
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3 รับตรงอิสระ รอบ TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี รอบ 3 รับตรงอิสระ รอบ TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  2561  แล้วนั้น     มหาวิทยาลัยฯ   
จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุก
คนทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร  ตั้งแต่วันที่  14 – 15 มิถุนายน  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   

            วนัที่  15  มถิุนายน  พ.ศ.2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง  12.00 น. 

 

 

 

 

 

1.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

http://reg.rmutp.ac.th 

                             ได้ตั้งแต่วันที่  14 - 15  มิถุนายน  พ.ศ.2561 

 
 

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

  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 
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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  23 มิถุนายน พ.ศ.2561  
               ณ  ห้องประชุม  D – Hall  ศูนย์เทเวศร์ 
        7.   เม่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      ทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม 
     ต่าง ๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่           มิถุนายน  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
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19401010103 : การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวชามิล สุดเสริฐสิน 1 076150101033-1
  นายสักชัย ทองอ่อน 2 076150101034-9
  นายนพรัตน์ กว้างขวาง 3 076150101035-6
  นางสาวจติรกัญญา เชียงเพี้ยน 4 076150101127-1
  นางสาวธมลวรรณ หงษ์กุลบุตร 5 076150101128-9
  นางสาวกัญญาพร สุภโตษะ 6 076150101129-7
  นางสาวฐิติรัฐ เผือกผ่อง 7 076150101130-5
  นางสาววริศรา เล้ียงสอน 8 076150101131-3
  นางสาวธวัลรัตน์ เรืองเดช 9 076150101132-1
  นางสาวรัตนสุดา บัวคล่ี 10 076150101036-4
  นางสาวอัญชุดาพร จนัทราช 11 076150101037-2
  นางสาวกวิสรา อ้นอ่อน 12 076150101038-0

จ านวนทั้งสิ้น 12 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19401020103 : การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายศรุตพล ลาศศิลป์ 1 076150102033-0
  นางสาวณัฐริณี เผือกทอง 2 076150102034-8
  นางสาวมณิสตา แยม้อุทัย 3 076150102035-5
  นางสาวน้้าเพชร วิลัยวรรณ 4 076150102036-3
  นางสาวพนิดา เผ่าประพธัน์ 5 076150102037-1
  นางสาวชลธิชา สุภานิชย์ 6 076150102038-9
  นางสาวปวีณา มงคลเกิด 7 076150102039-7
  นายกฤษกร สีสนิท 8 076150102040-5
  นางสาวศศินิภา แซ่กอ 9 076150102041-3
  นายธงชัย พาลีเขต 10 076150102042-1
  นางสาวธมลวรรณ สองเมือง 11 076150102043-9
  นายสรวิศ สุนทรส 12 076150102044-7
  นางสาวประภัสสร ไวยกิจจา 13 076150102045-4
  นางสาวสุปรียา แสงเดือน 14 076150102046-2
  นายเนติ วารีพจน์ 15 076150102047-0
  นางสาวปิยธิดา โพธิสาร 16 076150102048-8
  นางสาวตรองตาล สระพรหม 17 076150102049-6
  นางสาวสุชาวดี มานะสิริกุล 18 076150102133-8
  นางสาวปิยาพชัร ผลวัชนะ 19 076150102134-6
  นางสาวธนัญชา ชวนชิดการ 20 076150102135-3
  นางสาวจารุวรรณ สังกลมเกล้ียง 21 076150102136-1
  นางสาวอัญชิสา ฉัตรหิรัญย์ 22 076150102137-9
  นางสาวศิริลักษณ์ พมิพช์่างทอง 23 076150102138-7
  นางสาวอาทิตยา คมข้า 24 076150102139-5
  นางสาวชาคริยา กาญจนโสภา 25 076150102140-3
  นายวัชรวิชญ์ มิ่งเมือง 26 076150102141-1
  นางสาวพชิญ์สินี ยวุะกนิษฐ 27 076150102142-9
  นางสาวสุกัญญา เกตุกรรณ์ 28 076150102143-7
  นางสาววรินณดา ขลังวิชา 29 076150102144-5
  นายพงศธร หวังมานะธรรม 30 076150102145-2
  นางสาวอมลรดา พู่มณเฑียรชัย 31 076150102146-0

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19401020103 : การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวทรรศน์กมล ค้ามาก 32 076150102147-8
  นายวรรธนัย รักชาติ 33 076150102148-6

จ านวนทั้งสิ้น 33 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19401030103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวธัญพร กุมภาพนัธ์ 1 076150103021-4
  นางสาวอินทิรา เมาหวล 2 076150103022-2
  นางสาวจรัิชญา บัวขาว 3 076150103023-0
  นายกันตพชิญ์ เอี่ยมประเสริฐ 4 076150103024-8
  นางสาวธนภรณ์ บุญประเสริฐ 5 076150103025-5
  นางสาวภัทรนันท์ ดิษฐนิล 6 076150103026-3
  นายธิติพฒัน์ แสงกาศ 7 076150103104-8
  นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ 8 076150103105-5
  นายศิรภพ เรืองศรี 9 076150103106-3
  นางสาวศศิธร กุลสิงห์ 10 076150103107-1
  นางสาวศุภาฐิณี กิตติธรรมาภรณ์ 11 076150103108-9
  นางสาวฐาปนี หลวงยกบัตร 12 076150103109-7
  นางสาววรดา ภิรมยจ์ุย้ 13 076150103110-5
  นายพนัธกานต์ จนัลองรัตน์ 14 076150103111-3
  นางสาวสุกัลยาณี ทิพยพ์รมมา 15 076150103112-1
  นางสาวศุภณัฐ วรรณะภูติ 16 076150103113-9
  นางสาววิภาวดี บูรณสมภพ 17 076150103114-7
  นายสุรศักด์ิ วิริยะภักดี 18 076150103115-4
  นางสาวธนัชพร ปิ่นก้อน 19 076150103116-2
  นายน้าโชค เซียสกุล 20 076150103117-0
  นายชินสมุทร แซ่เห้ง 21 076150103118-8
  นางสาวณัฐพร สมบูรณ์ 22 076150103119-6
  นางสาวนริศรา แก้วดวงดี 23 076150103120-4
  นางสาวชลธิชา พมิพเ์สน 24 076150103121-2
  นางสาวสุทธิดา ขุนหีด 25 076150103122-0
  นายโชติระวี เครือคล้าย 26 076150103123-8
  นายภานุพงศ์ ปานสมุทร์ 27 076150103124-6
  นางสาวนริศรา ค้าผาสุข 28 076150103125-3
  นางสาวมนัญชนก จนัทร์เปรม 29 076150103126-1
  นางสาวฌิชา แพวงษ์ 30 076150103127-9
  นางสาวปวีณ์ธิดา อยูช่มญาติ 31 076150103128-7

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19401030103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวขวัญจริา สุวรรณรัตน์ 32 076150103027-1
  นางสาวปานภิกา บุญช่วยคุ้ม 33 076150103028-9

จ านวนทั้งสิ้น 33 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 พณิชยการพระนคร

5. TCAS รับตรงอิสระ

19401040105 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

301045002-5   นางสาวทรัพยศิ์ริ วริสาร 1 076150104101-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19402010103 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสุทธิดา แซ่เฮ้ง 1 056150201201-7
  นายเมธัส เกตุถิน 2 056150201202-5
  นายปวเรศ นูทอง 3 056150201203-3
  นายชัชชวิน งามดี 4 056150201044-1
  นายชัชพงศ์ เรืองนภาพงษ์ 5 056150201045-8
  นายพชัรพล ห่วงไทย 6 056150201046-6
  นายณัฐภัทร สกนธ์ธัญลักษณ์ 7 056150201047-4
  นายศิวภูมิ รุ่งเจริญ 8 056150201048-2
  นายสหัสวรรษ รัตนแยม้ 9 056150201049-0
  นายภูวนัย พลพนิิจ 10 056150201050-8
  นางสาวพรทิพย ์ใจเที่ยง 11 056150201144-9
  นายสุวิจกัขณ์ คงพชัรศักด์ิ 12 056150201145-6
  นายทศพล ส้าราญสุข 13 056150201146-4
  นายณธวรรธณ์ บ่างมณีสกุล 14 056150201147-2
  นายนายภูมิพฒัน์ ทัพพพ์ฒันะ 15 056150201148-0
  นายกิตติพศ สมโภชน์ 16 056150201149-8
  นายอิทธิโชติ ชื่นฤาดี 17 056150201150-6
  นายเทพทัต คงเกิด 18 056150201204-1
  นายพงศกร เนียมแสง 19 056150201205-8
  นายณัฐชนน สมวงศ์ 20 056150201206-6
  นายธีรภัทร จติจวง 21 056150201207-4
  นายศุภณัฐ เสาร์ทอง 22 056150201208-2
  นางสาวพชิญา สุขสุด 23 056150201209-0
  นายคณิศร์ ทองประเสริฐ 24 056150201210-8
  นายพลภัทร์ ค้ายอด 25 056150201211-6
  นายวัชระ รัชชะ 26 056150201212-4
  นายวัฒนชัย พรหมยก 27 056150201213-2
  นางสาวจดิาภา แสงค้า 28 056150201214-0

จ านวนทั้งสิ้น 28 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19402020103 : วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสุธนัย ลีลาอุดม 1 056150202013-5
  นางสาวสุทธิดา พลูโพธิ์ 2 056150202014-3
  นางสาวปรียาฉัตร ยมนา 3 056150202015-0
  นายกฤชโสภณ ปาระสูตร 4 056150202016-8
  นางสาวกวินนาฏ กล้าสันเทียะ 5 056150202017-6
  นางสาวเจนนิษา เฟื่องชูนุช 6 056150202018-4
  นางสาวกุลภัส แสงพลาย 7 056150202019-2
  นายศักรินทร์ ดังยางหวาย 8 056150202020-0

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19402030103 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสุภาพร น้อยลา 1 056150203008-4
  นายธนากร เจริญสุข 2 056150203009-2

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403040103 : การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวจฑุามาศ รุจานันท์ 1 076150306030-0
  นางสาวรัฐธิกา สะตาดี 2 076150306101-9
  นางสาวสุธินี ระสารักษ์ 3 076150306102-7
  นางสาวภัทรชนก เเข่งเพญ็เเข 4 076150306103-5
  นางสาวอริสา จ้าพรต 5 076150306104-3
  นายธนากร กิ่งชา 6 076150306105-0
  นางสาวชลธิชา ยนืยง 7 076150306106-8
  นายพงศ์พสุิทธิ์ ศรีอยยูงค์ 8 076150306107-6
  นางสาวจริาพร นาคทั่ง 9 076150306108-4
  นางสาวเมธากานต์ บ่ายเที่ยง 10 076150306109-2
  นายสิรวิชญ์ ประวาลศิลป์ 11 076150306110-0
  นายวีรศักด์ิ พรมสวัสด์ิ 12 076150306111-8
  นางสาวศิริลักษณ์ มีศิลป์ 13 076150306112-6
  นายภากร วังกุ่ม 14 076150306113-4
  นายกษิดิศ ได้สุข 15 076150306114-2
  นางสาวพร้ิมแพรว ภักดีพงษ์ 16 076150306115-9
  นางสาวปฐมาวดี เภรีภาศ 17 076150306116-7
  นางสาวณิณรญา เทาอัด 18 076150306117-5
  นางสาวเมนิศา บานชื่น 19 076150306118-3
  นางสาวสนิดา โพธิพนัธ์ 20 076150306119-1
  นายเทิดพงศ์ เสียงใส 21 076150306120-9
  นางสาวอภิรดี ศรีแพงมนต์ 22 076150306121-7
  นางสาวสิตานัน ประดับสินธุ์ 23 076150306122-5
  นางสาวณัฐวิกา เทียมโพธิ์ 24 076150306123-3
  นางสาวกนกภรณ์ พณิสุวรรณ 25 076150306124-1
  นางสาวศิริลักษณ์ ใจจร 26 076150306125-8
  นายศาศวัต ไพชยนต์ฤทธา 27 076150306126-6
  นางสาวนภาพร มั่งมี 28 076150306127-4
  นางสาวนันท์นภัส หอกค้า 29 076150306128-2
  นางสาวธัญวรัตน์ พนาทองพาพร 30 076150306129-0
  นางสาววรรณพร หวังสกุลโชค 31 076150306130-8

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403040103 : การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวกรกนก มั่นคง 32 076150306031-8
  นางสาวคันธมาลี ศรีคิรินทร์ 33 076150306032-6
  นางสาวนนทนัดดา สอดสี 34 076150306033-4
  นายธีรศักด์ิ ฤทธิ์สนธ์ 35 076150306034-2
  นางสาวกชกร หาญมานบ 36 076150306035-9
  นางสาวเกวลิน นวลเกษม 37 076150306036-7
  นายเดชชัย ลีลาขจรจติ 38 076150306037-5
  นายสรวิชญ์ จ้าปากะนันท์ 39 076150306038-3
  นางสาวคัทลียา ดีส้ัน 40 076150306039-1
  นายภากร โตจนัทร์ 41 076150306040-9
  นางสาวนฤมล เหงขุนทด 42 076150306041-7
  นางสาวลันลนา รัตนวงศ์ 43 076150306131-6
  นางสาวสุธิดา สถิตพรอ้านวย 44 076150306132-4
  นางสาวจริาภา คงทรัพยเ์กษม 45 076150306133-2
  นางสาวธัญสินี สอนสนาม 46 076150306134-0
  นายธีรภัทร์ ชลอชล 47 076150306135-7
  นายศุภณัฐ พนิิจพรอนันต์ 48 076150306136-5
  นางสาวนฤภร แสงสาตรา 49 076150306137-3
  นางสาววรรณธิดา อ่้าดิษสร 50 076150306138-1
  นางสาวธนัชชา เพิ่มสุวรรณ 51 076150306139-9
  นางสาวสโรชา บัวพก 52 076150306140-7
  นางสาวพาขวัญ จนัทร์เด่นแสง 53 076150306141-5
  นายสรภพ กาญจนชัยรัตน์ 54 076150306142-3

จ านวนทั้งสิ้น 54 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403040203 : การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวรวิทย ์ลิมสัมพนัธ์เจริญ 1 076150306206-6
  นางสาวนิรดา ส้าโรงแสง 2 076150306207-4
  นางสาวปรียาภรณ์ ใต้ส้าโรง 3 076150306208-2
  นางสาวกรกนก กันไพเราะห์ 4 076150306209-0
  นางสาวพรรณลักษณ์ รักษ์แสงสว่าง 5 076150306210-8
  นางสาวกนกวรรณ ลุนพฒัน์ 6 076150306211-6
  นายวีรภัทร ยานนาวา 7 076150306212-4
  นางสาวพนิดา เสือสุ่ม 8 076150306213-2

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403050103 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวปวีณา สมอนา 1 076150307015-0
  นางสาวชลธิชา นาคศาลา 2 076150307016-8
  นายองศา ไทยโสภา 3 076150307017-6
  นางสาวณัฐริกา สีใส 4 076150307018-4
  นางสาวกุลนิษฐ์ เนียมสังข์ 5 076150307019-2
  นายธนภัทร เวียงนนท์ 6 076150307020-0
  นายมานะ รังสิพานิช 7 076150307021-8
  นายธณรัชก์ กระจา่งยทุธ์ 8 076150307022-6
  นางสาวฐิติพร พงษ์ทรัพย์ 9 076150307023-4
  นายสุทธิพงษ์ วรรโณภาส 10 076150307024-2

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403060103 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายจตุพร แจม่ดวง 1 076150305115-0
  นายธนดล อังกุรวิโรจน์ 2 076150305116-8
  นายวรรณชัย เชื้อบัวขาว 3 076150305117-6
  นายธีร์ดนัย เรืองพชิชารัตน์ 4 076150305118-4
  นางสาวปัทมาพร โป๊ะประนม 5 076150305119-2
  นายยศภัทร ขันทอง 6 076150305120-0
  นายเมธัส พลรัตนมงคล 7 076150305201-8
  นายกลวัชร กอบสมบัติ 8 076150305202-6
  นายการกฤศ ธัมนุวัติ 9 076150305203-4
  นายพฒิุพงศ์ พวงประเสริฐ 10 076150305204-2
  นายกันตวัฒน์ พลายแก้ว 11 076150305205-9
  นายสิรวิชญ์ แสงประสิทธิ์ 12 076150305206-7
  นายศุภวัฒน์ วุฒิภัทราภิวัฒน์ 13 076150305207-5
  นายณัฐพงษ์ อุบลธชาติ 14 076150305208-3
  นางสาวปวีณา กีทา 15 076150305209-1
  นายรณพร อวิรุทธมรรค 16 076150305210-9

จ านวนทั้งสิ้น 16 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19403070103 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวปรารถนา พนูศรี 1 076150316701-4
  นางสาววรปรัชญ์ มีใจเยน็ 2 076150316702-2
  นางสาวจติรสินี มาตรัส 3 076150316703-0

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404010103 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสิตานัน ร่วมรักบุญ 1 056150401048-0
  นายวิรุฒ วรรณประสิทธิ์ 2 056150401049-8
  นายธนากร ไชยช่อฟา้ 3 056150401050-6
  นายธฤต รัตนวงศ์นรา 4 056150401097-7
  นายนธีรัตน์ วงนาลี 5 056150401098-5

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404020103 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวปัทมา ชูชมกล่ิน 1 056150402024-0
  นางสาวกมลทิพย ์น้อยโฮม 2 056150402025-7
  นางสาวปภัสสร วงค์เสน 3 056150402026-5
  นางสาวปพชิญา กมลเชื้อ 4 056150402027-3
  นางสาวพชัราภรณ์ วารีวณิชพนัธ์ 5 056150402028-1
  นางสาวพกัตร์พมิณฑ์ เหมภิมล 6 056150402029-9
  นางสาวสุภาพร สมุทรจนิดา 7 056150402030-7
  นายอารวี กูใหญ่ 8 056150402074-5
  นายอดิศร ฤกษ์วิธี 9 056150402075-2
  นางสาวชมพนูุช สุทธิรักษ์ 10 056150402076-0
  นางสาวรจเรข เจริญสุข 11 056150402077-8

จ านวนทั้งสิ้น 11 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404030103 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสุกฤษฏ์ิ พงศ์ภัทรวิเศษ 1 056150403099-1
  นางสาวสิริกานต์ ชูชื่น 2 056150403100-7

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

  นายปฐมพงษ์์ เชาว์เพ็ชร์ 3 056150403056-1

  นางสาวจิรภัทร์ หริ่มฉ่ำ 4 056150403068-6

  นายปรมัตถ์ ตั้งจิตกุลกานต์ 6 056150403089-2

  นายสุนิธิ พวงสมบัติ 5 056150403072-8

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404030203 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายณัชพล เรืองทรัพย์ 1 056150403512-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404040103 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายกรวุฒิ ล้ิมสัมฤทธิ์ผล 1 056150404040-4
  นางสาวเมธาวี ทะแดง 2 056150404051-1
  นายธนาพงศ์ บุญปัญญา 3 056150404052-9
  นางสาววรารัตน์ ผาสุข 4 056150404053-7
  นางสาวสุภัชญา อุดทาสุข 5 056150404054-5

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404040203 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวชนากานต์ จกุสีดา 1 056150407501-2

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404050103 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวงศธร นวลอินทร์ 1 056150405028-8
  นายโชคชัย ด้วงชื่น 2 056150405051-0
  นายธนพฒัน์ ธนะพงิค์พงษ์ 3 056150405052-8
  นายพลัลภ แก้วโก 4 056150405053-6
  นายมงคลเฉลิม พึ่งเดช 5 056150405054-4
  นายธันยบูรณ์ อุดมเดช 6 056150405055-1
  นายพทัธดนย ์กิมเหลือง 7 056150405056-9
  นายธนภัทร จลุเจอื 8 056150405057-7
  นายเกริกเกียรติ บัญชากุลชัย 9 056150405058-5
  นางสาวอิสริยา เลาว้าง 10 056150405059-3
  นางสาวประภัสสร เมี่ยงบัว 11 056150405060-1
  นายวิษณุสรรค์ รุจวีงศ์ 12 056150405061-9
  นายอภิเศรษฐ์ จัน่จ้ารูญ 13 056150405062-7
  นายโยธิน อินทะแสง 14 056150405063-5
  นายอัครพนธ์ กิตติอ้านวยสุข 15 056150405064-3
  นางสาวสุวิตรา ช่วยญาติ 16 056150405065-0
  นางสาวอาริษา อรุณมณี 17 056150405066-8
  นางสาวนริศรา พมิพรัิตน์ 18 056150405067-6
  นายธนพล ทองอร่าม 19 056150405068-4
  นายชิษณุพงศ์ ด้าเนื้อดี 20 056150405069-2
  นายเชษศักด์ิ ศรีชะเอม 21 056150405070-0
  นายปิยวัฒน์ มาถาวร 22 056150405071-8
  นายวิทยา แสนสามารถ 23 056150405072-6
  นายฐตวัฒน์ ทองโส 24 056150405073-4
  นายสุธิพงษ์ ดีสุดจติต์ 25 056150405074-2
  นายยศพนธ์ กองแก้ว 26 056150405075-9
  นางสาวช่อฉัตร วารีวนิช 27 056150405076-7
  นายธีรพฒัน์ เพช็รโป๊ะ 28 056150405077-5
  นางสาวชยานิศา อารีย์ 29 056150405078-3

จ านวนทั้งสิ้น 29 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404070103 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายอิทธิพล อายสุม 1 056150407041-9
  นางสาวพรนิภา ฟปูัญญา 2 056150407042-7
  นายจกัรรินทร์ แก้วใส 3 056150407043-5
  นายสิทธิชัย ถ้้ากระโทก 4 056150407044-3
  นายปองพล ราชรักษ์ 5 056150407045-0
  นางสาวสุพรรษา สิงห์ทอง 6 056150407046-8
  นางสาวนันทภัทค์ ล้ิมไพบูลย์ 7 056150407047-6
  นางสาวชุดารัตน์ จอมทอง 8 056150407048-4
  นายปาราเมศ ช่างทอง 9 056150407049-2
  นายกฤษกรณ์ จติหนองสวง 10 056150407050-0

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404090103 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายกวีวัธน์ นิลงาม 1 056150409062-3
  นายชาคลิตส์ สุพรมมา 2 056150409063-1
  นางสาวเพชรรัตน์ อ่วมเหล็ง 3 056150409064-9
  นายศุภสิทธิ์ แพงสาร 4 056150409065-6
  นายเกียรติศักด์ิ พารุ่ง 5 056150409066-4
  นายปริญญา อาจอ่้า 6 056150409067-2
  นางสาวกนกวรรณ ใจปล้ืม 7 056150409068-0
  นางสาวกุลนิษฐ์ วิวัฒน์สกล 8 056150409069-8

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19404110103 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสัมฤทธิ์ ล้ิมสกุล 1 056150406013-9
  นายศิวกร ธราพร 2 056150406014-7
  นายถวัลยว์ัฒน์ สุภาชาติ 3 056150406015-4
  นายภูวเดช กล้าวงค์ษา 4 056150406016-2
  นางสาววนิดา แสนมงคล 5 056150406017-0

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19405010103 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายฐิติวัฒน์ เครือสีดา 1 036150502021-0

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19405020103 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายไพโรจน์ คชเถื่อน 1 036150501009-6
  นายนราทร ค้าหอม 2 036150501010-4

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19405020203 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายรชต โตสมบุญ 1 036150504014-3
  นายอภิชัย แก้วกันดา 2 036150504015-0
  นางสาวจฑุามาศ รัสมี 3 036150504016-8
  นายชนาศักด์ิ ชูนุช 4 036150504017-6

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19406010103 : เทคโนโลยีเสื้อผ้า (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสิริญญา ดวงดาว 1 136150601011-0

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19406030103 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวดวงกมล โกศลจติมนตรี 1 136150603208-0
  นางสาวธัญญารักษ์ นวลอนันต์ 2 136150603209-8
  นายวุฒิชัย วิฑิตวิริยะกุล 3 136150603210-6
  นางสาวปวริศา ปานแก้ว 4 136150603211-4
  นางสาวณัฐจรีา ถิระถาวรทรัพย์ 5 136150603212-2
  นายสมพร แสงหิรัญ 6 136150603213-0
  นางสาวมนัสวัลย ์ค้าศรี 7 136150603214-8

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19406040103 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพรีณัฐ สุขก่้า 1 136150604010-9
  นายนันทวัฒน์ สังข์เยน็ 2 136150604011-7
  นายเฉลิมศักด์ิ อินแดง 3 136150604012-5
  นายธนกฤต ฉัตรหลวง 4 136150604013-3
  นายชานนท์ สุรินทร์วงค์ 5 136150604014-1
  นายธนชาติ มาหา 6 136150604015-8
  นายนนทกร บุญศรี 7 136150604016-6
  นายอัมรินทร์ กอบแก้ว 8 136150604017-4
  นางสาวศิริกัญญาภัค ศิริโยธา 9 136150604018-2

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พณิชยการพระนคร

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19406050103 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวภัทรสุดา ระวิเวช 1 136150602012-7
  นางสาวอรปรียา ด้นประดิษฐ 2 136150602013-5
  นางสาวเมธาวี จนัทพรึก 3 136150602014-3
  นางสาวฐิติกาญจน์ เกศทิน 4 136150602015-0

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407010103 : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวมินทร์ประภา จนัทร์เพชร 1 126150701015-2
  นางสาวอัญชลิกา ฤทธิ์แดง 2 126150701016-0
  นางสาวณัฎฐณิชา มีอ่อง 3 126150701017-8
  นางสาวระพพีรรณ กล้ิงรัมย์ 4 126150701018-6
  นางสาวเอมวลี อนุปราการ 5 126150701019-4
  นางสาวมนสิการ บุญช่วย 6 126150701020-2
  นางสาวยทุิดา ศรีวะรมณ์ 7 126150701021-0

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407020103 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสหัสวรรษ ไพรี 1 126150702329-6
  นางสาวโยษิตา รางวัล 2 126150702332-0
  นายธนาวุฒิ จงรักษ์ 3 126150702333-8
  นางสาวโชติกา วรคุณาลัย 4 126150702430-2
  นางสาวปรวรรณ ตุ้งแก้ว 5 126150702431-0
  นายสรวิศ สิทธิชอบธรรม 6 126150702432-8
  นางสาววาสิตา สกุลเวสสะ 7 126150702032-6
  นางสาวณัฐรัตน์ สารสวัสด์ิ 8 126150702132-4
  นายธีระพงษ์ เสมค้า 9 126150702033-4
  นายชัชพล สังข์ผ่องใส 10 126150702034-2
  นางสาวกมลรัตน์ ถิ่นระยะ 11 126150702035-9
  นางสาวกมลพชัร กันอรุณ 12 126150702036-7
  นายภูริชภัทร์ วงษ์มณีวรรณ 13 126150702037-5
  นางสาวใกล้รุ่ง มีส้ัน 14 126150702038-3
  นางสาวสมฤดี คุมมงคล 15 126150702039-1
  นางสาววรัญญา บุญประสพ 16 126150702133-2
  นางสาวชุตินันท์ ท่วมกระโทก 17 126150702134-0
  นางสาวสุพชิชา น้อยอยูน่ิตย์ 18 126150702135-7
  นางสาวจรัิชญา หิรัญสถิต 19 126150702136-5
  นายภาณุวัฒน์ กาญจนสิงห์ 20 126150702137-3
  นางสาวใจพกัตร์ อุดรสาร 21 126150702138-1
  นางสาวอรพนิท์ ดงกลาง 22 126150702139-9
  นางสาวมณียา พรหมมานะ 23 126150702232-2
  นางสาวปุญชรัสมิ์ จ้าปาเงิน 24 126150702233-0
  นายพศิน จาดศรี 25 126150702234-8
  นางสาวพมิพล์ภัส กุลไธสง 26 126150702235-5
  นางสาวตรีทิพย ์น่วมมานพ 27 126150702236-3
  นายสหภาพ โทบุตร 28 126150702237-1
  นางสาวทิพวัลย ์สุรัญญาพฤติ 29 126150702238-9
  นายพสิษฐ์ ธีรภาพพงศ์ 30 126150702334-6
  นางสาวปภาวรินท์ ซ้ิมประเสริฐ 31 126150702335-3

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407020103 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวกุลยา วงษ์เอก 32 126150702336-1
  นางสาวนภัสสร ทนุพงศ์ไพศาล 33 126150702337-9
  นางสาวอรพรรณ ศิริสุขชัยถาวร 34 126150702338-7
  นางสาวชวัลรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ 35 126150702339-5
  นางสาวกนกพร นิโรจน์ 36 126150702340-3
  นายไตรเทพ เพง็โต 37 126150702433-6
  นายจริะวัฒน์ โรจนพงษ์มณี 38 126150702434-4
  นางสาวฐิติกา บุญมา 39 126150702435-1
  นางสาวขัตติยา ขัตติยะราช 40 126150702436-9
  นางสาววลัยพรรณ ทองแสง 41 126150702437-7
  นางสาววัลวลี แซ่ล้ิม 42 126150702438-5
  นางสาวรัชฎาพร วงศ์ไชย 43 126150702439-3
  นางสาวปทุมรัตน์ อ่อนจนัทร์ 44 126150702040-9
  นายณัฐวุฒิ ชูบุบผา 45 126150702140-7
  นางสาวพมิพช์นก ลียะกิตติพร 46 126150702239-7
  นางสาวกชกร ยศศิริ 47 126150702341-1

จ านวนทั้งสิ้น 47 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407030103 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวขวัญจริา จนัทร์งาม 1 126150703046-5
  นางสาวชาลิสา ศรีแก้ว 2 126150703047-3
  นางสาวพมิพสุ์ดา เยีย่มพานิช 3 126150703048-1
  นางสาวกัลยา สารยศ 4 126150703049-9
  นายภูรินทร์ คชพร 5 126150703050-7
  นายสุทธิพงษ์ นุ่นวิเชียร 6 126150703051-5

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407040103 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวิทวัส เรียบร้อย 1 126150704108-2
  นางสาวภัทรศยา เกตุจรัล 2 126150704109-0
  นางสาวนันทมนต์ เผ่าสังข์ 3 126150704110-8
  นายไกรเลิศ ปานดวง 4 126150704111-6
  นางสาววชิรญาณ์ วัฒนวิเชียร 5 126150704112-4
  นายกิตติทัต ปัญญาสิงห์ 6 126150704113-2
  นายจกัรพนัธ์ ศิลป์ประพนัธ์ 7 126150704114-0

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19407050103 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวรินรดา อมรทศพรพงศ์ 1 126150705008-3
  นางสาวกมลวรรณ จงอ่อน 2 126150705009-1
  นายรัชชานนท์ เสือวิเชียร 3 126150705010-9

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19408010103 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวกนกพร กัณหสิงห์ 1 036150805528-8
  นายนันท์ธิวัฒน์ กนกพฒัน์ 2 036150805628-6
  นายนรวิชญ์ สมิตานนท์ 3 036150805728-4
  นางสาวอินทิรา บุญล้อม 4 036150805129-5
  นางสาวแสงระวี ด้วงแก้ว 5 036150805130-3
  นางสาวจณาศิกานต์ จริเจริญผลพนู 6 036150805131-1
  นางสาวกรกช นาคะ 7 036150805132-9
  นางสาวณัฐยากร บุญมา 8 036150805133-7
  นายธนวัฒน์ วิบูลยจ์นัทร์ 9 036150805134-5
  นายชาญธวัช บุนนาค 10 036150805135-2
  นายพรเทพ ยมนานนท์ 11 036150805136-0
  นายเกษมพล โสมภีร์ 12 036150805137-8
  นายภควัต ธนไพศาลกิจ 13 036150805138-6
  นางสาวพรสินี แป้นสดใส 14 036150805229-3
  นางสาวภัทรภร จรุิภัณฑ์สวัสด์ิ 15 036150805230-1
  นางสาวสุดารัตน์ จดัสนาม 16 036150805231-9
  นายพชิญุตม์ เพชรภูเขียว 17 036150805232-7
  นางสาวเอื้อการย ์ชวนเชย 18 036150805233-5
  นางสาวชุติมณฑน์ พงศ์พจิติร 19 036150805234-3
  นางสาวพชัรินทร์ งิ้วผา 20 036150805235-0
  นางสาวน้้าฝน สิทธิชัย 21 036150805236-8
  นายปฏิภาณร์ พร้อมพร่ัง 22 036150805237-6
  นายณัฐนนท์ ขานทะราชา 23 036150805238-4
  นายณฐวร ศรศรี 24 036150805329-1
  นางสาวภาวินี สาพงษ์เอี่ยม 25 036150805330-9
  นางสาวอุไรพร เสนเนียม 26 036150805331-7
  นายวิษณุกรณ์ แสงพรหม 27 036150805332-5
  นางสาวจนัทร์เพญ็ บุญธรรม 28 036150805333-3
  นางสาวชมพนูุช เข็มแดง 29 036150805334-1
  นางสาวอมลวรรณ ทองช้อย 30 036150805335-8
  นายจกัรินทร์ พรหมมา 31 036150805336-6

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19408010103 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายชลกร ร่าเริงใจ 32 036150805337-4
  นายณัฐพงศ์ ตันเฉี่ยง 33 036150805338-2
  นางสาวสุทธิดา รูปเหมาะ 34 036150805429-9
  นายอัมรินทร์ ภมรพล 35 036150805430-7
  นางสาวปนัดดา ดีเลิศ 36 036150805431-5
  นางสาวจฑุารัตน์ วันดี 37 036150805432-3
  นายภาสุ ไสยสุวรรณ 38 036150805433-1
  นางสาวโสพณา ตันสุขเติม 39 036150805434-9
  นายพฒิุพงศ์ พลอึ่ง 40 036150805435-6
  นายภูมินทร์ เดชเทวัญด้ารง 41 036150805436-4
  นายสุรศักด์ิ อ้อยหวาน 42 036150805437-2
  นายณัฐชัย เล้ียงชั่งทอง 43 036150805438-0
  นายสหรัฐ เนื้อนาบุญ 44 036150805529-6
  นางสาวกมลรัตน์ แซ่ดา 45 036150805530-4
  นายสหพฒัน์ เยาวศิริวัฒน์ 46 036150805531-2
  นางสาวปาณิสรา สุรสุขภูมิ 47 036150805532-0
  นายชัชนันท์ ดวงศรี 48 036150805533-8
  นายศุภณัฐ พยงุพงศ์พนัธ์ 49 036150805534-6
  นางสาวณิชกุล ผายสุวรรณ 50 036150805535-3
  นายกรวิชญ์ ภูครองทุ่ง 51 036150805536-1
  นายกิติศักด์ิ ไชยเชษฐ์ 52 036150805537-9
  นางสาวศศินา เสนีเศรษฐ 53 036150805538-7
  นางสาววรรณรดากร รัตนานิคม 54 036150805629-4
  นายธนายทุธ สวารักษ์ 55 036150805630-2
  นางสาวฤทัยวัลย ์เจริญสุข 56 036150805631-0
  นายชลทิตย ์วัดเมือง 57 036150805632-8
  นายธวัช อะโน 58 036150805633-6
  นายวรเศรษฐ์ หิรัญทิพรัตนื 59 036150805634-4
  นางสาวอังศวีร์ พรธนาสวัสด์ิ 60 036150805635-1
  นางสาวสุนันญา หวังเชย 61 036150805636-9
  นางสาวนันท์นลิน เพช็รหิน 62 036150805637-7
  นางสาวธนัชพร สังข์มาลัย 63 036150805638-5

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19408010103 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวชลดา ภาวนาวิวัฒน์ 64 036150805729-2
  นางสาวศศิวรรณ ผดาเวช 65 036150805730-0
  นายยทุธนา สังข์เอม 66 036150805731-8
  นางสาวนารากร มีบุญสูง 67 036150805732-6
  นายภานุวัฒน์ ไพรเผือก 68 036150805733-4
  นายณัฐพล สารเสวก 69 036150805734-2
  นางสาวกรกนก ผลสวัสด์ิ 70 036150805735-9
  นายสหัสวรรษ เลิศวัชราภิรมย์ 71 036150805736-7
  นายธนภัทร รักประพนัธ์ 72 036150805737-5
  นายสิทธิกร จนัทร์ศรี 73 036150805738-3
  นายเอื้ออังกูร คูณพนัธ์ 74 036150805139-4
  นางสาวสุธินันท์ ดุลยวิจกัษณ์ 75 036150805239-2
  นางสาวจดิาภา รอดเรือง 76 036150805339-0
  นายสุธี ปัญญาเจริญธรรม 77 036150805439-8
  นายอานนท์ บุญทัน 78 036150805539-5

จ านวนทั้งสิ้น 78 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19409010203 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพรีณัฐ ลายกลาง 1 126150901101-8
  นางสาวธัญลักษณ์ ข้าภักด์ิ 2 126150901102-6
  นางสาวญัสมิน สะริมัด 3 126150901103-4
  นายเอกลักษณ์ สร้อยสุมาลี 4 126150901104-2
  นายธนโชติ เปียนวม 5 126150901105-9
  นายนันทวุฒิ จติรนภาวงศ์ 6 126150901106-7
  นายอชิตพล เกื้อสุข 7 126150901107-5
  นายนัฐดนัย กล่ินประยงค์ 8 126150901108-3
  นายวีรภัทร เหง้าชาลี 9 126150901109-1
  นางสาวสุมินตรา บุญละออง 10 126150901110-9
  นายณัฐภัทร คงเทียบ 11 126150901111-7
  นายจริวัฒน์ คิดชอบ 12 126150901112-5
  นายกรวิชญ์ สร้อยแก้ว 13 126150901113-3
  นางสาวชลธิชา เรืองสุทธิ 14 126150901114-1
  นายณัฐชนน การะเกษ 15 126150901115-8
  นายจริายทุธ พอขุนทด 16 126150901116-6
  นายกัมปนาท วิเศษสินธุ์ 17 126150901117-4
  นายสิรวุฒิ ผ่องแผ้ว 18 126150901118-2
  นางสาวธัญญลักษณ์ นนทิวัชร 19 126150901119-0

จ านวนทั้งสิ้น 19 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19409020203 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายกฤตภาส อารมยดี์ 1 126150902007-6
  นายณัฏวัชร์ ภูนุช 2 126150902008-4
  นายบุคอรี หิเล 3 126150902009-2
  นางสาวมินทร์ลดา แคนศรี 4 126150902010-0

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาที่  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ โชติเวช

3. TCAS_รับตรงร่วมกัน

19409030203 : สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายกีรติกร อุตะมะเพชร 1 126150903012-5
  นายปิยพงษ์ ทองสกุล 2 126150903013-3
  นางสาวสุฑาทิพย ์ชูเพชร 3 126150903014-1
  นางสาวฐาณิญากรณ์ ผาแดง 4 126150903015-8
  นายศรุตม์ เสนวงษ์ 5 126150903016-6
  นางสาวศุภาพชิญ์ เกิดผล 6 126150903017-4
  นางสาววรรษธร ศักดา 7 126150903018-2
  นางสาวศิริลาวัลย ์เปี่ยมดนตรี 8 126150903019-0
  นางสาวธันยชนก แลสันกลาง 9 126150903020-8
  นายอนุรักษ์ บุญธรรม 10 126150903021-6
  นายจารุเดช ไวปัญญา 11 126150903022-4
  นายณรงค์ฤทธิ์ คนิสาร 12 126150903023-2
  นายกษิดิศ จนัทร์วงษ์ 13 126150903024-0
  นางสาวอริสรา อาด้า 14 126150903025-7
  นางสาวศศิธร วัฒนะ 15 126150903026-5
  นายชัยณรินทร์ แก้วนิ่ม 16 126150903027-3
  นางสาวกัญญาวีร์ เลติกุล 17 126150903028-1
  นายณภัทร จนัณรงค์ 18 126150903029-9

จ านวนทั้งสิ้น 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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



