
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 1 Portfolio  

ประจ าปีการศึกษา  2562 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจ้ัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบ TCAS 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

     2.1   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่น 
   ในวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ในวัน เวลาตามข้อ 3) 
     2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้  
  เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    

                   2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3.  ก าหนดวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 
           ในวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  09.00 – 11.30 (รอบเช้า) 

   -   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    -   คณะวิศวกรรมศาตร์      -   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

 

 

     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

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

            ได้ตั้งแต่วันที่  7 – 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 
 

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


  

                                                            - 2 - 

  ในวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น.   (รอบบ่าย) 
 -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  -  คณะบริหารธุรกิจ        -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
  -  คณะศิลปศาสตร์                                              

เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตวัและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

         ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพื่อใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall  
ศูนย์เทเวศร์  (ในวัน เวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3)  โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

  ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย    จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน    1   ชุด                

  ส าเนาทะเบียนบ้าน                    จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา      จ านวน    2   ชุด 

  บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

      **หมายเหตุ  1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุด นักเรียนหรือนักศึกษา  
          2. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลกัสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ 12,000  22,000 
2.  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

13,000 
   

23,000 

 3.  บริหารธุรกิจ บริหารธรุกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)  

12,000 
13,000 
13,000  
13,000 

 
-  

22,000 
23,000 
23,000 
23,000 

 
35,000 
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คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

2.  4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

6.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

8.  8.   เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
9.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

 การออกแบบ 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

5.    ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
6.   ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  วันที่ 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
7.    การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
8.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น         
      มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบยีน และค่าสนับสนุนการจดัการศึกษา แบบเหมาจ่ายรายภาค 

                 ประกาศ   ณ   วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490150011 : การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวพรทิพย ์กล่อมกิ่ง 1 076250101007-3
  นางสาวสุวิมล เนียมภิรมย์ 2 076250101008-1
  นางสาวกัญญาณัฐ ศิริพนัธ์ 3 076250101009-9
  นางสาวมาติกา จนัทวิทย์ 4 076250101010-7
  นางสาวสายสุนีย ์ใจตรง 5 076250101011-5
  นางสาวกัญญาภัค  ผาตะพงษ์ 6 076250101012-3
  นางสาวนิศารัตน์ ขวัญแก้ว 7 076250101013-1
  นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องแผ้ว 8 076250101014-9
  นางสาววรรณรัตน์ อุเทนสุต 9 076250101015-6
  นางสาวปาริชาติ ค าเคน 10 076250101016-4
  นายสหรัถ สืบส าราญ 11 076250101017-2
  นายเกียรติศักด์ิ สัยสุภี 12 076250101018-0
  นายศุภจติร ปรินแคน 13 076250101019-8
  นางสาวจริาภรณ์ ใจม่ัน 14 076250101020-6
  นางสาวกัญญารัก เอี่ยมอารมณ์ 15 076250101021-4
  นางสาวสโรชา สะอาดศรี 16 076250101022-2
  นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีภูเวียง 17 076250101023-0
  นางสาววันวิสา ตระกลศักดา 18 076250101024-8
  นางสาวพรภัสสร มุสิกะทัต 19 076250101025-5

จ านวนทั้งสิ้น 19 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490150021 : การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวณัฐภรณ์ ไข่ลือนาม 1 076250102009-8
  นางสาวอรัญญา อัครชาติ 2 076250102010-6
  นางสาวศิริพร แก้วจาระนัย 3 076250102011-4
  นางสาวสุธาทิพย ์มีอนันต์ 4 076250102012-2
  นางสาวปลายฟา้ บุณยศักด์ิ 5 076250102013-0
  นางสาวธิดารัตน์ กะณารักษ์ 6 076250102014-8
  นายภาณุวัฒน์ สุมหะ 7 076250102015-5
  นางสาวชลิตตา เนตรบาล 8 076250102016-3
  นางสาวภัณฑิรา เพช็ร์รักษา 9 076250102017-1
  นายจกัรี  เพยีนอก 10 076250102018-9
  นางสาวศิริลักษณ์ จงอ่อน 11 076250102019-7
  นางสาวฐานิดา สุวรรณา 12 076250102020-5
  นางสาวธิติมา พยหุะ 13 076250102021-3
  นางสาวธัญจริา เวียงนนท์ 14 076250102022-1
  นางสาวภัทรวรรณ  สมพงษ์ 15 076250102023-9
  นางสาวกุลณดา สกุลแก้ว 16 076250102024-7
  นางสาวสุวนันท์ ถนัดรบ 17 076250102025-4
  นางสาวทิพวรรณ   อ าพรศรี 18 076250102026-2
  นางสาววันวิสา โสภณสิริ 19 076250102027-0
  นางสาวกชพร ยวงใย 20 076250102028-8
  นางสาวพลอยรุ้ง อวนศรี 21 076250102029-6
  นางสาวเบญจภัทร์  ภู่จิว๋ 22 076250102030-4
  นางสาวบุญผกา งามโคกกลาง 23 076250102031-2

จ านวนทั้งสิ้น 23 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490150031 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวศศิวิมล ขาวบาง 1 076250103006-3
  นางสาวสุธาทิพย ์อ่วมประดิษฐ์ 2 076250103007-1
  นางสาวท.ทิชา ทัศนงาม 3 076250103008-9
  นายธีรวัฒน์ สังข์แก้ว 4 076250103009-7
  นางสาวรจเรข เหมะรัต 5 076250103010-5
  นายอิสิวัชร สุขสุถ้อย 6 076250103011-3
  นางสาวธนาภรณ์ เตชะสินทวี 7 076250103012-1
  นางสาวจดิาภา สุวรรณ์นาม 8 076250103013-9
  นายพศวีร์ ดอรอมาน 9 076250103014-7

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490150041 : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ (4 ปีภาค ปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพงศทร  แก้วสุข 1 076250104103-7
  นายพงศกร แก้วสุข 2 076250104104-5
  นายรัชพล ศรีสุข 3 076250104105-2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490250011 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายปราชญ์ จลุเสน 1 056250201021-7
  นายอภิชัย เจนประโคน 2 056250201022-5
  นายอธิกาญจน์ ช่ืนหิรัญ 3 056250201023-3
  นายณัฐพล ดิษรัก 4 056250201024-1
  นายเอื้ออังกูร นุตาลัย 5 056250201025-8
  นายณัฐพล บวรวุฒิ 6 056250201026-6
  นายพสธร  ถาวรภักดี 7 056250201120-7
  นายพงศกร ธุปทอง 8 056250201121-5
  นางสาวปีญาพฒัน์ เติมทรัพย์ 9 056250201122-3
  นายกัมพล ชุมใหญ่ 10 056250201123-1
  นายญาณภาส พรหมพนัธ์ 11 056250201124-9
  นายศุภเดช หวังในธรรม 12 056250201125-6
  นายณัฐนนท์ บรรเทา 13 056250201126-4

จ านวนทั้งสิ้น 13 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490250021 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวณัฐรดา เยน็ลับ 1 056250202001-8

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490250041 : สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวน้ าทิพย ์บุศบัน 1 056250204001-6
  นายศุภชัย ฉัตรมงคลรัตน์ 2 056250204002-4
  นางสาววรัญญา จุย้ทิม 3 056250204003-2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350011 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวกัญญ์ธิรา พนัธุโคตร 1 076250304023-5
  นางสาวอรุณี  สุรชัย 2 076250304024-3
  นายอธิพฒัน์ โพธิ์ทอง 3 076250304025-0
  นางสาวอริสรา แก้วบุรี 4 076250304026-8
  นางสาวทรายแก้ว เทพทิตย์ 5 076250304027-6
  นางสาวกานต์รวี ต้ังเจริญ 6 076250304123-3
  นางสาวธัญญรัตน์ สีจนัเฟื้อ 7 076250304124-1
  นางสาวเบญจรัตน์ อุ่นประชา 8 076250304125-8
  นางสาวชยาภรณ์ นวลพรหม 9 076250304126-6
  นายภาณุพงศ์ ภูศรี 10 076250304127-4
  นางสาวเพชรนภา สนกนก 11 076250304223-1
  นางสาวพนาวรรณ จงวิเศษกุล 12 076250304224-9
  นางสาววิภาวนี มาลี 13 076250304225-6
  นางสาวรติมา รัตนรุ่งโสภณ 14 076250304226-4
  นางสาวณัฐพร มีพล 15 076250304227-2
  นายปวัชพงษ์ มากช่ืน 16 076250304323-9
  นางสาวปภาวรินท์ บุญเสริม 17 076250304324-7
  นายศิริพงษ์ ศรีนวล 18 076250304325-4
  นางสาวนภัสสร สอนเขียว 19 076250304326-2
  นางสาวอักษรสวรรค์ พวงมณี 20 076250304327-0

จ านวนทั้งสิ้น 20 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350021 : การจัดการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวผไทมาส ฉลาดเอื้อ 1 076250303013-7
  นางสาวอัยลดา พนัละเกตุ 2 076250303014-5
  นางสาวชนิตา ผ่องศรี 3 076250303015-2
  นางสาวสุนัฐฐา ทองแสน 4 076250303016-0
  นางสาวสวรรยา เอี่ยมศรีรักษ์ 5 076250303017-8
  นางสาวจฬุารัตน์ มุลสุทธิ 6 076250303018-6
  นางสาวณัฐริกา  ศรีสวัสด์ิ 7 076250303019-4
  นางสาวรินฤทัย นัยเนตร์ 8 076250303020-2
  นางสาวน้ าเพชร แสงทอง 9 076250303021-0
  นางสาวมณีรัตน์  แซ่คู 10 076250303022-8
  นางสาวอรัญญา อาจวิชัย 11 076250303112-7
  นางสาวพลอยสวย บุบผา 12 076250303113-5
  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจยะกันยา 13 076250303114-3
  นางสาวภัทรวรินทร์ ธงไชย 14 076250303115-0
  นายธนินธรณ์  แก้วสวัสด์ิ 15 076250303116-8
  นางสาวลลิตลดา บุญมาเลิศ 16 076250303117-6
  นายศิวโรจน์ ศรีประทุมวงศ์ 17 076250303118-4
  นายสุธีร์ เจยีรสกุลไชย 18 076250303119-2
  นางสาวฝน สุริภา 19 076250303120-0
  นายณัฏฐ์คเณศ ธีระกานตภิรัตน์ 20 076250303121-8
  นายพงศธร โภชน์พนัธ์ 21 076250303122-6

จ านวนทั้งสิ้น 21 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350031 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวกิรณา มอญเมย 1 076250303313-1
  นายอาทิตยพ์งศ์ งามธนวัฒน์ 2 076250303314-9
  นางสาวสโรชา สุขสมยา 3 076250303315-6
  นางสาวพฤกษา เขียวพฤกษ์ 4 076250303316-4
  นางสาวพาณิภัค สุขเกษม 5 076250303317-2
  นางสาวปานชนก ประยรู 6 076250303318-0
  นางสาวธิดาภา ชาติศิริทรัพย์ 7 076250303319-8
  นางสาวสุชาดา บุญเกิด 8 076250303320-6
  นางสาวลัญญุตา โกกะพนัธ์ 9 076250303321-4
  นางสาวธิดารัตน์ กระจา่งโพธิ์ 10 076250303322-2
  นางสาวกนกรดา บุญรอด 11 076250303323-0
  นายดนัย แก้วพลอย 12 076250303324-8
  นางสาวสมิตา สาดและ 13 076250303325-5
  นางสาวลภัสรดา โพธิ์กลาง 14 076250303326-3
  นางสาววรรณวิศา ม่วงบุญศรี 15 076250303327-1
  นางสาวมาริตา จนัทร์แก้ว 16 076250303328-9
  นางสาวนภัสกร  นนทเกียรติกุล 17 076250303329-7
  นางสาวเสาวลักษณ์    ยศสมบัติ 18 076250303330-5
  นางสาวสุพชัรี กระจา่งสันเทียะ 19 076250303331-3
  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรเทิง 20 076250303332-1
  นางสาวอริศญา คุ้มไพทูลย์ 21 076250303333-9
  นางสาวนภัสวรรณ  ฝง 22 076250303334-7
  นางสาวเนตรชนก โอภาสวงศ์ 23 076250303335-4
  นางสาวจฑุาทิพย ์ท้ิงโคตร 24 076250303336-2
  นางสาวพลอยมณี ยาคล้าย 25 076250303337-0
  นางสาวพมิพน์ารา เน่ืองภิรมย์ 26 076250303338-8
  นางสาวภัคภัทร ดวงชัย 27 076250303339-6
  นายศาสตรา บุญเลิศ 28 076250303340-4
  นางสาวคนัมพร สอนสา 29 076250303341-2
  นายอภิชัย สงวนให้ 30 076250303342-0
  นางสาวธัญจริา บุญเสริม 31 076250303343-8

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350031 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวธนัชชา ไชยภักดี 32 076250303344-6
  นางสาวศศิประภา พรหมประดิษฐ์ 33 076250303345-3
  นางสาวกัณฐิกา เจริญสุข 34 076250303346-1
  นายวิชญ์พล ป้อมสุวรรณ 35 076250303347-9
  นางสาวภูษณิศา จนัทร์แก้ว 36 076250303348-7

จ านวนทั้งสิ้น 36 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350041 : การตลาด-การบริหารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายกันตพณ ถวัลยธ์วัชชัย 1 076250302010-4
  นางสาวอังค์ริสา สามิลา 2 076250302011-2
  นางสาววชิรมาศ ศิริมาตย์ 3 076250302012-0
  นางสาววราลักษณ์ โพธิ์แก้ว 4 076250302013-8
  นางสาวพชิชานันท์ จงศิริทิพาธรณ์ 5 076250302014-6
  นางสาวพชิญดา ศรีขาว 6 076250302015-3
  นายดนิรุจ เศษมาก 7 076250302016-1
  นายศุภกร แซ่ล้ี 8 076250302017-9
  นายณภัทร ใจมโนวิไลพงษ์ 9 076250302018-7
  นางสาววิลาสินี หลีน้อย 10 076250302019-5
  นางสาวมัสยา กอเซ็มมูซอ 11 076250302020-3
  นางสาวสุภาวดี ใจสมคม 12 076250302021-1
  นางสาวอัญชิสา ชัยมีแรง 13 076250302022-9
  นายอาคเนย ์สีเหลือง 14 076250302023-7
  นายจกัรภัทร มณีกาศ 15 076250302024-5
  นายพรรษกร ปิ่นแก้ว 16 076250302025-2

จ านวนทั้งสิ้น 16 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350051 : การตลาด-การสื่อสารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาววรัญญา เทศพทัิกษ์ 1 076250302403-1
  นางสาวณัฐวรรณ ภักดี 2 076250302404-9
  นางสาวฤดี ฉิมะสังคนันท์ 3 076250302405-6
  นางสาวอมรรัตน์ เจอืทอง 4 076250302406-4
  นางสาวกรรัตน์  ม่ันยนื 5 076250302407-2
  นางสาวนวรัตน์ กล่ินพฒุ 6 076250302408-0
  นางสาวชลธิชา มีพวง 7 076250302409-8
  นางสาวศตพร เอี่ยมโฉม 8 076250302410-6
  นางสาวเกศินี มารวย 9 076250302411-4
  นายวิทวัส ธรรมวิจติร 10 076250302412-2

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350061 : การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายปริญญา แสนลับสินธุ์ 1 076250306001-9
  นางสาวณฐภัทร บุญประคม 2 076250306002-7
  นางสาวพมิพพ์ลอย บุญเลิศ 3 076250306003-5
  นางสาววันวิสา  โจน้โทน 4 076250306004-3
  นางสาวกิตติมา  เพง็สุข 5 076250306005-0
  นางสาวสุชาดา หมายเกิด 6 076250306006-8
  นางสาวศศิภา จนัทร์หอม 7 076250306007-6
  นางสาวสุชาดา ศรีแตงทอง 8 076250306008-4

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350081 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวีรากร เรืองวิเศษ 1 076250305016-8
  นางสาวศศิชา สะอิ 2 076250305017-6

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490350091 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี ภาคปกติ เรียนในเวลา 08.30 - 17.00 จ. - ศ.)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวธัญพฒัน์ หนูแก้ว 1 076250316702-0
  นางสาวนิรชา ป้อมป้องภัย 2 076250316703-8
  นายวิรวิทย ์จุง่พวิัฒน์ 3 076250316704-6
  นางสาวณิชากร หอมระเหย 4 076250316705-3
  นางสาวสรัลทิพย ์ยิง่พรภัสสร 5 076250316706-1

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450011 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวณัชชา สารลึก 1 056250401033-0
  นางสาวพชัราพรรณ มินตรา 2 056250401082-7
  นายบูรพา ประสิทธิกุล 3 056250401083-5

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450021 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวัชรพงศ์ ก่อแก้ว 1 056250402051-1
  นางสาวศศิวรรณ ผลพชื 2 056250402052-9
  นายภูริช ทับละ 3 056250402053-7
  นายชาคริต ช่วยคูณ 4 056250402054-5

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450031 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวปิยาพชัร บังสูงเนิน 1 056250403021-3
  นางสาวศิรดา กล่ินโพธิ์กลับ 2 056250403022-1
  นายเทพพทัิกษ์ พนัสดิษฐ์ 3 056250403023-9
  นางสาวธีรนุช อุดอ่อง 4 056250403024-7
  นายณัฐสิทธิ์ รุ่งช้าง 5 056250403071-8
  นายไตรเทพ คงมณี 6 056250403072-6
  นายวรวิทย ์สวัสดิสิงห์ 7 056250403073-4
  นางสาวฐานิต ไตรรัตน์ 8 056250403074-2

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450041 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายฐปนธรณ์ จนัลี 1 056250404004-8
  นายนิติพล ลุนภิรมย์ 2 056250404005-5
  นางสาวอัญชิสา วุฒสม 3 056250404006-3

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450051 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายรัฐนนท์ ญัตติสิทธิวณิชย์ 1 056250405051-8
  นางสาววรัทยา จอนดอน 2 056250405052-6
  นายพทัธนันท์ แก้วเจก๊ 3 056250405053-4
  นายสินทวี แปลงทัพ 4 056250405054-2
  นางสาววิลาวัณย ์หมึกแดง 5 056250405055-9
  นางสาวศศิวิมล พรมเด่ือ 6 056250405056-7
  นายธัชชัย อัครอังกูร 7 056250405057-5

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450061 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวิษณุ ร่มโพธิ์ชี 1 056250407016-9
  นายภูมินทร์  วารีรักษ์ 2 056250407017-7
  นางสาวสุพตัรา พนัธ์เขียน 3 056250407018-5
  นางสาวชฎาทิพย ์ผุยพรม 4 056250407019-3
  นางสาวณัฐชยา ส าเภาทอง 5 056250407020-1
  นายสถาพร นาควิลัย 6 056250407021-9
  นางสาวพชิญสินี จนัทร์ทาบ 7 056250407022-7
  นายวราเมธ โนนเดช 8 056250407023-5
  นางสาวอริศรา แสงชัย 9 056250407024-3
  นางสาวชลดา ทดดอน 10 056250407025-0

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450071 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพฒิุพงศ์ เพรียวสามพราน 1 056250409011-8

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450081 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวภาวิดา จริะรัตนวงศ์ 1 056250406014-5
  นายวงศธร สุวรรณพนัธ์ 2 056250406015-2

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490450091 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวณัฐศรา ใจดี 1 056250451002-4
  นางสาวรชาดา พนัธ์สนิท 2 056250451003-2

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490550011 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวคุณัชญ์ อนุวัตร์ 1 036250502014-3
  นายกฤตจามร สินทวีเสถียร 2 036250502015-0

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490550031 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวอรัญญา ศรีเทา 1 036250501003-7

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490550041 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวชัสรัญ พุ่มระชัฎร์ 1 036250504015-8

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490650011 : เทคโนโลยีเสื้อผ้า (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสิริวัฒน์ วงษ์ศรี 1 136250601005-0

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490650021 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสุกัญญา เสาวโร 1 136250603201-3
  นางสาวพมิลพรรณ โพธิ์ทอง 2 136250603202-1
  นางสาวพลีายา เทพกิจ 3 136250603203-9
  นางสาวกุลธิดา พบัขุนทด 4 136250603204-7
  นายณัฐพล ศรีวิลัย 5 136250603205-4
  นางสาวกนกกร กิตยาภิรักษ์ 6 136250603206-2
  นายอรรถวัฒน์ พรมาย 7 136250603111-4
  นางสาววรงกรณ์ สันติปาตี 8 136250603207-0
  นางสาวอารีพร ธรรมเท่ียง 9 136250603208-8
  นางสาวนภัสสร  เพช็รรัตน์ 10 136250603112-2
  นางสาวอารีญา สกุลณา 11 136250603209-6
  นางสาวณัฐณิชาช์ ศรีพฒันาภรณ์ 12 136250603210-4
  นางสาวพมิพล์ภัส ฟองสมุทร์ 13 136250603113-0
  นางสาวกัญญาณัฐ ไชยพนัธ์ 14 136250603114-8
  นางสาวชไมพร หนองสูง 15 136250603115-5
  นายนัฐพล จงรักษ์ 16 136250603211-2
  นางสาวชุติกาญจน์ ดีลาภ 17 136250603212-0
  นายธีรพฒัน์ ดอนภาศรี 18 136250603213-8
  นางสาวจฬุธิดา อัคคะศรีวร 19 136250603214-6

จ านวนทั้งสิ้น 19 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490650031 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวกัญญาภัทร จะมะรี 1 136250604001-6

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490650041 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายอนุรักษ์ เพช็รรัตน์ 1 136250602001-8
  นางสาวอารียา บุตรเทศ 2 136250602002-6
  นายจริาเมธ สุภารัตน์ 3 136250602003-4
  นางสาวเลธิชา ดีมาก 4 136250602004-2

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750011 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวอารยา หงษ์บุญ 1 126250702025-8
  นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอ็ง 2 126250702026-6
  นายธราธิป โภคบูรณ์ 3 126250702027-4
  นายชัยพฒัน์ สร้อยทอง 4 126250702028-2
  นายจริวัฒน์ วรานุตร 5 126250702125-6
  นางสาวนฤพรรณ มีฤกษ์ 6 126250702126-4
  นางสาวกรพนิธุ์   อินทรอักษร 7 126250702127-2
  นายวิชญ์พล เลิศศิริ 8 126250702128-0
  นางสาวคริษฐา อุดม 9 126250702225-4
  นายฐนกฤตชพรรณ อยูบ่ ารุง 10 126250702226-2
  นางสาวกัญญาณัฐ นึกมี 11 126250702227-0
  นางสาวอาภารัตน์  ทองรอด 12 126250702228-8
  นายอติกร ทะประภา 13 126250702325-2
  นายธนพงศ์ ลาวัลยสุ์ข 14 126250702401-1
  นายนพรุจ โพงตุ้น 15 126250702402-9
  นางสาวธัญญภรณ์  รอดภัย 16 126250702326-0
  นางสาว เนตรชนก ตามเสรีวิไล 17 126250702327-8
  นางสาวกฤติยาณี ชวดนุช 18 126250702328-6
  นางสาวชนิกานต์ เลิศคลัง 19 126250702403-7
  นางสาวพรปวีณ์ มณีร าพรรณ 20 126250702404-5
  นางสาวนภนุช ธนกุสุมาลย์ 21 126250702405-2
  นางสาวปิยพร หวังหมู่กลาง 22 126250702406-0
  นางสาวอภิญญา สังข์หม่ืนนา 23 126250702407-8
  นางสาวสมฤทัย จงสีหา 24 126250702408-6
  นางสาวสาธิตา บุญชัย 25 126250702409-4
  นายธนสิทธิ์ ส่งเสริม 26 126250702410-2
  นายภูดินันท์ สงอาจนิต์ 27 126250702411-0
  นางสาววรางคณา มาลัย 28 126250702412-8
  นายธนวิชญ์ นุ้ยหมัด 29 126250702413-6
  นางสาวชนิษฐา เซ่ียงปู้ 30 126250702414-4
  นางสาวนภวรรณ แก้วมณี 31 126250702415-1

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750011 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวนงนภัส จนัทาพนู 32 126250702416-9
  นางสาวเกษสุนีย ์ โพธิสาร 33 126250702417-7
  นางสาวชลนิศา ชูช่ืน 34 126250702418-5
  นางสาววริยา บุญทา 35 126250702419-3
  นางสาวญาณกร ยะสุกริม 36 126250702420-1
  นางสาวเรขวัลย ์แหววปลิก 37 126250702421-9
  นางสาวชุลิตา เกิดนอก 38 126250702422-7
  นางสาวณัฐณิชา อาด า 39 126250702423-5
  นางสาวสิริยากร ภูริเกียรติ 40 126250702424-3

จ านวนทั้งสิ้น 40 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750021 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวมุฑิตา ชาญทวีคุณ 1 126250703211-3
  นางสาววรรณกานต์ น่ิมถนอม 2 126250703212-1
  นายภูมิรพ ีศรพรหม 3 126250703213-9
  นางสาวศศิกาญจน์ เทศมาสา 4 126250703214-7
  นางสาวศศิธร สดมพฤกษ์ 5 126250703215-4
  นายธรรมรัฐ ยติุธรรม 6 126250703216-2
  นางสาวจฑุารัตน์ หลายพา 7 126250703217-0
  นางสาวสิริรักษ์ สุริยะเรืองชัย 8 126250703218-8
  นางสาวกัญญารัตน์ ขุนณรงค์ 9 126250703219-6
  นางสาวรสสุคนธ์ ตันปิงเมือง 10 126250703220-4
  นายสดาย ุคณทา 11 126250703021-6
  นางสาวปภาวี พนัธ์บุญ 12 126250703221-2
  นางสาวสุดธิดา  สุขรวย 13 126250703222-0
  นายภราดล มุ่งบัง 14 126250703022-4

จ านวนทั้งสิ้น 14 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750031 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(โครงการความร่วมมือ บ.การบินไทย จ ากัด มหาชน)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวศศิมา แสงทอง 1 126250703112-3
  นางสาวศุทธินี นามเสาร์ 2 126250703113-1
  นายจริวัฒน์ สุขสมกิจ 3 126250703114-9
  นายณัฐวุฒิ สุรวิทย์ 4 126250703115-6
  นางสาวปานดวงใจ ร่ืนใจชน 5 126250703116-4
  นายชานนท์ ธนกิจวงศ์สกุล 6 126250703117-2
  นางสาวชนาภรณ์ พว่งแยม้ 7 126250703118-0
  นางสาวกุสุมาภรณ์ มีมุข 8 126250703119-8
  นางสาวอธิชา เลิศพานิช 9 126250703120-6
  นางสาวภัสรา สินเอี่ยม 10 126250703121-4
  นางสาวณิชกมล หงษาชัย 11 126250703122-2
  นางสาวกมลวรรณ ภาณุพนิทุ 12 126250703123-0

จ านวนทั้งสิ้น 12 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750041 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวรรณชัย จา่จงัหาร 1 126250704007-4
  นางสาวณัฐกานต์ ห่วงรักษ์ 2 126250704008-2
  นายวินัย ชินทวัน 3 126250704009-0
  นางสาวกุลธิดา สังผัน 4 126250704010-8
  นางสาวสิตานัน บุตรแก้ว 5 126250704011-6
  นายกษิดิศ กลมเกลียว 6 126250704101-5
  นางสาวสุทธิดา เอี่ยมละม่อม 7 126250704012-4
  นายสุรเมธ เพชรเปล่งสี 8 126250704013-2
  นายนพณัฐ อินทมินทร์ 9 126250704014-0
  นางสาวพจนี ประทุมเม 10 126250704015-7
  นายชาญชล สุพรรณไสว 11 126250704016-5
  นายรณชัย นุ้ยประสิทธิ์ 12 126250704102-3
  นางสาวกวินทรา อินตะนัย 13 126250704103-1
  นางสาวศศิกานต์ ธรรมใจ 14 126250704104-9
  นายวงศกร แสงปราช 15 126250704105-6
  นางสาวชมพู่ ชูใจ 16 126250704106-4
  นางสาวสุภิญญา เภานวม 17 126250704107-2
  นางสาวสุกัญญา เภานวม 18 126250704108-0
  นางสาวกัญจนพร เลิศวัฒนชัย 19 126250704109-8
  นางสาวกาญจนา สุดสิน 20 126250704110-6
  นางสาวชลธิชา อัคราช 21 126250704017-3
  นายกฤษณพงศ์ บรรณการณ์ 22 126250704018-1
  นางสาวเพญ็รตี สีช่ืน 23 126250704019-9
  นายมนัสนันท์ เดชสันเทียะ 24 126250704020-7

จ านวนทั้งสิ้น 24 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750051 : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายรัฐภูมิ ยอดไม้งาม 1 126250701006-9

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490750061 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาววรัญญา ประภัสสร 1 126250705001-6
  นางสาวจารีย ์กระแสบัว 2 126250705002-4
  นายสามารถ บุญวงษ์ 3 126250705003-2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490850011 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายชัยพร ศรีตระกูล 1 036250805124-4
  นางสาวเพญ็นภา สุขงาม 2 036250805125-1
  นางสาวสิริยา รอตเจริญ 3 036250805126-9
  นางสาววราภรณ์ เขม้นงาน 4 036250805127-7
  นางสาวสุธินี สนธิสุวรรณ 5 036250805128-5
  นางสาวคุณัญญา สะโม 6 036250805129-3
  นางสาวธันยช์นก วะทา 7 036250805130-1
  นางสาวศิริญา วัฒนาจริกุล 8 036250805131-9
  นางสาวแพรวา อ านาจศักด์ิ 9 036250805132-7
  นางสาวสุดารัตน์ สิงยะเมือง 10 036250805133-5
  นางสาวเจติยา สอนทรง 11 036250805134-3
  นายศุภวิชญ์ วรรักษา 12 036250805135-0
  นางสาวประภัสสร โสภามี 13 036250805136-8
  นายเดชศิริ ตรีสัจจานันทน์ 14 036250805137-6
  นางสาวอธิติญา หอมพกิุล 15 036250805138-4
  นางสาวสุทธิดา ยมนา 16 036250805139-2
  นางสาวเบญญาภา สุนทรจรัสโรจน์ 17 036250805140-0
  นางสาวพรชิตา  เทพสฤษด์ิ 18 036250805141-8
  นางสาวสโรชา อยูเ่ยน็ 19 036250805142-6
  นายธนภัทร สมบูรณ์ผล 20 036250805143-4
  นางสาววรญา พานิช 21 036250805144-2
  นางสาวอิศริยา  ณ วงษ์ 22 036250805145-9
  นายวีระศักด์ิ หาวารี 23 036250805146-7
  นายวสันต์ สุขสมทิพย์ 24 036250805147-5

จ านวนทั้งสิ้น 24 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490950011 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสิทธิศักด์ิ นิลเกษม 1 126250901102-4
  นายธีรพล เสือคล้าย 2 126250901103-2
  นางสาวบุศรินทร์ ศรีไพฑูรย์ 3 126250901104-0
  นางสาวกุญณปภา เพง็นวม 4 126250901105-7
  นางสาวสุภัคศรา วอไธสง 5 126250901106-5
  นายกฤษฎา เปรมเพชร 6 126250901006-7
  นางสาวสิรภัทร แก้วใส 7 126250901007-5

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490950021 : สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสิริยากร ศรสวรรค์ 1 126250902002-5

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS 1 Portfololio(มัธยมปลาย)

19490950031 : สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวบุศรากรณ์ พรพลู 1 126250903001-6
  นางสาวสุปรียา จนัทร์กระจา่ง 2 126250903002-4
  นางสาวกัญญารัตน์ ลึกวิลัย 3 126250903003-2
  นางสาวโชติกา พงษ์พนัธ์ 4 126250903004-0
  นางสาววริศรา นาสูงชน 5 126250903005-7

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

