
             
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน

รายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (วัน เวลา ตามข้อ 3) 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้

เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช ำระเงินภำยในวัน เวลำที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์         
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3. ก าหนดวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 
 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 09.00 – 11.30 น.  

3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่     

http://reg.rmutp.ac.th 

ไดต้ั้งแต่วันที่  22 - 28  เมษายน  2562 

http://reg.rmutp.ac.th/
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4. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์  
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2562 (แต่งกายชุดนักเรียนมาเข้ารับการตรวจ) 
4.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  รอบเช้า  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
4.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. 

เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ (ในวัน เวลาที่ก าหนด       
ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

• ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (มีวันส าเร็จการศึกษา) จ านวน 2 ชุด 
• บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

**หมำยเหตุ 1. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และใบแสดงผลการศึกษา แนบไฟล์ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 

5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียน 
 ตารางรายละเอียดอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ หลักสูตร ภำคพิเศษ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

15,000 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
12,000 

6. ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
7. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รับตรง.ปวช10301 : การบญัชี

เลือกล ำดับที่ 1

103010002-6   นางสาววิชญาพร 1  ศรีพฒุ

103010004-2   นางสาวศศลักษณ์ 2  ศรีนามบุรี

103010005-9   นายณพวิทย์ 3  สัมฤทธิเ์รืองศรี

103010007-5   นางสาวกุลิศรา 4  วรศิลป์

103010008-3   นางสาวบัณฑิตา 5  บ าเพญ็

103010009-1   นายคงณัฐ  6  นรสิงห์

103010014-1   นางสาวนลินนิภา 7  หาธรรมมี

103010016-6   นางสาวรัชนี 8  แช่มเช้ือ

103010018-2   นางสาวผุสดี 9  คะกะเนปะ

103010019-0   นายถกลทรรศ 10  เจา้สวน

103010020-8   นางสาวธัญสุดา 11  สุขดวง

103010022-4   นางสาวพมิพต์ะวัน 12  ภูมี

103010025-7   นายกมลรัฐ 13  สู่คูณากร

103010026-5   นายชนาธิป 14  บุญดีศิริพนัธ์

103010030-7   นางสาวพชิญาภา 15  เส่ียงแทน

103010031-5   นางสาวอภิชญา 16  ทองยศ

103010033-1   นางสาวธิฌา 17  พชระพสุิทธิ์

103010034-9   นายอนุรักษ์ 18  ศรีนวล

103010036-4   นางสาวพนัธิสา 19  ถึงค าภู

103010037-2   นางสาวรุจาภา 20  จนัทวงษ์

103010038-0   นางสาวพทัธนันท์ 21  ถึงค าภู

103010039-8   นายไวโรจน์ 22  เรืองอร่าม

103010041-4   นางสาวจริภัทร์ 23  วงศ์ค า

103010042-2   นางสาวทัตพชิา 24  หาญใจไทย

103010043-0   นางสาวกัลยรัตน์ 25  ซ่ือสัตย์

103010044-8   นางสาวบุณยอร 26  แดงประเสริฐ
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รับตรง.ปวช10301 : การบญัชี

103010046-3   นางสาวพชิชาพร 27  เขมะเศรษฐ์ศิริ

103010049-7   นางสาวณัฐภัสสร 28  โชติจรีะสิทธิ์

103010053-9   นายภูวนาท 29  กระบวนรัตน์

103010054-7   นางสาวณัญมิลล์ 30  สะแลแม

103010055-4   นายณัฐปคัลภ์ 31  ศรีวงค์

103010057-0   นายพงศ์พสุิทธิ์ 32  แย้มพร้อม

103010060-4   นางสาวกัญญานันท์ 33  พุ่มน้อย

103010063-8   นางสาวจฑุาทิพย์ 34  ชีพนัธ์

จ านวนทัง้สิ้น 34 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10401 : ช่างยนต์

เลือกล ำดับที่ 1

104010010-7   นายดรากอน 1  อาษาสุข

104010019-8   นายเมธัส 2  จงม่ันจติร

104010021-4   นายติณณภพ 3  สังขทีป

104010028-9   นายณัฐปคัลภ์ 4  เกษมศิลป์

104010031-3   นายภัทรพล 5  สุขประดับ

104010032-1   นายสุทธิภัทร 6  ไกรสวัสด์ิ

104010034-7   นายนราธิป 7  นนทสวัสด์ิศรี

104010035-4   นายกษิเดช  8  สุวรรณโชติ

104010037-0   นายกิตตธร  9  ปานสุข

104010045-3   นายปวิช 10  ตันวราวุฒิชัย

104010047-9   นายวรวิทย์ 11  ใจตรงดี

104010050-3   นายธนกร 12  ทองไทย

104010052-9   นายวิศรุต 13  คูณทวี

104010057-8   นายศิวกร 14  อินณรงค์

104010058-6   นายศิริพงษ์ 15  ยาพรม

104010060-2   นายอัถกานต์ 16  รักจรรยา

104010061-0   นายด ารงศักด์ิ  17  เปิงสูง

104010065-1   นายชัยวรชาติ 18  กลัดพว่ง

104010068-5   นายพรหมเนตฐ 19  ธาราเกษม

104010073-5   นายธันวา 20  ดีข า

104010075-0   นายกันต์พฒัน์ 21  ชุมสุข

104010081-8   นายณฐภัทร 22  อุดมเดช

104010084-2   นายกันตวิชญ์ 23  ฉัตรวัฒนานนท์

104010090-9   นายต่อตระกูล 24  กล่ินนาค

104010093-3   นายณัทพนธ์ 25  ผ่องจ าปา

104010105-5   นายกายนรินทร์ 26  จลุรักษ์
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10401 : ช่างยนต์

104010107-1   นายธีรกานต์ 27  ก้อนทอง

104010110-5   นายภาณุวัฒน์ 28  จานอร่าม

104010115-4   นางสาวบุษราคัม 29  โคตะสิน

104010119-6   นายสรานนท์ 30  หุนสวัสด์ิ

จ านวนทัง้สิ้น 30 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10402 : ช่างกลโรงงาน

เลือกล ำดับที่ 1

104020004-8   นายธนบูรณ์ 1  อินทร์ประสิทธิ์

104020005-5   นางสาวพมิพช์นก 2  ประเสริฐพงษ์

104020008-9   นายอนนต์ 3  คุ้มป้อม

104020010-5   นางสาวพฒัริกา 4  เพง็ค าปัง

104020011-3   นางสาวกรกต 5  เลิศฆอ้งหมู่

104020012-1   นายสุวีร์ธาดา 6  สุขรวยเจริญ

104020013-9   นายบรูพา 7  ไทยคะนา

104020015-4   นายสหรัถ 8  แมนเมือง

104020016-2   นายกิตติพศ 9  น้อยนิตย์

104020018-8   นายพนายุทธ 10  มาสอน

104020019-6   นายธนวัฒน์ 11  จนัทรชิต

104020021-2   นายนุกูล 12  ภิรมย์โพล้ง

104020022-0   นางสาวชนกานต์ 13  อ่ินค า

104020025-3   นายศิวกร 14  มีเนตรข า

104020027-9   นายชวัลวิทย์ 15  สาสนะประดิษฐ

104020030-3   นายมงคลชัย  16  เยีย่มญาติ

104020034-5   นายธนกฤต  17  หงิมตรุษ

104020036-0   นางสาวอรจริา 18  จนัธฤชา

104020038-6   นายวิศววิท 19  หะมาลา

104020041-0   นายอาทิตย์ 20  สุริยวงค์

104020043-6   นายเรวัติ 21  จนุเจอืญาติ

104020048-5   นางสาวสิริยากร 22  วงค์มะณี

104020055-0   นายวรฤทธิ์ 23  ใขอารีย์

104020057-6   นายธนาดล 24  นพคุณ

104020061-8   นายภรัณยู 25  ชินนาพนัธ์

104020062-6   นายหัสดินทร์ 26  สมใจประเสริฐ
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10402 : ช่างกลโรงงาน

104020064-2   นางสาวสมิลหลา 27  ปิน่นิล

104020066-7   นางสาวมีนา 28  ไตรพฒัน์

104020067-5   นายยศพฒัน์ 29  ฮวบเอ่ียม

104020068-3   นายชยางกูร 30  เพชรศรี

104020069-1   นายกิตติภัทร์ 31  บุญมารักษาสกุล

104020070-9   นายชญันต์ 32  ยะวาวงษ์

104020071-7   นายภัทรชัย 33  ศรีบุญเรือง

104020072-5   นางสาวสัณห์ฤทัย 34  วราฤทธิกุ์ล

104020073-3   นายณัฐพงศ์ 35  ภิรมย์นิล

104020074-1   นายสุธีมนต์ 36  พลบุญ

104020075-8   นายสุรเดช 37  หมวดสันเทียะ

104020077-4   นายธนภัทร 38  สายสดุดี

104020078-2   นายวชรพล 39  นิชวานิช

104020079-0   นายพงศ์ธนากร 40  กองช้าง

จ านวนทัง้สิ้น 40 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/04/62 07:48  หน้า 6/ 10



ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10404 : ช่างไฟฟ้าก าลัง

เลือกล ำดับที่ 1

104040001-0   นายนิรเชตร์ 1  ภูนาคพนัธุ์

104040004-4   นายพงศ์สิทธิ์ 2  พบิูรณ์

104040010-1   นางสาวณัชพชิาญ์นันท์ 3  ปิยะนันท์

104040011-9   นายชญานนท์ 4  คล้ าสกุล

104040019-2   นายวิศรุต 5  เทพทัศน์

104040028-3   นายนราวิชญ์ 6  ขุนเจริญ

104040031-7   นายปัณณธร 7  ทองศรี

104040033-3   นางสาวศิริกาญจน์ 8  ประสพสุข

104040034-1   นายสิรวิชญ์ 9  เชาว์ไกร

104040038-2   นายจรีนุวัฒน์ 10  พุ่มขู่

104040044-0   นายภูวนัย 11  บุญสวาย

104040045-7   นายณัฐวุฒิ 12  รัตนวงษ์

104040050-7   นายณัฐพชัร 13  ทับฉ่ า

104040054-9   นายธนกฤต 14  โชติเจริญพงษ์

104040058-0   นายเกริกเกียรติ 15  กลอยเทพ

104040059-8   นายคุณาพนัธ์ 16  อภัยรัตน์

104040060-6   นายภูมศิน 17  แพใหญ่

104040070-5   นายเศรษฐพงศ์ 18  แสงไชยศรี

104040075-4   นายชยางกูร 19  แสวานี

104040081-2   นายธนนทร์ 20  ยะหม่ืน

104040082-0   นายธนชัย 21  งามศิริ

104040083-8   นายคุณานนต์ 22  ไชยสิทธิ์

104040086-1   นายธนภัทร 23  มณีนาค

104040088-7   นายสายเมฆ 24  วิชนะโภชน์

104040089-5   นายกันตภณ 25  เพชรเเจง้

104040105-9   นายศิขรินทร์ 26  วัฒนานุสรณ์
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10404 : ช่างไฟฟ้าก าลัง

104040106-7   นายปฏิภาณ 27  ประนิน

104040119-0   นายอนันต์ 28  เกิดปรางค์

104040122-4   นายสรวิชญ์ 29  พนัธ์คง

104040127-3   นางสาวมงคลรัตน์ 30  วาดสันทัด

104040128-1   นายพฒิุพงศ์ 31  ดวงสงค์

104040143-0   นายสรธร 32  จนัทรประทีป

104040145-5   นายปิยวัฒน์ 33  ผลสมบุญ

104040146-3   นางสาวสิริกัญญา 34  สายสุวรรณ์

104040147-1   นางสาวสุภาวดี 35  สมก าเนิด

104040169-5   นายกษิตินาถ 36  เมียงอารมย์

104040172-9   นายตนุภัทร 37  ธาระฤกษ์

104040175-2   นางสาวธัญญาภรณ์ 38  ทองแคล้ว

104040180-2   นายโชติกะ 39  สุวรรณชาตรี

104040187-7   นางสาวรุจริดา 40  ศรีหะทัย

จ านวนทัง้สิ้น 40 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10405 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เลือกล ำดับที่ 1

104050008-2   นายธนกร 1  ถิน่หัวเตย

104050009-0   นายวรรธนชาติ 2  ใจทัศนกุล

104050015-7   นายณัฐวุฒิ 3  ศรีทอง

104050019-9   นายณัฐวุธ 4  วันเต๊ะ

104050021-5   นายบูรพา 5  สกลถิรโภคิน

104050022-3   นายกันติชา 6  สุวรรณปิณฑะ

104050025-6   นายศิรเชษฐ  7  ศิริกุล

104050026-4   นายก าธน 8  เจยีมสกุลทิพย์

104050027-2   นายภัคธร 9  นาคดี

104050028-0   นายศุภกร 10  ตัณฑกิจวัฒนะ

104050031-4   นายพทัธนันท์  11  กิจวรรณี

104050032-2   นายเจตนิพทัธ์ 12  ข ามีศักด์ิ

104050035-5   นายพงศพศั 13  สิริกิติขจร

104050044-7   นายจริภัทร 14  มังษา

104050047-0   นายกษิด์ิเดช 15  ธรรมครบุรี

104050050-4   นายภูวนัย 16  อนันทเพชร

104050055-3   นายพงศ์ภิศาล 17  ภูวกาญจนะ

104050056-1   นายภาสวุฒิ 18  ศุภพาณิชย์

104050058-7   นายธาวิน 19  ฟู่เจริญ

104050061-1   นายอัครพนัธ์ 20  ฉันทวโร

104050062-9   นายอนพฒัน์ 21  สมพงษ์

104050065-2   นายคงชลัช 22  ล้ีสมบูรณ์กิจ

104050066-0   นายรชต 23  เพชรรัตน์

104050068-6   นายปัญจพฒัน์ 24  พนิซาย

104050069-4   นายชุติพนธ์ 25  รักษ์พงศ์

104050070-2   นายอรรณพ 26  ขาวละเอียด
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2562
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10405 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

จ านวนทัง้สิ้น 26 คน
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