + F และพิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล 
 

ประกำศรำยชื่อ 



 
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะศิลปศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

 ๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ คณะศิลปศาสตร์  ห้อง 1111, 1113, 1115 อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561 หรือทางเว็บไซต์ที่  

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

หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

                                              
 
 
 

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30101 : การท่องเทีย่ว (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

301011005-8   นายธนกิจ 1  สุขเกษม

301011006-6   นางสาวกัญญารัตน์ 2  เกตุแย้ม

301011008-2   นายภูริวัฒน์ 3  มหามาตย์

301011012-4   นางสาวจริยาพร  4  ป้อมลอย

301011016-5   นางสาวอภิชญา 5  ปราบไกรสีห์

301011019-9   นางสาวทิพธนา 6  จริะประภาวัฒน์

301011021-5   นางสาวจดิาภา 7  จงรัมย์

301011022-3   นางสาวณัฐมน 8  พระโพธิ์

301011023-1   นางสาวอัญธิกา  9  พนัธุมจนิดา

301011024-9   นางสาวอรณิชชา 10  ศิระบุรภัทร

301011025-6   นางสาวธนัญญา 11  จนิดาวงศ์

301011026-4   นางสาวสุจนัินท์ 12  แซ่ม้า

301011031-4   นางสาวจฑุาพร 13  หอมแก้ว

301011032-2   นางสาวสุประวีณ์ 14  ธีระบุตร

301011034-8   นายภราดา 15  สกุลวัฒนกิจเลิศ

301011035-5   นายศิริพงษ์ 16  ลิขิตธรรมกุล

301011036-3   นายธนาคาร 17  ศิริพรหม

301011041-3   นายทักษิณ 18  ณรงค์เปล่ียน

301011045-4   นายนันทพงศ์ 19  อรุณเร่ือ

301011048-8   นางสาวภุมรินทร์  20  ประสงค์ผล

301011049-6   นายกฤษณ์ 21  ภู่ศิริพนัธ์

301011050-4   นายฐิตินันท์ 22  ต าราเรียง

301011051-2   นางสาวเมธาวี 23  ลามอ

301011052-0   นางสาวชวนฝัน 24  อ่อนตา

301011053-8   นางสาวกุลณัฐ 25  วงษ์มะกะ

จ านวนทัง้สิ้น 25 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 1/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30102 : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

301021016-3   นางสาวทิพปภา 1  แซ่ตัน

301021017-1   นางสาววันวิสาข์  2  ตรีรัตพนัธุ์

301021026-2   นายศักดา 3  เส้งขาว

301021027-0   นายอนุวัฒน์ 4  มหาแก้ว

301021036-1   นายณัฐวุฒิ 5  ชุมพล

301021039-5   นายชัยรัตน์ 6  ประภัสมาลัยสร

301021040-3   นางสาวกัญญาณัฐ 7  สุภาษี

301021041-1   นางสาวกมลทิพย์ 8  รักฉิมพลี

301021042-9   นางสาวแพรวพรรณ  9  อาจณรงค์

301021043-7   นางสาวแสงเทียน 10  โพธิไ์พโรจน์

301021046-0   นางสาววรรณภา 11  อินต๊ะปวน

301021052-8   นางสาววัศยา 12  สมทรัพย์

301021053-6   นางสาวชุติกาญจน์ 13  สุวรรณ

301021058-5   นางสาวธนพร 14  ชัยเลิศอนันตพร

301021063-5   นางสาวศศิวรรณ 15  ทวีสุข

301021064-3   นางสาวภัสสร  16  แซ่โง้ว

301021065-0   นายพงศ์พนัธ์ 17  ภักดีพนัธุ์

301021066-8   นางสาวพศิกา 18  พึ่งรุ่ง

301021067-6   นางสาวสุรางคนา 19  สุวรรณศิลป์

301021068-4   นางสาวรุจริา 20  ร่ืนเริง

301021069-2   นายทัตเทพ 21  จนัทร์งาม

301021070-0   นายชาคริต 22  จติระออน

301021071-8   นางสาวพมิพช์นก 23  มหาทรัพย์สมบัติ

จ านวนทัง้สิ้น 23 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 2/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

301031023-7   นางสาวประภา 1  ชีโพธิ์

301031044-3   นางสาวญาณวดี 2  คล้ายเคลือบ

301031045-0   นางสาวขนิษฐา 3  เทศสิงห์

301031046-8   นายสิรวิชญ์ 4  ฉวีพจน์ก าจร

301031047-6   นางสาวอุไรวรรณ 5  เอ่ียมก๊ัก

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้อง 9901  อาคารอนุสรณ์ 40 ชั้น 9 ศูนย์พระนครเหนือ 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

302011009-8   นายธรรมรัตน์ 1  ขนอนคราม

302011018-9   นายมงคลชัย 2  ศิริวนิชสุนทร

302011019-7   นายอัจฉริยะ 3  ศรีสุวรรณ

302011022-1   นางสาวอมมรัตน์ 4  หลอดทองหลาง

302011023-9   นายธีทัต 5  พฒิุอดิศัย

302011024-7   นางสาวชลธิชา 6  กิจวัตร์

302011026-2   นางสาววราภรณ์ 7  มาพลิอม

302011027-0   นายฉัตรมงคล 8  ศิวารัตน์

302011028-8   นายนายวิวัฒน์ 9  กล่ินพลู

302011033-8   นายอรรถพล  10  นรชัย

302011034-6   นายวัชรากร 11  เกษตรสินธุ์

302011035-3   นายพศิพมุิข 12  ขัดสี

302011036-1   นายนันทสิทธิ์ 13  วิสาโรจน์

302011037-9   นายพรประสิทธิ์ 14  บัวชู

จ านวนทัง้สิ้น 14 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                
คณะบริหารธุรกิจ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ  ดังนี้                                                         

 ๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ คณะบริหารธุรกิจ   ศูนย์พณิชยการพระนคร 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561 หรือทางเว็บไซต์ที่  

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

หมายเหตุ  หากผู้สอบผ่านข้อเขียน ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

                                              
 
 
 

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303001038-7   นายสมาธิชัย 1  โพนกระโทก

303001041-1   นางสาวสรลักษณ์  2  ศุภการกุญชร

303001049-4   นางสาวอริสรา 3  อักสวง

303001052-8   นางสาวลลิตา 4  จริะรัตน์พศิาล

303001063-5   นางสาวเอมมิกา 5  ฟกัแก้ว

303001087-4   นางสาวปัทมวรรณ 6  เปรมปริก

303001095-7   นางสาวมาริสา 7  ธาราพงษ์

303001101-3   นางสาวศิระประภา 8  จนัทร์หอม

303001103-9   นายธนะรัชต์ 9  ธาตุสะให

303001108-8   นางสาวคริสมาส 10  ศรีบัวเผ่ือน

303001125-2   นางสาวอัญชลีพร 11  เทพพทัิกษ์

303001126-0   นางสาวปริณดา 12  โพธิท์องศรีสทธิ์

303001127-8   นางสาวฉัตรเพชน 13  นุชงาม

303001145-0   นางสาวธัญชนก 14  แสงยอด

303001146-8   นางสาวณัฐกานต์ 15  ชูเชิด

303001148-4   นางสาวปณิตา 16  คงคานนท์

303001149-2   นางสาวกัญญารัตน์ 17  ศรีเกตุ

303001150-0   นางสาวจฑิาภรณ์ 18  เช้ือโคกสูง

303001151-8   นางสาวผ่องมณี 19  แสงพรม

303001153-4   นางสาวสุทธิพรรณ 20  ศรีชมภู

303001155-9   นางสาววรินทร 21  เข้มแข็ง

303001157-5   นางสาวปวีณ์นุช 22  รัตนโพธิพรกุล

จ านวนทัง้สิ้น 22 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30301 : การจัดการ-การจัดการทัว่ไป (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303011015-3   นางสาวชนัญชิดา 1  ชนะศุภธาตรี

303011022-9   นางสาวสุภัสสรา 2  เบ่งศรี

303011043-5   นางสาวสุภารัตน์ 3  พงษ์ธานี

303011044-3   นางสาวพรประภา 4  แพรพนัธ์

303011045-0   นายนาวิน 5  แย้มศรี

303011046-8   นางสาวปวีณา  6  สีดา

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30302 : การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303021008-6   นางสาวศรุตยา 1  เกียรติเลขา

จ านวนทัง้สิ้น 1 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30303 : การตลาด-การบริหารการตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303031027-4   นายอิทธิ 1  เพิ่มสุวรรณ

303031033-2   นางสาวสุชานรี  2  ส าโรงทอง

303031037-3   นายวชิรวิทย์ 3  รักซ้อน

303031038-1   นายยศนันท์  4  อาจหาญ

303031043-1   นางสาวมณฑิรา 5  แก่นนาค

303031044-9   นายคณิศร 6  จงึแสนประเสริฐ

303031047-2   นางสาวระวิวรรณ 7  ทองอุปการ

จ านวนทัง้สิ้น 7 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30304 : การตลาด-การสื่อสารการตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303041003-3   นางสาวชนิษฐา 1  ต้นแทน

303041025-6   นายณปภัช 2  หลงสวัสด์ิ

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30315 : การจัดการ-การจัดการทัว่ไป (เทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303151001-3   นายวทัญญู 1  เรืองพร้ิม

303151003-9   นางสาวจริประภา 2  กล่ินบัว

303151004-7   นางสาวฐิตาพร 3  โพธิศิ์ริ

303151006-2   นางสาวกัลย์สุดา 4  ธงสันเทียะ

303151007-0   นายพลเทพ 5  เกิดทับทิม

303151008-8   นายนภัสรพี 6  รอดไผ่ทวีสิน

303151009-6   นางสาวจริวดี 7  ชูวงษ์

303151010-4   นางสาวรชตวรรณ 8  ปราดเปร่ืองเวทย์

จ านวนทัง้สิ้น 8 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303191003-1   นายอาณัติ 1  หมัดดี

303191006-4   นายคุณานนต์  2  วิจติรแก้ว

303191008-0   นายอภิวิชญ์ 3  อัศวพรรค

303191009-8   นายชัชรินทร์ 4  พึ่งจ านงค์

303191010-6   นายอดุลย์ 5  โสอุดร

303191012-2   นางสาวสุวารี 6  ขวัญเจริญพร

303191013-0   นายทนาวัฒน์ 7  ใจซ่ือ

303191015-5   นายพสักร 8  ขาวโชติช่วง

303191017-1   นายนัฐกานต์  9  แก้วจนัทร์

303191019-7   นายณัฐศักด์ิ 10  สีบานช่ืน

303191022-1   นายมณฑล 11  มณเฑียร

303191023-9   นางสาวปิยะฉัตร 12  คชฤทธิ์

303191024-7   นางสาวศศินันท์ 13  ชูทรัพย์

303191026-2   นายสหภาพ 14  สืบสุภาพ

303191028-8   นางสาวสิริยากร 15  สุดจติรจลู

303191030-4   นายศุภกรณ์  16  ก่อเกิด

303191031-2   นายพรรษวุฒิ 17  ภุชงค์รัตน์

303191032-0   นางสาวสุจติรกุล 18  ครองไข่น้ า

303191033-8   นายศิริมงคล 19  สุธีจารุพทิยา

303191034-6   นางสาววิธุกานต์ 20  ระยับศรี

303191035-3   นางสาวศศิธร 21  แจม่กระจา่ง

303191036-1   นางสาวพรสุดา 22  หันจางสิทธ์

303191037-9   นายอธิวัฒน์ 23  อินทร์หอม

303191040-3   นางสาววราพร 24  เวียงย่างกุ้ง

303191045-2   นายกิตติธัช 25  โกมลนาค

303191049-4   นางสาวพรพรรณ 26  แดงทองค า
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ

303191050-2   นางสาวณปภัช 27  โสมวงค์

303191051-0   นางสาวสัณห์ฤทัย 28  แซ่ล่ิม

303191057-7   นางสาวสิริยากรณ์  29  นามพทุธา

จ านวนทัง้สิ้น 29 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303211001-1   นางสาวสุวรรณา 1  หล้าศรี

303211002-9   นางสาวปนัตฐา 2  ฃาโรจน์

303211003-7   นางสาวภูษณิศา 3  ห้วยหงษ์ทอง

303211004-5   นางสาวพชัราภรณ์ 4  สังข์แก้ว

303211005-2   นางสาวอรวรรณ 5  กล่ าวงษ์

303211007-8   นางสาวบุษกร 6  แจม่สน

303211008-6   นางสาวกาญจนา 7  มีฐานะ

303211009-4   นางสาวณัฐพร 8  เซ้งเครือ

303211010-2   นางสาวไพลิน 9  รอดคร้าม

303211013-6   นางสาวณัฐชา 10  วงษ์เจริญ

303211014-4   นางสาวสิรินภา 11  เปรมช่ืน

303211015-1   นางสาวธีมาดา 12  มานมูเราะห์

303211018-5   นางสาวเจนจริา 13  สาทิพจนัทร์

303211019-3   นางสาวรัศมี 14  ศรีศิริสกุล

303211023-5   นางสาวศรัญญา 15  รัศมี

303211025-0   นางสาวกนกวรรณ 16  หาวัน

303211028-4   นายพสักร 17  ใจชื้น

303211029-2   นางสาวรินรชา 18  พวงพี่

303211034-2   นางสาวปิยะธิดา 19  อินทะอุด

303211035-9   นางสาวปรีณาพรรณ 20  เสริมรัมย์

303211037-5   นางสาวจริวรรณ 21  รัตนพชื

303211038-3   นางสาวพมิลพรรณ 22  วงษา

303211039-1   นางสาวอรวรรณ 23  วงษ์สลุง

303211041-7   นางสาวชลธิสาร 24  จนัทร์ดี

303211044-1   นางสาวแพรแพรว 25  จาตุรัส

303211048-2   นางสาวศิริลักษณ์ 26  บัวกด
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

303211049-0   นางสาวน้ าฝน 27  จนัทร์สุธรรม

303211050-8   นางสาวธนภรณ์ 28  ทองสุภาพ 

303211051-6   นางสาวชนัญชิดา 29  ภักดีแก้ว

303211054-0   นายวรวุฒิ 30  แซ่โค้ว

303211055-7   นายทรงกรต 31  เธียระเศียร

303211056-5   นายปิยะ 32  จดัละ

303211058-1   นางสาวศิรดา 33  ศิริพนัธ์

303211059-9   นายวณัฐพงศ์ 34  วิชุมา

303211060-7   นางสาวสุชารัตน์   35  ด้วงเงิน

303211061-5   นายนลธวัช 36  แพรอด

303211062-3   นางสาวธนพร 37  โสภา

303211063-1   นางสาวปิยาภรณ์ 38  ชัยสาร

303211064-9   นางสาวสุวิมล 39  ถังเงิน

303211066-4   นางสาวรุ่งทิวา 40  วังปลาทอง

303211067-2   นางสาวอภัสรา 41  มีสัตย์

303211068-0   นางสาวอมรรัตน์ 42  มีสัตย์

303211069-8   นางสาวศุภรัตน์ 43  ภูมิสัย

303211070-6   นางสาวสิรินทรา 44  ตระกูลยิง่เจริญ

303211071-4   นางสาวจริาภรณ์ 45  ชอบหวาน
เลือกล ำดับที่ 2

303221012-6   นางสาวศศินา 1  คงเทศ

303221018-3   นางสาวพรรณนิภา 2  เมืองสี

303241009-8   นางสาวกุลนารี 3  วงษ์แสงแก้ว

จ านวนทัง้สิ้น 48 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30322 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303221001-9   นางสาวดัลลัชวรรณ 1  มุสิกสูตร

303221002-7   นายนนทกฤษ 2  ยอดราช

303221003-5   นางสาวสุภัชดา 3  ม่ันหมาย

303221005-0   นายสุเทพ 4  แซ่โซ้ง

303221006-8   นายมัดหวาย 5  นุชทรัพย์

303221007-6   นายสุประวิทย์ 6  รัตนไพบูลย์

303221008-4   นางสาวปรางทิพย์ 7  จมู่วง

303221009-2   นางสาวศิรินภา 8  ฝ้ันสาย

303221011-8   นางสาวฐิติยาภรณ์ 9  วะภา

303221013-4   นางสาววรรณิดา 10  พน้ทุกข์

303221015-9   นางสาวอารีวรรณ 11  ตรีสาม

303221019-1   นายนครินทร์  12  จุย้ทองค า

303221023-3   นางสาววรดา 13  วงค์ค า

303221024-1   นางสาวพชัรรุจี 14  คงสุข

303221028-2   นางสาวเกศสุดา 15  คงมาศ

303221029-0   นางสาวศิริรัตน์ 16  ขวัญใจ

303221030-8   นางสาวภาวนา 17  ศรีสังข์

303221031-6   นายสุริยา 18  แก้วไพศาล

303221033-2   นางสาวสุกัญญา 19  ใจดี

303221034-0   นางสาวสุทินา 20  ภูริปาณิก

303221035-7   นางสาวชลาลัย 21  สงวนทรัพย์

จ านวนทัง้สิ้น 21 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30324 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

303241004-9   นางสาวอารีรัตน์   1  ตุ้มนิลการ

303241006-4   นายธีรพงศ์ 2  เปรมปรีด์ิ 

303241007-2   นางสาวชุติกาญจน์ 3  ปฐมพรพทัิกษ์

303241008-0   นายปิยวัชร 4  ก าแพงดี

303241014-8   นางสาวอังค์วรา 5  ทัศนากร

303241029-6   นางสาวณฐมน 6  ค าไคร้

303241030-4   นางสาวศศิธร 7  ทัศนาลัย

303241032-0   นางสาวสิเรียม 8  มีแก้ว

303241033-8   นางสาวพรพมิล 9  อินทพาล

303241035-3   นางสาวกาญจนา 10  กัลยา

303241037-9   นายธนภูมิ 11  จงประสิทธิ์

303241042-9   นางสาวพธุิตา 12  อินทรชารี

303241044-5   นายวรพล 13  กอเจริญรัตนกุล

303241047-8   นางสาวภรพรรณกรณ์ 14  เกษแก้ว

จ านวนทัง้สิ้น 14 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30325 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

303251001-2   นางสาวนิภาวัล 1  นามจนัดา

303251002-0   จา่อากาศตรีหญิงกรกนก 2  วรรณบุตร

303251003-8   นางสาวสมร 3  พวงผกา

303251005-3   นางสาวศิรินภา 4  บุญประเทือง

303251006-1   นางสาวขวัญชนก 5  เนียมสวย

303251007-9   นางสาวสุดารัตน์ 6  รอดสุขแรง

303251008-7   นางสาวแก้ว 7  วงศ์ธรรม

303251009-5   นางสาวประภัสสร 8  มณีทัต

303251010-3   นางสาวแพรวพรรณ 9  เจษฎางกูล

303251011-1   นางสาวรัชตวรรณ 10  เนตรเปรม

303251012-9   นางสาวอภิชญา 11  เขียววงษ์

303251013-7   นางสาวณัฐฐา 12  สังกะสินสู่

303251014-5   นางสาวก่ิงแก้ว 13  ทองจ ารัส

303251015-2   นางสาวเบญจรัตน์ 14  จนัทร์หิรัญ

303251016-0   นางสาวอาทิตย่า 15  อาจหยุด

303251017-8   นางสาวจริาพชัร 16  จาดบรรเทิง

303251018-6   นางสาวอุไรรัตน์ 17  แสงสว่าง

303251019-4   นางสาวพรีณัฐ 18  เผ่ากันทะ

303251020-2   นางสาวชญาภา 19  ทองอินทร์

303251021-0   นางสาวมินตรา 20  ขาวสอาด

303251023-6   นางสาวศรัณยา 21  จนัตาราม

303251024-4   นางสาวปนัดดา 22  พงษ์สนิท
เลือกล ำดับที่ 2

303241018-9   นางสาวถิรพร 1  นิลโรภาส

จ านวนทัง้สิ้น 23 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303301011-1   นางสาวลลิตภัทร 1  ส าราญใจ

303301014-5   นายอารยวิชญ์ 2  ธงศรี

303301040-0   นางสาวจริยา 3  ไชยม่ัน

303301041-8   นางสาวเต็มฤดี 4  ม่วงไข่

303301076-4   นางสาวศิริลักษณ์ 5  แสงส าลี

303301077-2   นายธนาทิตย์ 6  จติรโสม

303301078-0   นายเศรษฐปกรณ์ 7  เอ่ียมมาลา

303301080-6   นางสาวพลอยชมพู 8  โตจ าเริญ

303301081-4   นางสาวพชัรีภรณ์ 9  ภู่เกตุ

จ านวนทัง้สิ้น 9 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30338 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303381003-1   นางสาวอัญธิญา 1  ขอมเดช

303381004-9   นางสาวทรรศิกา 2  แซ่เบ๊

303381007-2   นางสาวณัฐทิชา 3  ฉิมมี

303381010-6   นางสาวเพญ็นภา 4  มีค า

303381011-4   นายพรีะพงษ์ 5  จติระญาติ

303381014-8   นายธนกร 6  ปรีชพนัธ์

303381019-7   นายอนุรักษ์ 7  และเลิศผล

303381024-7   นางสาววริศรา 8  ค าพา

303381026-2   นายอดิศร 9  กีมาและ

303381029-6   นางสาวอฐิตยา  10  พานทอง

303381031-2   นางสาวลลิตา 11  แสงสว่าง

303381037-9   นางสาวจามจรีุ 12  บุญประสาร

303381039-5   นางสาวเนตรชนก 13  ทองฉวี

303381042-9   นางสาววราภรณ์ 14  ถ้วนกลาง

303381044-5   นายวงศธร 15  ด้วงคุ้ม

303381045-2   นายสุรศักด์ิ 16  สวนทรัพย์

จ านวนทัง้สิ้น 16 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303411005-0   นายสหัสวรรษ 1  กล่ินทอง

303411006-8   นายณัฐพงศ์ 2  มะหมัดกุน

303411015-9   นายจติติชัย 3  หนูนัง

303411017-5   นายพศวัต 4  ณรงค์เดชกุล

303411018-3   นายญาณพล  5  ฉัตรแก้วมณีวงศ์

303411021-7   นายศิริชัย 6  ขอเจริญ

303411024-1   นายกิตติศักด์ิ 7  จงึมีผลบุญ

303411025-8   นายมัชพล 8  ชุมใหม่

303411026-6   นางสาวพชิญาฏี 9  มะแอ

303411028-2   นางสาวนัฎธิตา 10  เจจอื

303411029-0   นางสาวจฑุาทิพย์ 11  เงินนาค

303411030-8   นายเตชสิทธิ์ 12  ศรีเรือง

จ านวนทัง้สิ้น 12 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

303421001-7   นายพชัรพล 1  ดาวเรือง

303421002-5   นายศรัณยู 2  แสงวันลอย

303421003-3   นายวิชิตชัย 3  เกตุลาพร

303421006-6   นายพรเทพ 4  จติต์ส าเริงบุญ

303421007-4   นายนพรัตน์ 5  มาวัฒนานุกูล

303421009-0   นายณพสิทธิ์ 6  เอ่ียมส าอางค์

303421021-5   นายเกรียงไกร 7  โหงเจริญ

303421024-9   นางสาวเกศรินทร์ 8  วิถี

303421025-6   นายกิติพฒัน์ 9  พติรพบิูลโตวัน

303421026-4   นายวริทธิ์ 10  จ านงค์หมู่

303421028-0   นายสิทธินันท์ 11  เค็งสม

303421032-2   นายอภิสิทธิ์ 12  ปาละนิจ

303421034-8   นายณัฐกฤษ 13  แก้วดี

303421035-5   นายกิตติพงษ์ 14  ไล้สุวรรณ

303421038-9   นายบัญชร 15  จ าพรต

303421041-3   นายกฤษณะ 16  จติรไพบูลย์

303421042-1   นายอัครพล 17  ธรรมรัตนพร

303421043-9   นายประดิษฐ์ 18  มาตา

303421050-4   นายต่อพงศ์ 19  ศิริลักษณ์

303421052-0   นายกิตติพศ 20  แสงสว่าง

303421053-8   นายจ าเริญ 21  เทพฝอย

303421056-1   นางสาวณัฐนันท์ 22  อัตถดก

303421057-9   นางสาวธีรดา 23  เทวบิน

303421060-3   นางสาวบุษบา 24  ลามา

303421061-1   นางสาวกิติยา 25  จานสิบสี

303421063-7   นายสหพรรณ 26  ม่วงมนตรี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

303421064-5   นายภูเมธ 27  ภัทรธนาวัชร์

303421068-6   นางสาวฟา้ 28  จนัทร์ทอง

303421070-2   นางสาวนฤมล 29  ส าลีพนัธุ์

303421071-0   นายฐานันด์ 30  ฉัตรศรีทองกุล

303421072-8   นายสิทธิชัย 31  สราญนาค

303421074-4   นายรัชพงศ์ 32  เฉลิมกิจวณิชย์

303421075-1   นายปฏิภาณ 33  พลูสะสมทรัพย์

จ านวนทัง้สิ้น 33 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30344 : การบญัชี-การสอบบญัชี (เทียบโอน ภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

303441001-3   นายสรวิชญ์ 1  สุกุมลนันทน์

303441002-1   นางสาวเสาวนีย์ 2  ร่มศิริ

303441003-9   นางสาวชุลีพร 3  แซ่ม้า

303441005-4   นายสิทธิพร 4  อนุชลธาร

303441006-2   นางสาวโสภาพรรณ  5  ค าปินะ

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30345 : การจัดการ-การจัดการทัว่ไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

303451002-8   นางสาวณัฐชา 1  นาสิงทอง

303451003-6   นางสาวสมิตานัน 2  ทิพย์มาศ

303451004-4   นางสาววาสิตา 3  ทองมา

303451006-9   นางสาวสร้อยสุรรณ 4  โสนาพนู

303451007-7   นางสาวนริศรา 5  ยีสุ่่นหอม

303451009-3   นางสาวคณินนาฏ 6  งามพศิ

303451010-1   นางสาวณัฐชา 7  พุ่มกล่อม

303451014-3   นางสาวจริาลักษณ์ 8  จงัพานิช

303451015-0   นางสาวณัฏฐินันท์ 9  กฤษสุริยา

303451016-8   นายทศพล 10  สุขสมเนตร

303451017-6   ว่าท่ีร้อยตรีภัทรชัย 11  กฤษสุริยา

303451018-4   นางสาวจรินทิพย์ 12  ต้ังจติพฒันกุล

303451019-2   นางสาวหทัยกาญจน์ 13  กาปัญญา

303451020-0   นายชินพรรธน์ 14  ภูรีธนาเศรษฐ์

303451021-8   นางสาวลลิตภัทร 15  บุญเลิศ

303451022-6   นายศุภกิจ 16  อินมา

303451023-4   นายจรีะพนัธ์ 17  บุญขันธ์

303451024-2   นางสาวบุญยวีร์ 18  ขุนหอม

จ านวนทัง้สิ้น 18 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30346 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

303461002-6   นางสาวนุชรี 1  น้อยหว้า

303461005-9   นายจกัรพนัธ์ 2  แก้วพนัธุศ์รี

303461006-7   นางสาวณัฐกาน 3  บุราคร

303461007-5   นายวีระยุทธ 4  พรมแสงใส

303461008-3   นายกฤษฎา 5  ชูช่วย

303461009-1   นายภาณุพงศ์  6  เปร่ืองไร่

303461017-4   นางสาวชลธิชา 7  บรรหารชัย

303461018-2   นายณัฐพงษ์ 8  โนจติร

303461020-8   นางสาวศิริลักษณ์ 9  ศิริสมบัติ

303461022-4   นายสิกาญจน์ 10  ศรีไชย

303461026-5   นายศรุต 11  เปียแก้ว

303461027-3   นายธนาธิป 12  น่ิมโอ่

303461029-9   นายรุ่งโรจน์ 13  สมพอง

303461030-7   นายนโม 14  กล่ินขจร

303461031-5   นางสาวศศิประภา  15  สายด้วง

303461032-3   นายกีรติ 16  นาทเลิศ

303461033-1   นายพชรพล 17  สังวรณ์

303461034-9   นายนลธวัช 18  สุขดี

303461035-6   นายธนพฒัน์ 19  บุญรอด

303461037-2   นางสาวกมลวรรณ 20  วัตรคล้าย

303461038-0   นายวรินทร  21  เปล่ียนวงศ์

จ านวนทัง้สิ้น 21 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30347 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ป ีภาคพิเศษ) เสาร์ – อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

303471001-6   นางสาวฉัตรพร 1  ลือสุวรรณ์

303471002-4   นางสาวก่ิงกาญจน์ 2  สีสุขสาม

303471003-2   นางสาวธนพร 3  เยาว์จตุรัส

จ านวนทัง้สิ้น 3 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะบริหารธุรกิจ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30348 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (เทียบโอน สมทบ เสาร-์อาทิตย์.)

เลือกล ำดับที่ 1

303481001-4   นางสาวคชาภรณ์ 1  ทัพฤทธิ์

303481002-2   นายรัสรินทร์ 2  บุญสุข

303481003-0   นางสาวณัฐนันท์ 3  ทินเท่ียง

303481004-8   นางสาวณัฐการุณ 4  ทุมประดิษฐ์

303481005-5   นางสาวสิรินุช 5  คงรักษา

303481008-9   นางสาวจนัทร์แรม 6  บุญเสนอ

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ – ๕ ปี  หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร ๔ ปี โดยการเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ศูนย์พระนครเหนือ 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หากผู้สอบผ่านข้อเขียน ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304011010-2   นายลภัส 1  อ านวยศักด์ิโสภณ

304011012-8   นายปัญญา 2  สาโรจน์

304011013-6   นายก่อพงศ์ 3  คงอุดมเกียรติ

304011020-1   นายปภังกร 4  เนียมน้อม

304011021-9   นายปุณณวัฒน์ 5  ทรัพย์อาภรณ์

304011025-0   นายวรยศ 6  บุญวิวัฒน์

304011026-8   นายสรวิชญ์ 7  กวีภัทรนนท์

304011027-6   นายศุภกร 8  กิมเส็งเฮ็ง

304011032-6   นายโภคิน 9  แช่มชื่น

304011033-4   นายคณาธิป 10  ท าสวน

304011038-3   นายสุคุณิณ 11  วัฒนานิมิตกุล

304011040-9   นายธนสิทธิ์ 12  กีฬา

304011044-1   นายพลากร 13  จนัทร์รัศมี

304011049-0   นายอภิเชษฐ์ชัย 14  ไชยวุฒิ

304011063-1   นายณัฐพล 15  ศิริธรรม

304011064-9   นายรัฐพงษ์ 16  ค าหาญ

304011065-6   นายณัฐพงศ์ 17  ค าหันอัก

304011069-8   นายเจษฎา 18  ตาทิพย์

304011077-1   นายธนัท 19  แย้มศิริ

304011079-7   นายศุภกฤต 20  เพชรชิต

304011080-5   นายถิรธาดา 21  ยงพริิยกุล

304011082-1   นายศรุต 22  จนัทร์สกุล

304011083-9   นายณัฐพชัร์ 23  แสงสุวรรณ

304011084-7   นายวีรวิชญ์ 24  ทรงไชยทินวัฒน์

304011086-2   นายสายรุ้ง  25  พฒันธัญญา

จ านวนทัง้สิ้น 25 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304021002-7   นายภาสวิชญ์ 1  ปาลวงศ์

304021007-6   นายชยานนท์ 2  ไวภารา

304021011-8   นายคันถพจน์ 3  สุขโต

304021012-6   นายธัชกร 4  ธนะศักด์ิ

304021014-2   นายอัครเดช 5  ดีรอด

304021015-9   นายอรรถภูมิ 6  ไฝเครือ

304021019-1   นายกฤตานน 7  สว่างแจม่

304021022-5   นายกมลนัทธ์  8  ศรีไหม
เลือกล ำดับที่ 2

304011053-2   นายธัญญพงศ์ 1  สถีรศิลปิน

304011055-7   นายอภินันท์ 2  บัวงาม

304011056-5   นายภูชิชย์  3  รันทด

304011066-4   นายอภิวัฒน์ 4  เอ่ียมจ ารัส

304011085-4   นายอภิรชัย 5  ชมช่ืน

จ านวนทัง้สิ้น 13 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304031003-3   นายนาวิน 1  รอดเรือง

304031010-8   นายนัฐวีย์ 2  ประภาศรีวรกุล

304031012-4   นายณัฐศักด์ิ 3  ชาติเผือก

304031013-2   นายพสัวี 4  โชติวีระสถานนท์

304031018-1   นายวรายุทธ์ 5  เรศสันเท๊ียะ

304031022-3   นายภูริวัจน์ 6  มณีวงษ์

304031023-1   นายศรวัสย์ 7  เม่ียงครองคราม

304031024-9   นายธีระ 8  ทองคต

304031025-6   นายกรกฎ 9  พลเดช

304031028-0   นายมนต์มนัส 10  ทองโปร่ง

304031029-8   นายภูริคุณ 11  บุญช่วยสุข

304031031-4   นางสาวขนิษฐา 12  อริยะดิบ

304031033-0   นายปิยวัฒน์ 13  ทองธรรมชาติ

304031035-5   นายธีรภัทร์ 14  ทิพย์มณี

304031038-9   นายกณิศพงศ์ 15  ถาวร

304031040-5   นายนิติ 16  บัวลอย

304031042-1   นายธนพล 17  สิงห์ดง

304031047-0   นายชลนที 18  หน่อทอง

304031054-6   นายภูริชพล 19  เลือดใหม่

304031055-3   นายณัฐวุฒิ 20  ใจผ่อง

304031063-7   นายณัฐดนัย 21  เน่ืองนาคา

304031068-6   นายณัฐพงศ์ 22  มากโภคา

304031074-4   นายนิธิศ 23  ชูช่วย

304031075-1   นายจกัริน 24  กาญจนโบษย์

304031079-3   นายจริะพงศ์ 25  วงษ์มาดิษฐ์

304031081-9   นายอธิชา 26  การถวิล

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 30/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

304031082-7   นายไววิทย์ 27  ศรีคูบัว

304031086-8   นายอดิศักด์ิ 28  มาตรพนัธ์นา

304031087-6   นายชัชวาล 29  โยธี

304031088-4   นายเอกชัย 30  มารศรี

304031090-0   นางสาวณภัทร 31  มากเสมอ

304031091-8   นายอลังการ 32  กิจนิตย์ชีว์

จ านวนทัง้สิ้น 32 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30404 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304041005-6   นายสหัสวรรษ 1  วังทอง

304041007-2   นายชัชัพงศ์ 2  หนูบูรณ์

304041008-0   นายภัทรพล 3  ศิริสุวรรณสิทธิ์

304041009-8   นายอัตรา 4  ด าด้วง

304041011-4   นายนวมิน 5  พนมเขต

304041012-2   นายทรงพล 6  ชาติชนะ

304041015-5   นายศุพการินทร์ 7  โพธิเ์รืองรอง

304041019-7   นายอลงกรณ์ 8  พรหมสุวิชา

304041025-4   นางสาวสุจณิณา 9  พฒุดวง

304041027-0   นางสาวสุวนันท์ 10  ช่ืนจนิดา

304041028-8   นางสาวภิรชา 11  เกษทนงค์

304041029-6   นางสาวขวัญจริา 12  บุษฉัยยา

304041030-4   นายธรรณธร 13  ผาสุขฤทธิ์

จ านวนทัง้สิ้น 13 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304051004-6   นายศาศวัต 1  มัณยากาศ

304051009-5   นายสุทธิภัทร 2  มุนินทรวงศ์

304051012-9   นายทรงกลด 3  บุญกร

304051013-7   นายคงกะพนั 4  เนตรจนัทร์
เลือกล ำดับที่ 2

304011016-9   นายมะไฟซอล 1  มุมู

304031084-3   นายปิยวัฒน์ 2  กลมกลาง

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30407 : วิศวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304071006-7   นายศักดิพฒัน์ 1  เจด็วรรณะ

304071011-7   นายสู้ 2  สายสุด

304071013-3   นายสุชพชัิย 3  ณ ดารา

304071020-8   นายชาญวิทย์ 4  มิกระราช

304071021-6   นายฉัตรชัย 5  จนิดาพล

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30409 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304091002-2   นายเตชสิทธิ์ 1  จ าปาเรือง

304091003-0   นายปิยบุตร 2  บุญเก้ือเกียรติ

304091005-5   นายชาคริส 3  ชัยวนนท์

304091006-3   นายพงษธร 4  ร่ืนเริงใจ

304091010-5   นายปฏิภาณ 5  อยูสื่บเชื้อ

304091011-3   นายกฤติน 6  จติรวัชรกุล

304091014-7   นายสหรัฐ 7  ธรรมสุจริต

304091015-4   นายณัฐกิตต์ิ 8  ค าพทัิกษ์

304091016-2   นายอภิสิทธิ์ 9  สรรพกิจผล

304091017-0   นายธีรัช 10  สงพนัธ์

304091018-8   นายภคพล 11  นะวะมะวัฒน์
เลือกล ำดับที่ 2

304011087-0   นายพงศธร 1  ใจเสง่ียม

304011089-6   นายณัฐวัตร 2  มีสวัสด์ิ

จ านวนทัง้สิ้น 13 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30412 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

304121001-8   นายชิตะบัญฑิตย์ 1  ขัดทา

304121002-6   นายไพโรจน์ 2  คชนาวงษ์

304121003-4   นายอรรฆพร 3  แกล้วณรงค์

304121008-3   นางสาวปรียาพร 4  สว่างศรี

304121009-1   นายคุณากร 5  เปรมอนันต์

304121013-3   นายฉัตรชัย 6  สงวนแก้ว

304121014-1   นางสาวรัตนพร 7  โสภะถา

304121016-6   นายอิทมนต์ 8  อ่วมกระทุ่ม

304121018-2   นายณัฐนนท์ 9  บุญประสิทธิ์

304121019-0   นายพนันา 10  ช่างไชย

304121022-4   นายสิทธิกร 11  ทองเฟื้อง

304121024-0   นายสมพล 12  เทศรัตน์

304121025-7   นางสาวพชัรพร 13  บุญขันธ์

304121027-3   นายฉัตรชัย 14  ทองสวัสด์ิ

304121031-5   นายเอกรัตน์ 15  ทัศจรรย์

304121032-3   นายกรกต 16  อุ่นเจริญ

304121034-9   นายภูมินทร์ 17  ผ่องแผ้ว

304121035-6   นายภาณุ 18  ค าแหง

304121036-4   นายอภิสิทธิ์ 19  วงค์จ าปา

304121037-2   นายจกัรพนัธ์  20  สอนเมือง

304121038-0   นายณัฏฐกิตต์ิ 21  โทณลักษณ์

304121040-6   นายณัฐพล 22  ปราโมท

304121041-4   นายธนวัฒน์  23  คงสมแก้ว

304121042-2   นายปรมินทร์ 24  มีพลิา

จ านวนทัง้สิ้น 24 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 36/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30431 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคสมทบ)

เลือกล ำดับที่ 1

304311002-6   นายวรวัฒน์ 1  ละมุด

304311004-2   นายอภิลักษณ์ 2  พามูล

304311005-9   นายณัฐดนัย 3  ณ สงขลา
เลือกล ำดับที่ 2

304031017-3   นายกฤษณะ 1  เส็งหลวง

304031046-2   นายจกัรพงศ์ 2  เจยีมวิจติร

304031051-2   นายสุทธิพงศ์ 3  สุทธิประภา

304031089-2   นายสุเทพ 4  แก้วนารี

จ านวนทัง้สิ้น 7 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30432 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคสมทบ)

เลือกล ำดับที่ 1

304321001-6   จา่อากาศโทวรวีร์ 1  ม่ังค่ัง

304321002-4   นายวันฉัตร 2  สุวัตถิยานนท์

304321003-2   นายปารย์พรัิชย์ 3  ไม้กร่าง

304321007-3   นายปาณะชนก 4  ขันธิกุล
เลือกล ำดับที่ 2

304011024-3   นายณัฐวุฒิ 1  ภู่สวัสด์ิ

304011028-4   นายกิตติกานต์ 2  รุธิรวัฒน์

304011054-0   นายศุพาวรรต 3  จุย้ม่วงศรี

304011078-9   นายชยณัฐ 4  บัวล้ าเลิศ

304011081-3   นายปัญญวัฒน์ 5  นิธิเกียรติลาภ

304011088-8   นายณภัทร 6  สีส าลี

จ านวนทัง้สิ้น 10 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30442 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

เลือกล ำดับที่ 1

304421002-3   นายเทพฤทธิ์ 1  พงษ์เจริญ

304421003-1   นายรุสดี 2  มะดิเยาะ

304421010-6   นางสาวศศิมาภรณ์ 3  กุลแก้ว

304421011-4   นายชัชวาลย์ 4  สุมณฑา

304421013-0   นายบุรเจษฏ์ 5  พลต้ือ

304421014-8   นายอัครินทร์ 6  นิติวัฒน์วรภัทร

304421015-5   สิบโทธีระศักด์ิ 7  สุรินราช

304421017-1   นายจรัล 8  นาชัยฤทธิ์

304421018-9   นายปัญจพล 9  น้อยประชา

304421019-7   นายสุรนันท์  10  จนัทร์แย้มสงฆ์

304421020-5   นายรัชชานนท์ 11  พงษ์ไพศาล

304421021-3   นายศุภวิชญ์ 12  สิริธรรมเถียร

304421022-1   นายวรท 13  สุวนันทวงศ์

304421024-7   นายณัฐพงษ์ 14  กันฉาย

304421025-4   นายชนาธิป 15  แพใหม่

304421031-2   จา่อากาศเอกวรวุฒิ 16  พาหา

304421036-1   นายนิรันดร์ 17  จนัทะน้อย

304421038-7   นายเนติพงษ์ 18  เมฆอรุณ

304421040-3   นายวารินทร์ 19  สีนวล

304421042-9   นายกิตติชัย 20  พฒุเส็ง

304421045-2   นายวงศกร 21  อักษรวงศ์

304421046-0   นายกฤฎวริศ  22  จนัทร์เครือ

304421047-8   นายณัฐพล 23  ขนาบศักด์ิ

304421052-8   นายสุทัศน์ 24  วงศานุพทัธ์

304421060-1   นายณัฐนนท์ 25  อารอมัน

304421064-3   นายณัฐภัทร 26  คุ้มเมือง
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30442 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

304421066-8   นายพรีศักด์ิ 27  สุขศรี

304421070-0   นายเจตน์พงศ์ 28  วรรธกวศิน

304421071-8   นายกัมปนาท 29  เนียมปาน

304421074-2   นายวรินทร 30  เตชะศิริกุลทอง

304421080-9   นายปรีชา 31  ปรางศรี

304421082-5   นายณัฐนนท์ 32  ปิน่ทะศิริ

304421085-8   นายนวัต 33  สุทธิวิลัย

304421093-2   นายธีรภัทร  34  ก่ิงมาลา 

จ านวนทัง้สิ้น 34 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30443 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

เลือกล ำดับที่ 1

304431001-3   นายขจรศักด์ิ 1  หลาวเพช็ร

304431002-1   นายอนาวิล 2  ผลประเสริฐวานิช

304431003-9   นายพพิฒัน์ 3  ชูศักด์ิ

304431004-7   นายธนากร 4  เกตุทองมงคล

304431005-4   นายวรพจน์ 5  แจม่จ ารัส

304431007-0   นายฐิติกร 6  อันแสน

304431008-8   นายจริายุทธ 7  เอ่ียมสกุล

304431011-2   นายณัฐพล 8  พลูสมบัติ

304431012-0   นายจริาวิทย์ 9  ถวิลไพร

304431014-6   นายสุราช 10  พวงแตง

304431016-1   นายชัยชนะ 11  กุนากุล

304431017-9   นายสราวุฒิ 12  จนัทะเสน

304431021-1   นางสาวจดิาภา 13  จนัเทภา

304431022-9   นายธนพล 14  สุทธิยัง่ยืน

304431024-5   นายวรวิทย์ 15  นาเมืองรักษ์

304431026-0   นายกริช 16  วิลาจนัทร์

304431030-2   นายอรรถพล 17  สุดค า

304431031-0   นายนนทวัฒน์ 18  กล่ินจนัทร์

304431032-8   นายฐานัส 19  ขุนจนัทร์

304431034-4   นายถิรวุฒิ  20  บัวหลวง

304431035-1   นายอนุรักษ์ 21  แก้วมี

304431036-9   นายศุภกร 22  ชิวปรีชา

304431038-5   นายอิทธิพล 23  สกุลณี

304431039-3   นายบุญฤทธิ์ 24  บุบผา

304431041-9   นายชาญณรงค์ 25  ขาวทอง

304431043-5   นายกีรติ 26  ฉัตรแก้วมณี

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 41/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30443 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

304431044-3   นายเกียรติกัมพล 27  พมิพส์วรรค์

304431046-8   นาย.ฐาปกรณ์ 28  ม่วงเก่า

จ านวนทัง้สิ้น 28 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30444 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ป ีโดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ

เลือกล ำดับที่ 1

304441001-1   นายศุภกร 1  อัสโย

304441004-5   นายอชิรญา 2  สุวรรณราช

304441005-2   นายธรรมรัตน์ 3  คงสมศักด์ิ

304441008-6   นายอมรเทพ 4  ค าต๊ิบ

304441011-0   นายฐาปกรณ์ 5  ปัญญาสิม

304441013-6   นายถิรวิทย์ 6  ค าสร้อย

304441016-9   นายนฤเบศร์ 7  เศวตะดุล

304441018-5   นายเอกลักษณ์ 8  ศรีชู

จ านวนทัง้สิ้น 8 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30445 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304451001-8   นายภูริช 1  ขันท่าจนี

จ านวนทัง้สิ้น 1 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง ภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304461001-6   นางสาวมนทกานต์ิ 1  สุทินธู

304461002-4   นายวีรภัทร 2  หอมเเก้ว

304461003-2   นายวิศวะ 3  มงคลล้อม

304461004-0   นายเมธาพร 4  สวัสดิวงศ์

304461005-7   นางสาวภูรณี 5  ทองปอน

304461006-5   นายพรพรหม 6  อินทรโชติ

304461007-3   นายศักด์ิสิทธิ์ 7  หล าพกุ

304461009-9   นายประสิทธิ์ 8  เอ่ียมสอาด

304461012-3   นางสาวฐิติมา 9  ละมูล

304461014-9   นางสาวพชิญ์สิณี  10  เธียรพบิูลย์

304461015-6   นายธนกร 11  กลัดสงวน

304461016-4   นายศราวุธ 12  เถือ่นเนาว์

304461017-2   นายนฤดล 13  โลหะวรรณ

304461018-0   นายการันต์ 14  กล่อมรักษา

304461019-8   นางสาวพนิตตา 15  ค าแปลง

304461020-6   นายอาทิตย์ 16  พทุชนะ

304461021-4   นายวิศิษฐ์ 17  จสูกุลวิจติร

304461024-8   นายพทิยะ 18  ธนูศร

304461025-5   นายฉัตรฐากูร 19  ยุพานิช

304461027-1   นายธนโชติ 20  ไฝจนัทึก

304461028-9   นายอัษฎา 21  เขียวกะแล้

304461029-7   นายวสันต์ 22  ศรีซังสม

304461031-3   นายวิศิษฐ์ 23  วังคะวิง

304461037-0   นายณัฐนนท์  24  อินต๊ะสงค์

304461040-4   นายสถิต 25  บัวเผ่ือน

304461042-0   นายวรทัต 26  วรจกัร์ 
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง ภาคปกติ)

304461043-8   นายสิทธิพล 27  กระแสร์โท

304461045-3   นายก่อพงศ์ 28  คงอุดมเกียรติ

304461046-1   นายบริรักษ์ 29  สมบูรณ์

304461047-9   นายนฤสรณ์ 30  พยนต์ศิริ

จ านวนทัง้สิ้น 30 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30447 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

304471005-5   นายคีรี 1  เจริญลี

304471006-3   นายชวนากร  2  ชาเนตร

304471008-9   นายภูมิโรจน์ 3  คงส ารวย
เลือกล ำดับที่ 2

304011048-2   นายอธิวัฒน์ 1  เศรษฐนากรณ์

304031085-0   นางสาวภัณฑิรา 2  เพง่พศิ

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30450 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน 2 ป ีต่อเน่ือง ภาคสมทบ จันทร-์ศุกร์ และ อาทิตย์

เลือกล ำดับที่ 1

304501005-9   นายปัญญา 1  สาโรจน์

304501006-7   นายไมตรี 2  ศรีไชยยานุพนัธ์

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง สมทบ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30451 : วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ (เสาร-์อาทิตย์)

เลือกล ำดับที่ 1

304511002-4   นายศุภชัย 1  แซ่ล้ี

304511003-2   นายอาส่ัง 2  อาซ่ือ

304511005-7   นางสาวกัณฐิกา 3  มหาจนัทร์

304511007-3   นายจกัรกฤษ  4  แก้วสมนึก

304511010-7   นายศุภชัย 5  แก้วเกษ

304511011-5   นายชัยมงคล 6  มะโนชาติ

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ตึกครุศาสตร์ ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ 
 สาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็ก, คอมฯ และอุตสาหการ  ห้อง B404 
 สาขาวิชาเครื่องกล 5 ปี/ต่อเนื่อง ห้อง B402 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30501 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305011001-8   นายนครินทร์ 1  อ่อนเขียว

305011003-4   นายเพชรรัตน์ 2  เชาวิทยา

305011004-2   นายพงศกร 3  ชาติชาญชัย

305011005-9   นายจรีพสั 4  พลอยเจริญ

305011006-7   นายณัฐวุฒิ 5  แสลกู

305011007-5   นายนภสินธุ์ 6  สุวรรณ์

305011008-3   นายชัยยงค์ 7  เนตรภักดี

305011009-1   นายณัฐดนัย  8  อุบลพฤกษ์

305011010-9   นายภานล 9  เมฆนิติ

305011011-7   นายอนุวัฒน์ 10  แสงเกตุ

305011012-5   นายภากร 11  พรมแก้ว

305011013-3   นายญาณวิชญ์ 12  สุขศรี

จ านวนทัง้สิ้น 12 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305021002-4   นายสิทธิโชค 1  ข าดี

305021003-2   นายภูริ 2  ขวัญงาม

305021004-0   นายฤทธิไกร 3  หนันดี

305021005-7   นายธิติวุฒิ 4  โพธิเ์รือนดี

305021006-5   นายศิรพชัร 5  เทียนสว่างชัย

305021008-1   นายธนบัตร  6  โชคลาภ

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30503 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (5 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305031002-2   นายนาวิน 1  รอดเรือง

305031003-0   นายณัฐพล 2  ทรัพย์สกุล

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30504 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305041002-0   นายพงศกร 1  ทองเทศ

305041005-3   นางสาวสุดารัตน์ 2  แสนเลิศ

305041006-1   นายธีรพงษ์ 3  กล่ าแป้น

จ านวนทัง้สิ้น 3 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30506 : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)

เลือกล ำดับที่ 1

305061001-7   นายหรัณย์ 1  มีท่อธาร

305061002-5   นายสายฟา้ 2  เพช็รรัตน์

305061003-3   นายนันทวัฒน์ 3  อุบลหล้า

305061004-1   นายวุฒิบูรณ์ 4  อินโท

305061005-8   นายพงษ์ธร 5  ทรัพย์เจริญศรี

305061006-6   นายเจตนิพทัธ์ 6  ม่วงใหม

305061007-4   นายภานุพงศ์ 7  นพคุณ

305061008-2   นายพลศรุต 8  มาน้อย

305061009-0   นายธิติพงษ์ 9  เอ่ียมสอาด

305061010-8   นายอดิเรก 10  สังสินชัย

305061011-6   นายวีรยุทธ 11  หลักทอง

305061012-4   นายอติวิชญ์  12  พนิารมย์

305061013-2   นายนนธวัช 13   ปรีดิยาพนัธ์

305061014-0   นายอนาวิล 14  แก้วช้าง

305061015-7   นายพงศธร 15  สีม่วง

305061016-5   นายศิลากร  16  สมหวัง

305061017-3   นายสหรัฐ 17  สังข์ข า

305061018-1   นายนพพร 18  ปิน่แก้ว

305061019-9   นายกิตติศักด์ิ 19  จนีสุกร

305061020-7   นายบรรดิษฐ์ 20  จรูญสกุลวงศ์

305061021-5   นายศรรัก 21  นาคสุข

305061022-3   นายสรศักด์ิ 22  สงเคราะห์

305061023-1   นายวิษณุ 23  เทพรัตน์

305061024-9   นายเจษฎา 24  ตาทิพย์

305061025-6   นางสาวกัญชลิการ์ 25  บ ารุงอินทร์

305061026-4   นายอนันต์ 26  ท้าวแก้ว
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30506 : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)

305061027-2   นายศันทยา  27  ยีสุ่่นซ้อน

305061028-0   นายสุทธิพงศ์ 28  ช่วยยก

305061029-8   นายธนพล 29  จงเรียน

305061030-6   นายธนากุล 30  ทวีบุญรุ่งเรือง

จ านวนทัง้สิ้น 30 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)

เลือกล ำดับที่ 1

305071001-5   นายโกศล  1  นวลวิมล

305071002-3   นายณัฐพร 2  เซ้งเส็ง

305071003-1   นายอภิสิทธิ์ 3  นวลศรี

305071004-9   นายธนกร  4  คุ่ยเสง่ียม

305071005-6   นายรณพร 5  ชมภูน้อย

305071006-4   นายธนกฤต 6  เจษฎาจริโชติ

305071007-2   นายศุภโชค 7  นพวงศ์

305071008-0   นายปิยพงศ์ 8  ช้างวิเศษ

305071009-8   นายพรณรงค์ 9  สายเพช็ร์

305071010-6   นายอภิสิทธิ์ 10  วงค์จ าปา

305071011-4   นายไพฑูรย์ 11  ไทยข า

305071012-2   นายกฤษณะ 12  วงค์แปลง

จ านวนทัง้สิ้น 12 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)

เลือกล ำดับที่ 1

305081001-3   นายปฏิพทัธ์ 1  แซ่แต้

305081002-1   นายกรกฎ  2   ชูทรัพย์ 

305081003-9   นายณัฐิวุฒิ   3  กันยากิจ

305081004-7   นายพรีณัฐ 4  พบิูลย์สุทธิกุล

305081005-4   นายจกัรกฤษณ์ 5  มีสมสังข์

305081006-2   นายภูวิศ 6  จนิดาพล

305081007-0   นายวัชรากร 7  ปราบโจร

305081008-8   นายณัฐพล 8  สุดาทิพย์

305081009-6   นายวิศวัสต์ 9  คงมูล

305081010-4   นายณัฐพงศ์ 10  สังข์เจริญ

305081011-2   นายณฐกร 11  นามขัน

จ านวนทัง้สิ้น 11 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)

เลือกล ำดับที่ 1

305101001-9   นายชนัชญ์พงศ์ 1  กาญจนกุล

305101002-7   นายปฏิพทัธ์ 2  ค าสอน

305101003-5   นายสราวุธ 3  มีสง่า

305101004-3   นายต่อพงษ์ 4  ต่อสกุล

305101005-0   นายอดิศักด์ิ 5  นิลสม

305101006-8   นายภัณธภัทร 6  บุญเกล้ียง

305101007-6   นายพรีวัฒน์ 7  ทองพลู

305101008-4   นายบารมี 8  สุขาบูรณ์

305101009-2   นางสาวกรกมล 9  ไวยวุฒิ

305101010-0   นายเขมชาติิ 10  ศรีอุดมเดชสกุล

จ านวนทัง้สิ้น 10 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ 
และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ห้อง 423 อาคาร 4 ชั้น 6 
 ศูนย์พณิชยการพระนคร 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30603 : ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

306031002-0   นายสิทธิกร 1  จนัทร์สุหร่าย

306031003-8   นางสาวจติุพร 2  แซ่เล้า

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30604 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

306041003-6   นายอัษฎา 1  ไทยขวัญ

306041004-4   นางสาวพรรณธร 2  สาอุดม

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30605 : เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตร 4 ป ีเทียบโอน)

เลือกล ำดับที่ 1

306051001-7   นางสาวสุนิษา 1  ทินี

306051002-5   นางสาวเกษร 2  ใหมอ่อน

306051003-3   นางสาวสหทัย 3  หนูเพชร

306051005-8   นางสาวชัชนิด 4  จงัรัสสะ

306051006-6   นางสาวเจนจริา 5  คงแก้ว

306051007-4   นายธีภัทร์ 6  ปัญญาเพยีร

จ านวนทัง้สิ้น 6 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง  และหลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  อาคารเรือนปัญญา 
 ศูนย์โชติเวช 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30735 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน)(โครงการความร่วมมือ บ.CRG)

เลือกล ำดับที่ 1

307350001-3   นางสาวเซียหมี 1  แซ่ท่อร์

307350002-1   นางสาวอรนุช 2  บุญล้อม

307350003-9   นางสาวมลิวัลย์ 3  ทรงตระกูลวงศ์

307350004-7   นางสาวพทิยาพร 4  แซ่โย่ง

307350005-4   นางสาวกุลธิดา 5  สินสวรรค์

307350006-2   นางสาวเสาวณี 6  ยอดเมฆา

307350007-0   นางสาวลัดดาวัลย์ 7  ชูชัยวุฒิกุล

307350008-8   นางสาวกมลเนตร 8  บรรจง

307350009-6   นางสาวศิริลักษณ์ 9  ศรีพวงแก้ววิไล

307350010-4   นางสาวสุวนันท์ 10  จงใจธรรมคุณ

307350011-2   นายทิวัตถ์ 11  พฒันาตระกูลซ่ือ

307350012-0   นางสาวพรชิตา 12  กาบขุนทด

307350013-8   นางสาวภริตา 13  ผิวอ่อน

307350014-6   นายศุภทิน 14  ขอนดู่

307350015-3   นางสาวจนัทร์ทิพย์ 15  บุญมี

307350016-1   นางสาวเฟื่องฟา้ 16  ชาติพนัธ์แจม่จรัส

307350017-9   นางสาวทูโกโล้ 17  -

307350018-7   นางสาวนงนุช 18  กล่อมดวงใจ

307350019-5   นางสาวกชพร 19  พงษ์เกตุ

307350020-3   นางสาวจนิดา 20  เชอมือกู่

307350021-1   นายกิตติศักด์ิ 21  ศรีมาตร

307350022-9   นางสาวนาสอ 22  จะคือ

307350023-7   นายณัฐวุฒิ 23  สุพรรณ

307350024-5   นางสาวฐิติมา 24  ปิยเจริญเกียรติ

307350025-2   นางสาวบุริมนาถ 25  แซ่ลี

307350026-0   นางสาวอาภาภรณ์ 26  กองเกิด
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30735 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน)(โครงการความร่วมมือ บ.CRG)

307350027-8   นางสาวสุรินลักษณ์ 27  อนุชิตวรการ

307350028-6   นางสาวอังศุมาลี 28  แซ่ยะ

307350029-4   นางสาวนางสาวสุนิตา 29  แซ่ซ้ง

307350030-2   นายทศวัฒน์ 30  โคตรภูเวียง

307350031-0   นางสาววรรณิศา 31  เสริฐศรี

307350032-8   นางสาวศุภมาศ 32  แซ่ลี

307350033-6   นางสาววงเดือน 33  แซ่หว้า

307350034-4   นางสาวมาซีเตาะ 34  บือซา

307350035-1   นางสาวจฑุาทิพย์ 35  ยิม้อุบล

307350036-9   นางสาวพรวรรณ 36  ศรีสว่าง

307350037-7   นางสาวสะอีดะ 37  มิง

307350038-5   นางสาวนฤมล 38  มะประสิทธิ์

จ านวนทัง้สิ้น 38 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นิทรรศการRMUTP30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

307029001-4   นางสาวณัฎฐ์รัตน์ 1  เจริญกิจพฒันา

307029002-2   นางสาวสุพตัรา 2  แซ่อุ่น

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นิทรรศการRMUTP30709 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

307095001-3   นางสาวพรสวรรค์ 1  ฝันนิมิตร

307095002-1   นางสาววิจติรา 2  แห้วเพช็ร

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นิทรรศการRMUTP30713 : อาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

307139001-1   นางสาวปวริศา 1  ทองภูเบศร์

307139002-9   นางสาวมณีมณฑ์ 2  โกมลกนก

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

307021020-2   นางสาววสุธา 1  ถนอมศิริ

307021021-0   นายบวรภัค 2  สร้อยมณี

307021022-8   นายชัยธัช 3  แก้วเปีย่ม

307021027-7   นางสาวณัฐกุล 4  น้อยนารถ

307021028-5   นายมนตราไชย 5  กล่ าสีทอง

307021030-1   นายณธกร 6  วงศ์บุณยกร

307021034-3   นายธิชากร 7  หอมจนัทร์

307021037-6   นายนพตัธร  8  นุ่มส าลี

307021039-2   นายวสุ 9  เรืองสกล

307021042-6   นางสาวจนิดาภรณ์ 10  ศรีวรวุฒิชัย

307021046-7   นายนพวิชญ์ 11  รัตนรักษ์

307021047-5   นางสาวภัสรา 12  ผิวข า

307021051-7   นางสาวนิศาชล 13  บุญแถม

307021063-2   นายจริายุส 14  ปราโมทย์วิมล

307021064-0   นางสาวณัฐนรี 15  สุขสวัสด์ิ

307021065-7   นางสาวกัญณัฎฐ์ 16  นักธรรม

307021074-9   นางสาวหรรศมน 17  สิทธะเมธา

307021075-6   นางสาวอภัสรา 18  ทองสุโข

307021076-4   นางสาววิภาดา 19  เปล่ียนสง่า

307021077-2   นางสาวณัฐธนัน 20  ภูมี

307021078-0   นางสาวธนัชพร 21  ชากระโทก

307021079-8   นายภูมิภัทร 22  มีกล่ิน

307021080-6   นางสาวจฑุารัตน์ 23  นามเสาร์

307021081-4   นางสาวจริาพร 24  จนัทร์หัวโทน

307021082-2   นางสาวนุชดา 25  กันยาฮุด

307021083-0   นางสาวชมพนุูท 26  กุลยะ
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

307021084-8   Missธัญกร 27  ศิริชุ่มพล

307021085-5   นางสาวสุฑิสา 28  ทองคง

307021086-3   นายวรันธร 29  แสงศรีกล่อม

307021087-1   นายวศิน 30  ศรีเจริญ

307021088-9   Missกัญญาพชัร 31  เลิศสมบัติศิริ

307021089-7   นางสาวณพฐัธิกา 32  ข านวน

307021090-5   นายณัฐพล 33  แซ่เจยีว

307021091-3   นางสาวปานวาด 34  พบิูลภานุวัธน์

จ านวนทัง้สิ้น 34 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  10/05/61 16:38  หน้า 63/ 70



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

307031006-9   นางสาวฐานิชา 1  พรบุญ

307031008-5   นายณัฐกร 2  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์

307031009-3   นางสาวรักษิณาธร 3  สายสุวรรณ

307031010-1   นายธนพฒัน์ 4  สุขเสน

307031011-9   นางสาวจารุวรรณ 5  ศรีชัย

307031013-5   นางสาวรดา  6  เตโช

307031014-3   นายขจรเขตต์ 7  ไชยมณี

307031021-8   นายวสุ 8  เรืองสกล

307031024-2   นายตวัน 9  พทุธายะ

จ านวนทัง้สิ้น 9 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30704 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

307041007-5   นายอัษฎา 1  ใบฉัน

307041010-9   นางสาวสายใหม 2  แผลงศร

307041011-7   นายคุณาพร 3  สุขสบาย

307041012-5   นางสาวทอฝัน 4  ประณีตทอง

307041013-3   นายกิตติศักด์ิ 5  อุ่มสะเดา

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30709 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

เลือกล ำดับที่ 1

307091001-7   นายกาจบัณฑิต 1  แซ่หย่าง

307091002-5   นางสาวเรวิกา 2  วงศ์ธีรภาพ

307091003-3   นางสาวปิยะธิดา 3  จรินภาวิบูลย์

307091004-1   นางสาวอินทิรา 4  นะมาเส

307091005-8   นายณัฐพงศ์ 5  พลโคตร

307091006-6   นายเสกสรร 6  เสาร์ค า

307091007-4   นางสาวณัฐกานต์ 7  มัยด้อหล้า

307091008-2   นางสาวอานันตยา 8  ริอินทร์

307091009-0   นายเจตนิพทัธ์ 9  กุศลพชิิต

307091010-8   นางสาวทิวาภรณ์ 10  มาตขาว

307091011-6   นางสาวภูริชญาฐ์ 11  โชคธนนราทิพย์

307091012-4   นางสาวปรางทิพย์ 12  คดคง

307091013-2   นางสาวนุชนาถ 13  ดิสสระพงษ์

307091014-0   นางสาวธนวัน 14  ชินธนทัต

307091015-7   นางสาว จารุวรรณ 15  จนัทร์เจริญ

307091016-5   นางสาวฟา้คราม 16  แมสซิลี

จ านวนทัง้สิ้น 16 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30712 : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

307121001-1   นายธีรัช 1  บุญยะหุตานนท์

จ านวนทัง้สิ้น 1 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔  ปี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ห้อง 1201 ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์ 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หากผู้สอบผ่านข้อเขียน ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์เทเวศร์   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

308991019-8   นายกฤชณธร 1  พนัธ์แก้ว

308991020-6   นางสาวณัฏฐธิดา  2  มีสวนนิล

308991025-5   นางสาวปรียาภรณ์ 3  ก๊อก

308991026-3   นางสาวลักขณา 4  ศรีรัตน์

308991028-9   นางสาววรรณธิชา 5  มีแก้ว

308991031-3   นางสาวปิยะธิดา 6  ซันหวัง

308991032-1   นางสาวชญาธร 7  บัวน้อย

308991036-2   นายเมธาวัฒน์ 8  หมวกสังข์

308991058-6   นางสาวเบญญาภา 9  ไวยศิลา

308991063-6   นางสาวดรุณี 10  สีสะ

308991078-4   นายนัฎฐพล 11  เกิดสุข

308991095-8   นางสาววราภรณ์ 12  บุญพทัิกษ์

308991096-6   นางสาวโชติกา 13  ประทุมวัลย์

308991097-4   นางสาวเกวลี 14  สมศักด์ิ

308991098-2   นางสาวญาณิศา 15  เขมารัตนชัย

308991099-0   นางสาวกรรณกนก 16  สาริกบุตร

308991118-8   นายเจษฎา 17  มงคลชัยวณิช

308991121-2   นายสหรัฐ 18  หมอกใหม่

308991122-0   นางสาววันทนีย์ 19  ธนิศรทวีสิน

308991123-8   นางสาวจริารักษ์ 20  สายสุนทร

308991124-6   นายทรงธรรม 21  พงษ์ตันกุล

308991125-3   นายภานุรุจ 22  เลิศกิจจารักษ์

308991126-1   นางสาวฐิติมาภรณ์  23  จรรยาพงศ์กิจ

308991127-9   นางสาวสิธีธร 24  สุทธิคีรี

308991128-7   นายกิตติณัฏฐ์ 25  อนันตวงษ์

จ านวนทัง้สิ้น 25 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

                                                        --------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จึงได้ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ 
และปฎิบัติ  ดังนี้                                                         

๑.   สอบสัมภาษณ์ 
 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
 ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ห้อง 631 อาคาร 6 ชั้น 3 
 ศูนย์โชติเวช 

                       ๒.   เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 

 ๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมส าเนา 
 ๓.   ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  หรือทางเว็บไซต์ที่  

http://www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หมายเหตุ  หาก ไม่มาสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                      
                        
 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

309011013-5   นายภวินท์ 1  ยิม้เยือ้น

309011014-3   นางสาวเบญจมาภรณ์ 2  ประเสริฐ

309011018-4   นายสุเมธี  3  อินทมาน

309011019-2   นางสาวสายวารี  4  พลิาดี

309011020-0   นางสาววิรัญดา 5  แซ่ล้ี

จ านวนทัง้สิ้น 5 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที ่19 พ.ค. 2561

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์โชติเวช   คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)30902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

309021005-9   นายศุภกฤต 1  กอพทุธคุณ

309021006-7   นายอภิวัฒน์ 2  ศรีบุตร

จ านวนทัง้สิ้น 2 คน
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