
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รับตรง (ปวช. - ปวส.)  

ประจำปีการศึกษา  2563 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รับตรง (ปวช. - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม  ถึง 30 เมษายน 2563 
     2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้  

เพ่ือนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ            
พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน    

                    2.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 

3.  กำหนดส่งเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม  ถึง 30 เมษายน 2563 

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียม 
เอกสารเพ่ือใช้ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบไปด้วย 
   •  ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์       จำนวน  1   ชุด 

  •  สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส   จำนวน  1   ชุด                          
  •  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาแล้ว   จำนวน  2   ชุด 
  •  สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน  2   ชุด 
  •  รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1   รูป 
 
** หมายเหตุ ** เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงชื่อ-นามสกุล , รูปชุดนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสามารถส่งไฟล์รูปถ่ายได้ในช่วงเปิดภาคเรียน 1 / 2563 ได ้

 
 

 
 

     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 

http://www.rmutp.ac.th 
 

http://www.rmutp.ac.th/
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 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถจัดส่งเอกสารมาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์ รูปภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านทาง E-mail พร้อมแนบเอกสารที่ต้องจัดส่ง
ที่ E- mail ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละคณะ ดังนี้ 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ 
 

จัดส่งที่ E-mail ที่ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ 

Jariya.s@rmutp.ac.th 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Tiamkhae.n@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) thansiri.t@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอน) boonvipa.t@rmutp.ac.th 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pantipa.m@rmutp.ac.th 
ศิลปศาสตร์ rattanavalee.p@rmutp.ac.th 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น sureeporn.r@rmutp.ac.th 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ nattira.b@rmutp.ac.th 

 

2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ 
 

จ่าหน้าซองถึง 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ 

คุณจริยา       สุดกระโทก 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอ่ียมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) คุณธัญศิริ       ตาเย็น 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอน) คุณบุญวิภา   ธนะโชติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี   พูลทอง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร   รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ์ 

 

คุณ .........................................  

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.  ๑๐๓๐๐ 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน                    
              โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-8, 6636, 6409 
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30101 : การท่องเที่ยว (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชลธิชา กล้ากสิกิจ 1 076350101013-9

  นางสาวญาณสิริ บญุนิ่ม 2 076350101014-7

  นางสาวทพิยาภรณ์ ดอนกระโทก 3 076350101015-4

  นางสาวฉัตรธิดา เดมขุนทด 4 076350101016-2

  นางสาวกุลณัฐ เพชรสุทธิ์ 5 076350101017-0

  นายวศิน รัตวัฒน์ 6 076350101018-8

  นางสาวอ๋อมค า มลค า 7 076350101112-9

  นางสาวชญดา แฝงจนัดา 8 076350101113-7

  นางสาวเกวลิน โพธิท์อง 9 076350101114-5

  นายวรพล บญุยัง 10 076350101115-2

  นางสาวประภัสสร พลูเพิ่ม 11 076350101116-0

  นางสาวจรีนัน ต่ายจนัทร์ 12 076350101117-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 1/ 58
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30102 : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชุติมา แก้วทอง 1 076350102014-6

  นายธนากร กล่ินหอม 2 076350102015-3

  นางสาวพชิญาธรรม ย่องหิน้ 3 076350102016-1

  นายณัฐภูมิ เสนาเพง็ 4 076350102113-6

  นางสาวนุชจรีย์ แจม่ปัน้รักษ์ 5 076350102114-4

  นายนิติวุฒิ คุณาวุฒิ 6 076350102115-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 2/ 58

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


ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรรณษา สมอารมณ์ 1 076350103012-9

  นางสาวนภัสสรา เลิศพรม 2 076350103013-7

  นางสาวอภิชญา ปานประยูร 3 076350103014-5

  นางสาวนวรัตน์ มายะ 4 076350103015-2

  นางสาวธนัญชนก ลีฬหาพนากุล 5 076350103016-0

  นางสาวอารียา คิดเหน็ 6 076350103112-7

  นางสาวโชติรส สืบมงคล 7 076350103113-5

  นายธนกฤต ผาสุขขี 8 076350103114-3

  นางสาวภคมน พงษ์ใหม่ 9 076350103115-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 3/ 58

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


ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุวิจกัขณ์ อินฮวบ 1 056350201106-4

  นายณัฐพล อาษารักษ์ 2 056350201107-2

  นายชวิศ ธนชูเชาวน์ 3 056350201108-0

  นายอริญชย์ จารุจินดา 4 056350201109-8

  นายเจตริน สิงหรัตน์ 5 056350201110-6

  นายภาณุพงศ์ สุขสมกิจ 6 056350201111-4

  นายกิจภูสักก์ เตชสิรีไชยรัต 7 056350201112-2

  นายจริวัฒน์ เรืองขนาม 8 056350201113-0

  นางสาวรุจิรดา ภู่ขาว 9 056350201114-8

  นางสาวณภัทร ชาญติสิงห์ 10 056350201115-5

  นางสาวนริศรา รักคิณีย์ 11 056350201116-3

  นายกัมปนาท เฉวียงหงส์ 12 056350201117-1

  นายสุธารัตน์ ภูมิพนา 13 056350201118-9

  นางสาววรินทร เพง็เตชวัฒน์ 14 056350201119-7

  นายพลรัตน์ ศิริวงศ์ 15 056350201120-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30205 : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเสริมสกุล เพชรแท้ 1 056350204009-7

  นายวิชากร ชิณบตุร 2 056350204010-5

  นายธนกฤต หวังหมัด 3 056350204011-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวยุวดี น้ าสุวรรณ 1 076350304213-0

  นางสาวสุภาวินีย์ สุดกระแส 2 076350304214-8

  นางสาวศรุตยา ไชยกุล 3 076350304215-5

  นางสาวสรัลชนา หลีเหล็ม 4 076350304216-3

  นางสาวภัทราวดี จนิดากลาง 5 076350304217-1

  นางสาวจริมณี มุมทอง 6 076350304218-9

  นางสาวสุจติรา ชอบระเบยีบ 7 076350304219-7

  นางสาววราภรณ์ ฉิมน้อย 8 076350304220-5

  นางสาวภควดี อบอุ่น 9 076350304221-3

  นางสาวปาริฉัตร บวัลอย 10 076350304222-1

  นางสาวเพชรไพรินทร์ นาดี 11 076350304223-9

  นางสาวจนิดาพร อ้อนวาณี 12 076350304224-7

  นางสาวจฑุาทพิย์ ทพัพลี 13 076350304225-4

  นางสาวธวัลพร กรวยทอง 14 076350304226-2

  นายภูริณัฐ ตันติพงษ์มณีกุล 15 076350304227-0

  นางสาวอารียา เชื้อมัน่ 16 076350304228-8

  นางสาวพชัรินทร์ ถินพนา 17 076350304229-6

  นางสาวภัททยิา ปลอดแคล้ว 18 076350304230-4

  นางสาวกนกอร ฤกษ์ยาม 19 076350304231-2

  นางสาวณัฎฐณิชา สวรรค์พร 20 076350304232-0

  นางสาววรพร ปรีชาวงศ์ 21 076350304233-8

  นางสาวปญุญิศา จนัทร์รัตน์ 22 076350304234-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30303 : การตลาด-การบริหารการตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชัญญานุช เจริญสุข 1 076350302027-6

  นางสาวอนุธิดา อิทธิพรประเสริฐ 2 076350302028-4

  นางสาวชุติมา เสระ 3 076350302029-2

  นางสาวนุศรา ปนีัง 4 076350302030-0

  นายธีภพ ปรีเปรม 5 076350302031-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30312 : การเงิน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวภัทรธิดา รัตนกระจา่ง 1 076350306008-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30315 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายตตินัย ศิลปเ์จริญทรัพย์ 1 076360303027-4

  นางสาวจารุภา สุระพนิิจ 2 076360303028-2

  นางสาวอรยา ภักดี 3 076360303029-0

  นางสาวจุฬาลักษณ์ กาละสุข 4 076360303030-8

  นายอธิชา เหมชะญาติ 5 076360303031-6

  นางสาววรพรรณ วุฒิมานพ 6 076360303032-4

  นางสาวโยธกา โพธิบตุร 7 076360303033-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปารียา เขียวค า 1 076360302209-9

  นางสาวสุฐิตา อาจหยุด 2 076360302210-7

  นางสาวพมิพศิ์ริ รังวรรณา 3 076360302211-5

  นายสนธยา เสียงเสนาะ 4 076360302212-3

  นางสาวศศิวรรณ วงษ์ศรี 5 076360302213-1

  นางสาวโสรดา ซ่อมภูเขียว 6 076360302214-9

  นายสุพจน์ แซ่ฉั่ว 7 076360302215-6

  นางสาวสุวรรณี กิจการธนกวิน 8 076360302216-4

  นายศรัณย์ เนตรโสภา 9 076360302217-2

  นางสาวศุทธินี เพง่เเสง 10 076360302218-0

  นายสรวิศ จนัทร์ดาหาร 11 076360302219-8

  นางสาวกัณฐิกา เฉลยวาเรศ 12 076360302220-6

  นางสาวภัทรภรณ์ แบง่ส่วน 13 076360302221-4

  นายภาสกร บญุแท้ 14 076360302222-2

  นางสาวเสาวล์กษณ์ ชุ่มกระโทก 15 076360302223-0

  นางสาวแก้วตา คิดชอบ 16 076360302224-8

  นายณัฐวัตร ยังสุข 17 076360302225-5

  นางสาวเมศยา จนิตนถคอนันต์ 18 076360302226-3

  นางสาววรรณทพิย์ ด้วงสโมสร 19 076360302227-1

  นางสาวนิภาพร มูระคา 20 076360302228-9

  นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสันเทยีะ 21 076360302229-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววิลาศิณี อุดหนุนธรรม 1 076360304036-4

  นางสาวชญานิษฐ์ พงศาอัศวไพบลูย์ 2 076360304037-2

  นางสาววาสนา เสมราบ 3 076360304038-0

  นางสาวสไบทพิย์ พวงประเสริฐ 4 076360304039-8

  นางสาวโชติรส ผักผ่อง 5 076360304040-6

  นางสาวกรรณิการ์ พงษ์สะเดา 6 076360304086-9

  นางสาวธีรดา เกตมณี 7 076360304087-7

  นางสาวศิริรัตน์ มัน่คง 8 076360304088-5

  นางสาวอารยา ธุปพงษ์ 9 076360304089-3

  นางสาวณัฏฐณิชา จนัทรมณี 10 076360304090-1

  นางสาวนภัสสร ดรุณเนตร 11 076360304136-2

  นางสาวปทัมาพร รุ่งเรือง 12 076360304137-0

  นายชุติพฒัน์ บญุเพง็รักษ์ 13 076360304138-8

  นางสาวสุกานดา ภมร 14 076360304139-6

  นางสาวเจนจิรา บทุธเสน 15 076360304140-4

  นางสาวสุดารัตน์ นามวงค์ 16 076360304041-4

  นางสาวอรินทร์ญา ทรัพย์ข า 17 076360304042-2

  นางสาวญาณิดา ติระกาล 18 076360304091-9

  นางสาวอนุสสรา ตันตระกูล 19 076360304092-7

  นางสาวภัทราภรณ์ มีสกุล 20 076360304141-2

  นางสาวอาทติิยา สุขจันทร์ 21 076360304142-0

  นางสาวปณิตา พร้อมประชัน 22 076360304043-0

  นางสาวสงกรานต์ พรมมี 23 076360304093-5

  นางสาวกุลนิดา จนัทร์ทอน 24 076360304186-7

  นายชวิน แสนศิริ 25 076360304187-5

  นางสาวณัฐกมล ภู่จันทกึ 26 076360304188-3

  นางสาวสุพรรณิกา แก้วชนะ 27 076360304189-1

  นางสาวศศิธร เรืองด้วง 28 076360304190-9

  นายณรรถพร เพง็สวย 29 076360304191-7

  นางสาวรวงทอง แตงนวม 30 076360304192-5

  นางสาวจรีะเนตร ศรีผุดผ่อง 31 076360304173-5

  นางสาวนิชาภา ราชบวัศรี 32 076360304174-3
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

  นางสาวสมฤดี เอ่ียมผ่อง 33 076360304175-0

  นางสาวนุศรา กล้ากระโทก 34 076360304176-8

  นางสาวสุพรรณี หลักศิลา 35 076360304177-6

  นางสาวสุธิดา จนักระจา่ง 36 076360304178-4

  นายภานุเดช สิทธิมงคลชัย 37 076360304179-2

  นายสนธยา รอดบ ารุง 38 076360304180-0

  นายแก้วไพบลูย์ จ าปาแก้ว 39 076360304181-8

  นางสาวปยิะฉัตร ศุภวงศ์วรรธนะ 40 076360304182-6

  นางสาวอนิญพร ภูมิราช 41 076360304183-4

  นางสาวอินทริา สุวรรณมงคล 42 076360304184-2

  นางสาวนันทนา ปิน่สันเทยีะ 43 076360304185-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30322 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัญญารัตน์ ปะทเิก 1 076360304228-7

  นางสาววีรดา ศรีสุข 2 076360304229-5

  นางสาวสุธารักษ์ เกตุทมุ 3 076360304230-3

  นายณัฐวุฒิ นักประเสริฐ 4 076360304231-1

  นางสาวนัฐริกา พวงศรี 5 076360304232-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30324 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกนกวรรณ สายทอง 1 076360304436-6

  นางสาววาสนา สุกใส 2 076360304437-4

  นางสาวแอมวิกา พลูทรัพย์ 3 076360304438-2

  นางสาวอลิษา วงศ์ละคร 4 076360304439-0

  นายณัฐพล ซอหมัด 5 076360304440-8

  นางสาวฐาปนี สุขเกษม 6 076360304470-5

  นางสาวบวัแก้ว อ่ันสา 7 076360304471-3

  นางสาวสุพรรณี ชนะสมบรูณ์ 8 076360304472-1

  นางสาวรินรดา พุ่มจันทร์ 9 076360304473-9

  นางสาวอุไรวรรณ เกตมอญ 10 076360304474-7

  นางสาวจริยา พงษ์สุวรรณ 11 076360304475-4

  นางสาวศันสนีย์ เพลิดพราว 12 076360304476-2

  นางสาวพมิลวรรณ ขัติยวงศ์ 13 076360304477-0

  นางสาวกิตติยากร จนัทร์ศร 14 076360304478-8

  นางสาวณัฐณิชา ถนอมผล 15 076360304479-6

  นางสาวจฑุาธุช ปยิะธาราธิเบศร์ 16 076360304480-4

  นางสาวธมลวรรณ หนูปุย้ 17 076360304481-2

  นางสาวภัคภร สอนศรี 18 076360304482-0

  นางสาวกันยารัตน์ สังข์ไทย 19 076360304483-8

  นางสาวธนพร กาญจนา 20 076360304484-6

  นางสาววรันพร ประพนัธ์พฒันากูล 21 076360304485-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30325 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธารทพิย์ แก้ววัชระโสภณ 1 076360304951-4

  นางสาวอาณดา ปาวรีย์ 2 076360304952-2

  นางสาวนรวีร์ ยางทอง 3 076360304953-0

  นายณัฐวุฒิ วินทะไชย 4 076360304954-8

  นางสาวพมิพว์ลัญช์ จุม่ปา 5 076360304955-5

  นางสาวธวัลหทยั แปลา 6 076360304956-3

  นางสาวจริยา มะธิตะนัง 7 076360304927-4

  นางสาวพรชิตา จอ้ยลี 8 076360304928-2

  นางสาวนลินี สิงใส 9 076360304929-0

  นางสาวชนากานต์ สุวะรัตน์ 10 076360304930-8

  นางสาวอาริยา โอนอ่อน 11 076360304931-6

  นางสาวอลิลตา ฟอ้งเสียง 12 076360304932-4

  สิบโทกฤษณะ ชัยมีเขียว 13 076360304933-2

  นางสาวพรชนัน หอมหวล 14 076360304934-0

  นางสาวชฎาธาร ใจเย็น 15 076360304957-1

  นางสาววรรรณวิษา สวนอนันต์ 16 076360304935-7

  นางสาวสิริพร โคตรธรรม 17 076360304958-9

  นางสาวรุจลิดา ประสงค์เจริญ 18 076360304959-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุขกานดา เสนคราม 1 076350303415-2

  นางสาวศิรภัสสร พรหมเจดีย์ 2 076350303416-0

  นางสาวนวพร บญุจอื 3 076350303417-8

  นางสาววิวรรณรัตน์ ข าทบั 4 076350303418-6

  นางสาวรชตวรรณ บตุรศักด์ิแสง 5 076350303419-4

  นายเมธา ต้ังศรีวงศ์ 6 076350303420-2

  นายธนาธิป อ่วมแอร่ม 7 076350303421-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30338 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุภาวดี ภู่เสภา 1 076360303363-3

  นางสาววันเพญ็ สดสะอาด 2 076360303364-1

  นางสาวภัคจริา สาสะเดาะห์ 3 076360303365-8

  นางสาวติยากร วรรณปะโพธิ์ 4 076360303366-6

  นางสาวพรนภา ดีศรี 5 076360303367-4

  นายอักษฎาวุฒิ ธนสมบติัชัยแก้ว 6 076360303368-2

  นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 7 076360303369-0

  นางสาวจนัสุดา หมายก ากลาง 8 076360303370-8

  นางสาวสิริภัชรี ศรีชุมพวง 9 076360303371-6

  นางสาวดาราวลี ผุดผ่อง 10 076360303372-4

  นางสาวกนกพร ศิริไพบลูย์ 11 076360303373-2

  นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นอุระ 12 076360303374-0

  นางสาววริศรา ระหาญนอก 13 076360303375-7

  นางสาวรัตติกาล ไชยสวน 14 076360303376-5

  นางสาวสโรชา ทองมา 15 076360303377-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสปญัดา ตันหลงขจร 1 076350305021-6

  นางสาวนิรชา ช้างแก้ว 2 076350305022-4

  นางสาวอภิสรา สังข์เงิน 3 076350305023-2

  นางสาววรพชิชา พนอสินธุ์ 4 076350305024-0

  นายภูริภัทร แซ่เล้า 5 076350305025-7

  นางสาวอิศริยา ปานเปาว์ 6 076350305026-5

  นายกิตติกูล ใช้สรอย 7 076350305027-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐนนท ์วารีผล 1 076360305101-5

  นายวัชเรนทร์ อบอุ่น 2 076360305102-3

  นายธนานนท ์แสนค าลอ 3 076360305103-1

  นายวีรพล กาญจนพนัธ์ 4 076360305104-9

  นางสาวเกตวดีวรรณ จงสุขวิบลูย์ 5 076360305105-6

  นางสาวธนาพร ศรีโสภา 6 076360305106-4

  นายวรโชติ รอดด า 7 076360305107-2

  นางสาวมณีวรรณ อุปฮาต 8 076360305108-0

  นายธนพฒัน์ อินทร์แก้ว 9 076360305109-8

  นายณัฐนันท ์สายยางหล่อ 10 076360305110-6

  นายขจรพงศ์ จริยะ 11 076360305111-4

  นายสุรศักด์ิ แซ่ต้ัง 12 076360305112-2

  นายธฤตพงศ์ ตลึงจติร 13 076360305113-0

  นายกฤตบดินทร์ คงภูมิ 14 076360305114-8

  นางสาวศุภิสรา ชูสังข์ 15 076360305115-5

  นายก้องชัย บตุรน้ าดี 16 076360305116-3

  นายศุภกร เผืออกสาลีวงษ์ 17 076360305117-1

  นายธันวา พมิพท์อง 18 076360305118-9

  นายพงศธร วิญญูพรรณ 19 076360305119-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสิทธิชัย ค าพวง 1 076360303512-5

  นางสาวอมรรัตน์ พงึใจ 2 076360303513-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชุลีพร ชูหนู 1 076360305715-2

  นางสาวธีริศรา ชาวผ้าขาว 2 076360305716-0

  นางสาววีรวรรณ จรีานุโกศล 3 076360305717-8

  นางสาวสุธาสินี ชื่นสกุล 4 076360305718-6

  นายพริษฐ์ญะเรศ เชาวฤทธิ์ 5 076360305719-4

  นางสาวอาภัสรา มีปรางค์ 6 076360305720-2

  นายภาณุพงศ์ สุวรรณอ าไพ 7 076360305721-0

  นางสาววรวรรณ ค้าโค 8 076360305722-8

  นางสาวณัฏฐา พึ่งดี 9 076360305723-6

  นายธนพล สุขส าราญ 10 076360305724-4

  นางสาวเสาวณีย์ เชื้อชัย 11 076360305725-1

  นางสาววิลาวัณย์ สะลีมา 12 076360305726-9

  นายกันตพงศ์ กาพวยทอง 13 076360305727-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 21/ 58

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


ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพนิทสุร บญุมาทศั 1 076360303423-5

  นางสาวอทติยา เรือนไทย 2 076360303424-3

  นางสาวยมลพร คล้ายสวี 3 076360303425-0

  นางสาวนิศาชล แก้วสองสี 4 076360303426-8

  นายกันท ์ศรีธงชาติ 5 076360303427-6

  นางสาวพสิชา พรหมเศียร์ 6 076360303428-4

  นายณภัทร กิติกุล 7 076360303429-2

  นางสาวญาดา เลือดขุนทด 8 076360303430-0

  นางสาวดวงฤทยั พรมการ 9 076360303431-8

  นายชัยยุทธ อ่ ากลัด 10 076360303432-6

  นางสาวฐิติมา ศรีค าภา 11 076360303433-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30351 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพนธ์ เดชา 1 076350308013-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30352 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวน้ าฝน พลดี 1 076350303016-8

  นายพรุิณฤทธิ ์คิดสม 2 076350303017-6

  นางสาวจฑุารัตน์ แดงสุกใส 3 076350303018-4

  นางสาวกัลยลักษณ์ สุทธาวา 4 076350303019-2

  นางสาวสปญัดา ตันหลงขจร 5 076350303020-0

  นางสาวณัฐจริา ส้มทอง 6 076350303021-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30353 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายทวีรัชต์ กลับกระโทก 1 076360305540-4

  นายวีรพงศ์ นุ้ยสุชล 2 076360305541-2

  นางสาวธัญญา แตงเผือก 3 076360305542-0

  นายณัฐพล อนันตเสนกุล 4 076360305543-8

  นายบวรศักด์ิ แช่มช้อย 5 076360305544-6

  นายพเิชฐ รุ่งลักษมีศรี 6 076360305545-3

  นายยุทธนา คุตพนัธ์ 7 076360305546-1

  นางสาวอนัฎดา สนั่นก้อง 8 076360305547-9

  นายกิติศักด์ิ จิตดี 9 076360305548-7

  นายธนายุทธ จอโหร่ 10 076360305549-5

  นายทรงกลด ประพรม 11 076360305550-3

  นายจอมพล ชูรัตน์ 12 076360305551-1

  นายณภัทร โคตระนพคุณ 13 076360305552-9

  นางสาวรดา ปรางค์รัตน์ 14 076360305641-0

  นายสิทธิชัย ค าพวง 15 076360305642-8

  นายอนุพงษ์ ทองย่อย 16 076360305643-6

  นายกฤษดา อู่เงิน 17 076360305644-4

  นางสาวจฑุามาศ พนาวัน 18 076360305645-1

  นางสาวรัชนีกร สานติตะ 19 076360305646-9

  นายสุธารัตน์ ภูมิพนา 20 076360305647-7

  นายธีรวัฒน์ จันดี 21 076360305648-5

  นายภูชิชย์ เจริญ 22 076360305649-3

  นายกวีวัธน์ ศรีภาพรรณ 23 076360305650-1

  นายอนุชา ล ามะนา 24 076360305651-9

  นางสาวอรชนก อนุมอญ 25 076360305652-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนพล ชัยชนะสีพลี 1 056350401031-2

  นายธิติพทัธ์ บญุแจม่จริโรจน์ 2 056350401032-0

  นายพชัรพล นิลโสภา 3 056350401033-8

  นายนิธินันท ์ภาคแก้ว 4 056350401034-6

  นายปณุยวัจน์ วรรณกุล 5 056350401035-3

  นายไกรชล หลิน 6 056350401036-1

  นายภัทร โกมลมาลย์ 7 056350401037-9

  นายเกริกไกร แปน้แหลม 8 056350401038-7

  นายวัชรากร ด ารงวิริยะสิทธิ์ 9 056350401039-5

  นายกิตติพนัธ์ เชียงเเสน 10 056350401040-3

  นายสหรัฐ รางเร่ิม 11 056350401114-6

  นายภัทรพร พทุธสกุลมงคล 12 056350401115-3

  นายวิศรุต มหาพล 13 056350401116-1

  นายสักก์วสุ พชิย์ขวัญมิง่ 14 056350401117-9

  นายกิตติพศ ปุม่เพชร 15 056350401118-7

  นายลิลิต ทอมสัน 16 056350401119-5

  นายปชาบดี ประเสริฐสุข 17 056350401120-3

  นายยศกร ปานพรม 18 056350401121-1

  นายปาฏิหาริย์ แจง้คง 19 056350401122-9

  นายพงศ์พพิฒัน์ รอดตะเภา 20 056350401123-7

  นายขจรพงษ์ พวนอ า 21 056350401124-5

  นายพสิิฐภูมิ แย้มพร้อม 22 056350401125-2

  นายรักษิต ทศัทอง 23 056350401126-0

  นายณัฐภัทร จนัทรสมบติั 24 056350401127-8

  นายพรัีชชัย พรรณาปยุกต์ 25 056350401128-6

  นายชยังกรู เสาร์ทอง 26 056350401129-4

  นายธีรพงศ์ สุริยวงษ์ 27 056350401130-2

  นางสาวสุรัสวดี เปรมใจ 28 056350401131-0

  นายณัฐวุฒิ พมิพสุ์วรรณ 29 056350401132-8

  นายปรมินทร์ มะหะหมัด 30 056350401133-6

  นายศรัณย์ รวยร่ืน 31 056350401134-4

  นายนฤภัทร บญุประกอบ 32 056350401135-1
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายจงรัก ด้วงประเสริฐ 33 056350401136-9

  นายนัฐพงษ์ อัศวพศิิษฐ 34 056350401137-7

  นายณัฐพงษ์ แช่มพงษ์อนันท์ 35 056350401138-5

  นายธีรภัทร์ บญุประดิษฐ์ 36 056350401139-3

  นายชนากร เจริญสุข 37 056350401140-1

  นายชนะชล ดวงเปา้ 38 056350401141-9

  นายกิตติ เทยีนพดั 39 056350401142-7

  นายสิทธิชัย ศรีสันต์ 40 056350401143-5

  นายธีรภัทร รูปวิเชตร์ 41 056350401144-3

  นายอุซามะฮ์ แดงหย้ง 42 056350401145-0

  นายณพงศ์ ฮิเทง้ 43 056350401146-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายบญัชา แก้วนอก 1 056350402006-3

  นายจกัริน กาญจนโบษย์ 2 056350402007-1

  นายชวนันท ์เพชสังฆาต 3 056350402008-9

  นายภาณุพงศ์ พทุธพงษ์ 4 056350402009-7

  นายกุตตระ มะลิเครือ 5 056350402010-5

  นายปรีชา ฉ่ าแสง 6 056350402011-3

  นางสาววิยดา โคตรภูเขียว 7 056350402012-1

  นายธนภัทร ทรงเนติเชาวลิต 8 056350402013-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายประเสริฐศักด์ิ บญุมา 1 056350403060-9

  นายปรเมศวร์ แก้วยาศรี 2 056350403061-7

  นายนรวิชญ์ ฤกษ์วิเชียร 3 056350403062-5

  นายภูตะวัน จงจัดกลาง 4 056350403063-3

  นายนัฐ ปานเพชร 5 056350403064-1

  นายวริศ วรรณสถิตย์ 6 056350403065-8

  นางสาวสิมิรัน ปิน่นิล 7 056350403066-6

  นางสาวกฤติกา เนียมหะ 8 056350403067-4

  นายนันทวัฒน์ วันทาดี 9 056350403068-2

  นายโชติวัฒน์ โพธิสิ์น 10 056350403069-0

  นายศรัณ ปานพรม 11 056350403070-8

  นายทรงวุฒิ อยู่ชา 12 056350403071-6

  นายณธพล รัตนะ 13 056350403072-4

  นายทอง ม่วงใหม่ 14 056350403073-2

  นายณฑกร รัตนะ 15 056350403074-0

  นายธราดล บวัศรี 16 056350403075-7

  นางสาวภัทริกา มัธยมมาก 17 056350403076-5

  นายสุกฤต ขาวส าอางค์ 18 056350403077-3

  นายนคเรศ ยวงบญุเยี่ยม 19 056350403078-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30404 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกิตติศักด์ิ ค าหนุน 1 056350404022-8

  นางสาวอารยา คงนุช 2 056350404023-6

  นายพงศ์พทัธ์ สวัสดี 3 056350404024-4

  นายธเนษฐ บญุมีลาภ 4 056350404025-1

  นางสาวดารุณี แววศรี 5 056350404026-9

  นางสาวธัญญลักษณ์ ไม้เขียว 6 056350404027-7

  นายกฤษฎ์ิ พลสงฆ์ 7 056350404028-5

  นายปริวรรต บวัชู 8 056350404029-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายฉมาบดี โตแตง 1 056350405060-7

  นายชยานันต์ พว่งสุข 2 056350405061-5

  นายภูริพฒัน์ วงศิลา 3 056350405062-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30407 : วิศวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพงษ์ ปานจนัทร์ 1 056350407021-7

  นายวิสุทธิพงศ์ สุขวิสุทธิ์ 2 056350407022-5

  นายณัฐพงษ์ กลมเกลียว 3 056350407023-3

  นายพรีพฒัน์ ดีคุ้ม 4 056350407024-1

  นายธนพล วิศวเมธี 5 056350407025-8

  นางสาวกนกพร เกตุจรูญ 6 056350407026-6

  นายชาแนล กฤษณวงศ์ศักด์ิ 7 056350407027-4

  นายณัฐกฤต หาญกล้า 8 056350407028-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30409 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายภูมิชนก ค ารักษ์ 1 056350409021-5

  นางสาวปนัดดา มีทอง 2 056350409022-3

  นายศิรวงศ์ อินทลี 3 056350409023-1

  นางสาวศศิวิมล การะเกต 4 056350409024-9

  นายกฤษณพงษ์ รังสิธาดา 5 056350409025-6

  นางสาวศศิภา จนัสุตะ 6 056350409026-4

  นายปรุฬหจ์กัร สุดปลิด 7 056350409027-2

  นายจตุภัทร เซ่ียงฉิน 8 056350409028-0

  นายฉัตรพล ดวงชาทม 9 056350409029-8

  นายณัฐวุฒิ ตวงประยงค์ 10 056350409030-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30412 : วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอมราวดี มารุตวงษ์ 1 056360402019-5

  นายปกรณ์ อินยิ้ม 2 056360402020-3

  นายปริญญา ลอยฟา้ 3 056360402021-1

  นางสาวธนพร ไชยาค า 4 056360402022-9

  นายศักดินันท ์พรมมา 5 056360402023-7

  นายภัทรกิต ปิน่มังกร 6 056360402024-5

  นายพทิกัษ์ ประดับโกเมน 7 056360402025-2

  นายพศวัต แจม่จนัทร์ 8 056360402026-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30431 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายอัช ธูปแก้ว 1 056350403523-6

  นายโตษณาการ พรธีรลานนท์ 2 056350403524-4

  นายภานุมาส กุศลจติกรณ์ 3 056350403525-1

  นายนฤเบศ จันทร์อไพ 4 056350403526-9

  นายอุทศิ สุจ านงค์ 5 056350403527-7

  นายอวิรุทธ์ วรรณกลาง 6 056350403528-5

  นายพรีวิชญ์ วัชรกาฬ 7 056350403529-3

  นายณัฐภัทร ซาตะนัย 8 056350403530-1

  นายภูวดล จันทร์ควง 9 056350403531-9

  นายณัฐพงศ์ วงษ์ศรี 10 056350403532-7

  นายสิริชัย พกุิลทอง 11 056350403533-5

  นายทรงวุฒิ เกษราณี 12 056350403534-3

  นายพงศธร คล้อยศรี 13 056350403535-0

  นายฉัตรชัย สิทธิวิไล 14 056350403536-8

  นายชเนษฎ์ณัฐ แก้วกอง 15 056350403537-6

  นางสาวพมิพริา เพช็รรักษ์ 16 056350403538-4

  นายพชร ชมภูศรี 17 056350403539-2

  นายธีรนัย วิทยาธรชัย 18 056350403540-0

  นายกรพนา เรืองพนัธ์ 19 056350403541-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30442 : วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชานน โตชม 1 056360403701-7

  นายนคร ชาติสิริทรัพย์ 2 056360403702-5

  นายจตุรงค์ ศิริประทมุมาศ 3 056360403703-3

  นายธีรศักด์ิ พนิิจการ 4 056360403704-1

  นายก าแพง แก้วกังวาล 5 056360403705-8

  นายปยิะวัฒน์ คตภูธร 6 056360403706-6

  นางสาวศศิมาภรณ์ กุลแก้ว 7 056360403707-4

  นายศรัณยู แสงปล่ัง 8 056360403708-2

  นายปนุกันต์ มณีงาม 9 056360403709-0

  นายวิวัฒน์ เกิดพร้อมพนัธ์ 10 056360403710-8

  นายเกียรติคูณ อยู่ดี 11 056360403711-6

  นายอรรถพล ทองใบ 12 056360403712-4

  นายกฤตเมธ งอนสวรรค์ 13 056360403713-2

  นายฐาน์กวิน วงศ์ภัทรศักด์ิ 14 056360403714-0

  นายธนวัฒน์ สุขใส 15 056360403715-7

  นายจริายุ เล้ียงรักษา 16 056360403716-5

  นายรัชภูมิ บุง้ทอง 17 056360403717-3

  นายนิธิ บญุเรืองขาว 18 056360403718-1

  นายกฤษฎา เนตรใจบญุ 19 056360403719-9

  นายสมควร สุขดี 20 056360403720-7

  นายทรงยศ แสนเทพ 21 056360403721-5

  นายสรศักด์ิ อินทะวงศ์ 22 056360403722-3

  นายติณณภพ โพธิไ์ทร 23 056360403723-1

  นายกฤษดา ผันกลาง 24 056360403724-9

  นายพลวัฒน์ ธรรมมะ 25 056360403725-6

  นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิเมือง 26 056360403726-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30443 : วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธัชกร เปรมใจ 1 056360401717-5

  นายแสงชัย เวียงอินทร์ 2 056360401718-3

  นายธนพล ยางทอง 3 056360401719-1

  นายภาสกร ศรีพระจันทร์ 4 056360401720-9

  นายอิทธิกร คณฑา 5 056360401721-7

  นายอนุภัทร ผู้พฒัน์ 6 056360401722-5

  นายนนทกร เอ๊ียะแหวด 7 056360401723-3

  นายมานะการย์ ลาภทรัพย์ทวี 8 056360401724-1

  นายพนัธกรณ์ ถวายนิล 9 056360401725-8

  นายพาณุวิชญ์ พลภักดี 10 056360401726-6

  นายดนุรุต บญุประดับ 11 056360401727-4

  นายกิตติณัฎฐ์ เต็งมีศรี 12 056360401728-2

  นายเบนนี่ ตู้ 13 056360401729-0

  นายเรียวยะ ทาจมิา 14 056360401730-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30444 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนกฤต ก้องแดนไพร 1 056360404712-3

  นายคฑาวุธ ชอบเจริญ 2 056360404713-1

  นายธนดล ทองคงเหย้า 3 056360404714-9

  นายภิเษก ปรัชญาวรานนท์ 4 056360404715-6

  นายพนธกร จ าปาทอง 5 056360404716-4

  นายธนวัฒน์ สงวนรัตน์ 6 056360404717-2

  นายอติวัณณ์ ยาฤทธิ์ 7 056360404718-0

  นายธนวุฒิ วงศ์กล่อมจติ 8 056360404719-8

  นายชนาธิป จึงเจริญกิจไพศาล 9 056360404720-6

  นายธนาธิป มณีนาค 10 056360404721-4

  นางสาวฉัตรลดา ชนะนันทอาภา 11 056360404722-2

  นายณัฐกานต์ ค าชนิด 12 056360404723-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30445 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิรินันท ์งามสมนึก 1 056350451004-8

  นางสาวอุดมพร แสงแซ่ม 2 056350451005-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภกฤต กองเเสง 1 056360455077-9

  นางสาวสุจริา ฉ่ าเกิด 2 056360455078-7

  นายพฒันศักด์ิ วงศ์อภัย 3 056360455079-5

  นายทศพร ผดุงพฒัน์ 4 056360455080-3

  นายไพโรจน์ ตันสังวรณ์ 5 056360455081-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30447 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพฒิุวรรณ นาคะเสถียร 1 056350406027-5

  นายวรณยศ วงษ์รักไทย 2 056350406028-3

  นายไกรวิชญ์ ถิ่นพทุรา 3 056350406029-1

  นายเอกภาพ ประสาทพร 4 056350406030-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30450 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน 2 ป ีต่อเน่ือง ภาคสมทบ จันทร์-ศุกร์ และ อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรินทริา คตประเสริฐ 1 056360455075-3

  นายชาญณรงค์ เรือนเงิน 2 056360455076-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30452 : วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับวุฒิ วศ.บ.) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุรพล วันชนะ 1 056360403501-1

  นายเจษฎา ชูทอง 2 056360403502-9

  นายวรากร หลวงพทิกัษ์ 3 056360403503-7

  นายวิสิทธิ ์สมหวังศิริ 4 056360403504-5

  นายมารุต วรรณทอง 5 056360403505-2

  นายพรีชัย สุขีมิตร์ 6 056360403506-0

  นายปรเมษฐ์ หาญสงคราม 7 056360403507-8

  นายอัศวิน เตวิน 8 056360403508-6

  นายเอกพจน์ มรกฏจินดา 9 056360403509-4

  นายกตัญญู ครุฑคง 10 056360403510-2

  นายอภิสิทธิ ์แข็งธัญญกิจ 11 056360403511-0

  นายยุทธนา ศรีเล็ก 12 056360403512-8

  นายธนพงษ์ อุสุพนัธ์ 13 056360403513-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30453 : วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับวุฒิ วศ.บ.) ภาคสมทบ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเติมสิน พทิกัษ์สาลี 1 056360401501-3

  นายมงคล สารีกุล 2 056360401502-1

  นายสมศักด์ิ ฟกัอ่อน 3 056360401503-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุนิตา พนูมา 1 036350502008-3

  นายวิทวัส เจก็จนัอัด 2 036350502009-1

  นายศุภกฤต ทพิย์ประเสริฐ 3 036350502010-9

  นายอรรถพล จิตรีนิตย์ 4 036350502011-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสหรัฐ เขื่อนแก้ว 1 036360502010-8

  นายธนัญชัย ขอดเตชะ 2 036360502011-6

  นายนพดล ทะค ารินทร์ 3 036360502012-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเนติธร ดวงทมิ 1 036360503010-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง) (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพล มัณฑุกานนท์ 1 036360501040-6

  นายอานนท ์แถวสูงเนิน 2 036360501041-4

  นายเกษมสันต์ ทนักุหลาบ 3 036360501042-2

  นายสุทวิัส เรียมภักดี 4 036360501043-0

  นายจริายุทธ นามแจม่ 5 036360501044-8

  นายศุภกร เจนดง 6 036360501045-5

  นายธนดล บญุสุข 7 036360501046-3

  นายทนันชัย ไทยแท้ 8 036360501047-1

  นางสาวศิริรัตน์ ปนันูเวียง 9 036360501048-9

  นายตะวัน หงษ์กา 10 036360501049-7

  นายนภสินธุ ์ผลเจริญ 11 036360501050-5

  นายวรพจน์ เรียงเรียบ 12 036360501051-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - (แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส)์ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศกร อนันท์ 1 036360505007-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30520 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอส.บ. ต่อเน่ือง (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภกร ชัยสายันต์ 1 036360503607-0

  นายประสบโชค พมุสอน 2 036360503608-8

  นายศรายุธ สกุล 3 036360503609-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30521 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ. ต่อเน่ือง (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนิษฐ์ ยิ่งยงค์ 1 036360503513-0

  นายมงคล หงษ์แก้ว 2 036360503514-8

  นายมงคล กุนพริิยะ 3 036360503515-5

  นายยศพร ทวีศาสตร์ 4 036360503516-3

  นายปราการ บญุเลิศ 5 036360503517-1

  นางสาวอภิญญา บญุซ้อน 6 036360503518-9

  นายสราวุธ แสงสุรินทร์ 7 036360503519-7

  นายเทดิภูมิ หนูแก้ว 8 036360503520-5

  นายอภิวัฒน์ หนัชื่น 9 036360503521-3

  นายภัทร์รัตน์ สังข์ศาสตร์ 10 036360503522-1

  นายสมโชค แซ่ผู่ 11 036360503523-9

  นายกิตติพงษ์ บญุล้อม 12 036360503524-7

  นายกฤตนัย รับพรพระ 13 036360503525-4

  นายนันทวัฒน์ อบอุ่น 14 036360503526-2

  นายวุฒิภัทร เทพพทิกัษ์ 15 036360503527-0

  นายพรีพงษ์ บญุแท้ 16 036360503528-8

  นายสรศักด์ิ พมิพา 17 036360503529-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30601 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววิภาดา อุ่นค าเรือน 1 136350601003-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30603 : ออกแบบแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัญญาพร บญุศักด์ิ 1 136350603213-6

  นางสาวศิริพร ทรัพย์ก่ิง 2 136350603114-6

  นางสาวภัทรมณี วัชรพงษ์เดชา 3 136350603115-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30605 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า (เทียบโอน)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัลยรัตน์ ก าเพญ็ 1 136360601001-6

  นายเอกราช ปญัญาพรหม 2 136360601002-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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Line ID  :  นักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ขอเลื่อนการช าระเงินค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ค่าชุดพละ ชุดนักศึกษา ค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา) 
        
 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดให้
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช าระเงินค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ นั้น 
  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกประกาศลงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งตาม
ข้อ ๗ ได้ระบุไว้ว่าให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จึงขอเลื่อนการช าระเงินค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค่าชุดพละ ชุดนักศึกษา ค่า
เครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา) ออกไปก่อน และให้มาช าระเงินในวันพฤหัสบดีที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
     
  ประกาศ ณ วันที่    ๑๙    มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 

 

                                                                                   

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ    สัตยพาณิชย์) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
 

 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ 

 
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   www.mct.rmutp.ac.th  และ www.facebook.com/mctstudent  
ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา   โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ ๖๘๐๙ , ๖๗๘๘ 

http://www.facebook.com/mctstudent
Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight



ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเบญญารัตน์ โตใหญ่ 1 036350805114-3

  นางสาววาสิตา คุ้มพร 2 036350805115-0

  นายถิรธรรม ชัยปญัญา 3 036350805116-8

  นายธีรโชติ วรรณะ 4 036350805117-6

  นางสาวชนัญชิดา อุชุภาพ 5 036350805118-4

  นางสาวปวรรณรัตน์ อ่ิมชื่น 6 036350805214-1

  นางสาวนุชนาฎ สวัสด์ิรัก 7 036350805215-8

  นายพสิิฐพงศ์ ทวิทอง 8 036350805216-6

  นางสาวชฎาพร ปงิเมือง 9 036350805217-4

  นางสาวภัทราภรณ์ ไพรสุข 10 036350805218-2

  นายสุวิจกัขณ์ อินฮวบ 11 036350805314-9

  นายพนัธุศั์กด์ิ พลับพลาทอง 12 036350805315-6

  นายวีรภัทร คงเกิด 13 036350805316-4

  นายวรพล อนุกูลวิทยา 14 036350805317-2

  นางสาวฐิติอร เมฆแย้ม 15 036350805318-0

  นางสาวสุกัญญา เพญ็สูตร 16 036350805414-7

  นางสาวจริารัตน์ ศรีพณิ 17 036350805415-4

  นางสาวกุลภรณ์ คะเหลา 18 036350805416-2

  นางสาววาสิตา ชัยแสง 19 036350805417-0

  นางสาวชนิศรา ยลวงศ์ 20 036350805418-8

  นายธาม จิตอารี 21 036350805514-4

  นายทกัษิณ มะลิวัน 22 036350805515-1

  นางสาวทชิาภรณ์ สุนทรวงค์ 23 036350805516-9

  นายวรินทร คงทน 24 036350805517-7

  นายธวัชชัย อ่อนจนัทร์ 25 036350805518-5

  นางสาวสุกัญญา แดงน้อย 26 036350805614-2

  นางสาวจิราภา ละแมนชัย 27 036350805615-9

  นายณัฐศิพล วงศ์ปถัมภ์ 28 036350805616-7

  นายพรีณัฐ ทองเจริญพานิช 29 036350805617-5

  นายรัชต์พงษ์ สาลี 30 036350805618-3

  นางสาวธนัญญา โดดสู้ 31 036350805714-0

  นางสาวพรหมพร สอพมิาย 32 036350805715-7
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวสุภัสสรา เบง่ศรี 33 036350805716-5

  นายนัฐวุฒิ ข าดียิ่ง 34 036350805717-3

  นายนรินทร์ อยู่รอด 35 036350805718-1

  นายธวัชชัย หอยแก้ว 36 036350805119-2

  นายวรชาติ สีมาวิจัย 37 036350805219-0

  นายจรัินธนิน ทองศิริ 38 036350805319-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพยุพฒัน์ คันธมาลย์ 1 126350901008-1

  นางสาวกัลยา รอดเผือก 2 126350901009-9

  นายวีรภัทร เทศบตุร 3 126350901010-7

  นายพลพล วันเพญ็ 4 126350901011-5

  นางสาวอรสา เม่ากรูด 5 126350901012-3

  พลทหารพชัระ นกศักด์ิดา 6 126350901013-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปานา ทองวรรัฐ 1 126350902005-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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