
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายช่ือผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 Direct Admission 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
----------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 Direct Admission ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 Direct Admission ประจ าปี
การศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้         

เพื่อน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
เก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้กู้ กยศ. ต่อเนื่องจากสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม  และมีความประสงค์จะขอกู ้
     ในระดับปริญญาตรี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกถ่ายส าเนาสัญญาการกู้ยืม กยศ.จากสถานศึกษาเดิม และหนังสือ     
     รับรองว่าเป็นผู้กู้ กยศ.  โดยให้อาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับทุน กยศ. จากสถานศึกษาเดิม 
     เป็นผู้ลงนามรับรอง 

 
หมายเหต ุ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่า นักศึกษาไม่ไดร้ับทุน กยศ. นักศึกษาต้องน าเงินค่าจัดการศึกษามาช าระ 
    ให้ครบก่อน 12 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 
 

 
         1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 

www.rmutp.ac.th 
       ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563 
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3. ก าหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2563  

         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียม 
เอกสารเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 

   •  ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต ์                จ านวน  1  ชุด 

  •  ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส     จ านวน  1  ชุด                          

  •  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว     จ านวน  2  ชุด 

  •  ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน  2  ชุด 

  •  รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาด 1 น้ิว จ านวน  1  รูป 

 เอกสารเพิ่มเติม ส าหรับผู้กู้ กยศ. เดิม 

   •  ส าเนาหนังสือสัญญาการกู้ กยศ. 

      •  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าเป็นผู้กู้ กยศ.  

** หมายเหตุ**  1. รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
      2. รูปชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถส่งไฟล์รูปถ่ายในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 ได ้
 
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถจัดส่งเอกสารมาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านทาง e-mail พร้อมแนบเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ e-mail  
 ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละคณะ ดังนี้ 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ 
 

จัดส่งที่ e-mail ที่ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ 

Jariya.s@rmutp.ac.th 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ aumaporn.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 
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2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ 
 

จ่าหน้าซองถึง 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ คุณจริยา       สุดกระโทก 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ คุณอุมาพร เสือจ าศิล 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอี่ยมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี คุณธัญศิริ       ตาเย็น 
บริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน คุณบุญวิภา   ธนะโชติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี   พูลทอง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร   รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ์ 

คุณ .........................................  
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดุสิต กทม.  10300 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา) 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
              โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-8, 6636, 6409 

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 
ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 
(ส่วนลด 10%) ดังนี ้

ระดับ/คณะ/หลักสูตร 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง ภาค

ปกติ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 23,000 2,300 20,700 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์       
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน       
เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 

mailto:Tiamkhae.n@rmutp.ac.th
mailto:thansiri.t@rmutp.ac.th
mailto:boonvipa.t@rmupt.ac.th
mailto:pantipa.m@rmutp.ac.th
mailto:rattanavalee.p@rmutp.ac.th
mailto:sureeporn.r@rmutp.ac.th
mailto:nattira.b@rmutp.ac.th
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ระดับ/คณะ/หลักสูตร 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง ภาค

ปกติ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 
ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกจิ       
บริหารธุรกิจบัณฑิต 12,000 1,200 10,800 22,000 2,200 19,800 
บัญชีบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 23,000 2,300 20,700 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 13,000 1,300 11,700 23,000 2,300 20,700 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ) 13,000 1,300 11,700 - - - 
บริหารธุรกิจบัณฑติ (ธุรกจิระหว่างประเทศ) - - - 35,000 3,500 31,500 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์       
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,000 1,500 13,500 25,000 2,500 22,500 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 23,000 2,300 20,700 
คณะศิลปศาสตร ์       
ศิลปศาสตรบณัฑติ 12,000 1,200 10,800 22,000 2,200 19,800 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทยประยุกต์) - - - 28,000 2,800 25,200 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       
เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ       
เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 

 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
6. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
8. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

ประกาศ  ณ  วันที่         มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์   วงษ์ศรีษะ) 
         รักษาราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940305701101A : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจิรัชญา เรียนทับ 1 036350502018-2

  นายวีระชัย บวัลอย 2 036350502019-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  29/06/63 23:10  หน้า 1/ 38

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนันท์นภัส นิ่มหงษ์ชัย 1 036350805346-1

  นายณัฐภูมิ ขอดสันเทียะ 2 036350805446-9

  นางสาวนริศรา เภาพาน 3 036350805546-6

  นางสาวพริานันท์ กรุงเก่า 4 036350805447-7

  นางสาวพนาพร ลักษณา 5 036350805646-4

  นางสาวแพรพลอย พมิลพรรณ์ 6 036350805647-2

  นางสาวมินตรา ไทรมณี 7 036350805648-0

  นางสาววรรลิษา เปน็ดี 8 036350805746-2

  นางสาวทัชชาภรณ์ แสนโคตร 9 036350805747-0

  นายชัยยนต์ เงินสมบติั 10 036350805748-8

  นายประทีป พนัธ์จันทร์ 11 036350805749-6

  นางสาวศศิณา หมืน่เวช 12 036350805846-0

  นางสาวอรลภัส แซ่พา่น 13 036350805347-9

  นางสาวสุทิมา เเซ่เอง 14 036350805147-3

  นางสาวเกวลิน อินทร์แก้ว 15 036350805148-1

  นายชลธิศ บญุเล้ียง 16 036350805149-9

  นางสาวกันทนิกา สังข์เรืองรุ่ง 17 036350805150-7

  นางสาวกุลณัฐ วงษ์ส าราญ 18 036350805348-7

  นายธนพฒัน์ อบอาย 19 036350805247-1

  นายดลชัย ภูกองชนะ 20 036350805248-9

  นางสาวศิริภา คบสระน้อย 21 036350805249-7

  นางสาวจุฑารัตน์ พวงบบุผา 22 036350805250-5

  นางสาวกฤตยา ทองดี 23 036350805349-5

  นายปรัชญา เลิศชุ่ม 24 036350805448-5

  นายอรรถวุฒิ พรทเดช 25 036350805350-3

  นางสาวอัญญ์ฐภัทร์ โชติสุวรรณ 26 036350805449-3

  นายธนวรรธน์ ชิณมาตย์ 27 036350805450-1

  นายเมธาสิทธิ ์พนิตนวกิจ 28 036350805847-8

  นายฮานาฟ ีสิเดะ 29 036350805547-4

  นางสาวอารดา พวัภูมิเจริญ 30 036350805548-2

  นายณัฐภัทร เจียรนัยตระกูล 31 036350805549-0

  นายอธิป หอมจ าปา 32 036350805550-8
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

รหัสนักศึกษา

  นายสิทธิชัย ทารีรักษ์ 33 036350805649-8

  นายทศพร สินโพธิ์ 34 036350805650-6

  นางสาวนรีภัสร์ มาลัย 35 036350805750-4

  นางสาวลภาลัย แก้วเจริญ 36 036350805848-6

  นายสุรณัฏฐ์ ทองสีเข้ม 37 036350805849-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940502212801A : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเนติธร แสงทวีสุข 1 056350203011-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940502213101A : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจินดา โคมขุนทด 1 056350202006-5

  นางสาวนิภา ทองพราว 2 056350202007-3

  นางสาวเมธาวี สุวรรณพาณิช 3 056350202008-1

  นายศิวะเนตร สุนะโท 4 056350202009-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940502220201A : วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนภัสรา รุ่งเจริญ 1 056350201136-1

  นายณัฐพงศ์ ศรีษะ 2 056350201137-9

  นายจิรภัทร ชาญณรงค์ 3 056350201138-7

  นายสราวุธ แสงยางใหญ่ 4 056350201141-1

  นายปญัญาทรัพย์ สัมปนันัง 5 056350201139-5

  นางสาวศริญญา สุพรรณคง 6 056350201140-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940502220301A : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปวริศร์ วงศาโรจน์ 1 056350204027-9

  นางสาวอริสรา พมิพห์นิ 2 056350204028-7

  นางสาวแก้วชีวัน ประสพดี 3 056350204029-5

  นายจิรภัทร ชาญณรงค์ 4 056350204030-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504300301A : วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปวันรัตน์ นรทัต 1 056350409041-3

  นางสาวเมธาวี สุวรรณพาณิช 2 056350409042-1

  นายธนภัทร แสงแดง 3 056350409043-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504300302A : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรรษา สุกานต์กานนท์ 1 056350451010-5

  นางสาวณัฐนิชา แซ่ฮ่ัว 2 056350451011-3

  นางสาวยุสรอ ดุลย์ธารา 3 056350451012-1

  นายน าโชค ลาดนอก 4 056350451013-9

  นายธนภัทร แสงแดง 5 056350451014-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504300701B : วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายรณกร โพอินทร์ 1 056350401513-9

  นายปฐมพร แดงโสภา 2 056350401514-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504301601A : วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิริกัญญา อุดมลาภ 1 056350403041-9

  นายณัฐชานนท์ ตรีจิตรมัน่คง 2 056350403042-7

  นางสาวสัณหสิ์นี สีน้ าเงิน 3 056350403043-5

  นายอภิสิทธิ ์มณีจักร 4 056350403044-3

  นายมานะ โชคสิริมงคลกุล 5 056350403090-6

  นางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีเข้ม 6 056350403091-4

  นางสาวนุชจรินทร์ ยินดี 7 056350403092-2

  นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 8 056350403093-0

  นางสาวกัญญาลักษณ์ รุ้งคีรีศักด์ิ 9 056350403094-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504301901A : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเบญจมาศ ศิริอัมพร 1 056350406049-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504303401A : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเดชาธร สมภารไธสง 1 056350404039-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940504303501A : วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอภิญญา จันทะวงษ์ 1 056350402031-1

  นางสาวรัตนา ปญัญาธีรวงศ์ 2 056350402032-9

  นางสาวเบญจรัตน์ สุธงษา 3 056350402033-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940701620101A : การท่องเที่ยว

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจิรวรรณ ค าศรี 1 076350101042-8

  นางสาวกันตฤทัย แปน้ปัน้ 2 076350101043-6

  นางสาวนุชษรา คงเพชรศักด์ิ 3 076350101044-4

  นางสาวชนาภา ปกึไธสง 4 076350101045-1

  นางสาวพชิชาพร คล่องแคล่ว 5 076350101046-9

  นางสาวอภิญญา เอกยะติ 6 076350101047-7

  นางสาวณปภัช ชัยอัครโชติ 7 076350101048-5

  นายกิตติธรา จันทร์กลาง 8 076350101049-3

  นายณัฐวัฒน์ สุขไสย 9 076350101050-1

  นางสาวฉันทิสา น่ิมนุช 10 076350101141-8

  นางสาวธันพชิชา หร่ายเจริญ 11 076350101142-6

  นางสาวอิศริยา สีหาวงษ์ 12 076350101143-4

  นางสาวกาญจนา กาศพร้อม 13 076350101144-2

  นางสาวมินตรา สีวะเสาร์ 14 076350101145-9

  นางสาวศุภาษร ลืออักษรสนาน 15 076350101146-7

  นางสาวเพยีงฟา้ ใบตานี 16 076350101147-5

  นางสาวเหมือนฝัน สีต่างค า 17 076350101148-3

  นายวัชระพงษ์ หมัน่การ 18 076350101149-1

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้านเหลือง 19 076350101150-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940701620102A : การโรงแรม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอริสยา สมรูปดี 1 076350102036-9

  นายจารุวรรณ แพงพยุ 2 076350102037-7

  นางสาวอรวรา แช่มทิพย์ 3 076350102038-5

  นางสาวนัฏฐ์วรมน อัดแสน 4 076350102039-3

  นางสาวพชรกมล สวัสดิยากร 5 076350102040-1

  นางสาวพนิตนันท์ ดีสูงเนิน 6 076350102041-9

  นางสาวเบญจพร สิงคเวหน 7 076350102042-7

  นางสาวณัฐนารี สิทธิเกษร 8 076350102043-5

  นางสาวณภัทรกมล วงศ์สกุลชัย 9 076350102044-3

  นางสาววรมน หร่องบตุศรี 10 076350102045-0

  นายสุธิพนัธ์ บญุมาโนช 11 076350102135-9

  นางสาวพอใจ จันทร์ละออ 12 076350102136-7

  นางสาวอริสา เอมชาวนา 13 076350102137-5

  นายชาญรบ วรลักษณ์ภักดี 14 076350102138-3

  นางสาวหทัยกรานต์ เหีย้มหาญ 15 076350102139-1

  นางสาวสิริวิภา วังชิต 16 076350102140-9

  นางสาววรางคณา พรมไหม 17 076350102141-7

  นางสาวปาริชาติ เช้ือสุข 18 076350102142-5

  นางสาวศศิลักษณ์ ภักตะไชย 19 076350102143-3

  นายยศพนธ์ เปีย่มวัฒนา 20 076350102144-1

  นางสาวจิรัญญา จันทะภา 21 076350102145-8

  นายน าโชค นฤคนธ์ 22 076350102146-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940701702001A : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศศิธร สุขเกษม 1 076350103036-8

  นางสาวชลลดา ตาลเพชร 2 076350103037-6

  นางสาวนฤมล คุ้มใจดี 3 076350103038-4

  นางสาวปรียา ค าพาพนัธ์ 4 076350103039-2

  นายวิทยา จ ามา 5 076350103040-0

  นางสาวภรณ์ทิพย์ อริยะวงศ์ศิริ 6 076350103041-8

  นางสาวธนวรรณ ชมบญุมี 7 076350103042-6

  นางสาวดุสิดารา เรียมสกุลชัย 8 076350103043-4

  นางสาววรัญญา เสน่หา 9 076350103044-2

  นางสาวอรวรรณ ควรคะนึง 10 076350103045-9

  นางสาวเบญญาภา เข็มพนัธ์ 11 076350103046-7

  นางสาวพรชนิตว์ ชิดนอก 12 076350103047-5

  นางสาวอิสราวรรณ กันภัย 13 076350103048-3

  นางสาวลัดดาวัลย์ ค าทะสูน 14 076350103049-1

  นางสาวกนกพร ปิน่เพช็รราช 15 076350103050-9

  นายธนณัฐ สุขชุม 16 076350103051-7

  นางสาววรรณิษา พวงนาค 17 076350103137-4

  นางสาวอิสนา สะและน้อย 18 076350103138-2

  นางสาวภัชราภรณ์ สงวนสุข 19 076350103139-0

  นางสาววรัญญา เอ้โทบตุร 20 076350103140-8

  นางสาวดวงหทัย วัฒนาพทัิกษ์วงค์ 21 076350103141-6

  นายอนันดา อินทรบญุ 22 076350103142-4

  นางสาวสุทธิดา แปลสนม 23 076350103143-2

  นางสาวรณดา แย้มถนอม 24 076350103144-0

  นางสาวศิริวิมล โฉมวงษ์ 25 076350103145-7

  นางสาวสุชาดา แซ่ล้ิม 26 076350103146-5

  นางสาวเนติมา แก้วคล้าย 27 076350103147-3

  นางสาวณัฐชา ลิมปสิ์ทธิสาร 28 076350103148-1

  นางสาวศศิลักษณ์ ภักตะไชย 29 076350103149-9

  นางสาวจิราพชัร สิงหาหล้า 30 076350103150-7

  นางสาวขนิษฐา ทองตุ้ม 31 076350103052-5

  นายปองคุณ ดิตถะวิโรจน์ 32 076350103151-5
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940701702001A : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล

รหัสนักศึกษา

  นายพรีพนัธุ ์มงคลกุลนิตย์ 33 076350103152-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940701702002A : ภาษาไทยประยุกต์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายภาคภูมิ หว้ยหงษ์ทอง 1 076350104117-5

  นายวงศพทัธ์ ขุนประดิษฐ์ 2 076350104118-3

  นางสาวศศิกานต์ มากสุริวงศ์ 3 076350104119-1

  นายภูรินท์ กระจ่างโรจน์ 4 076350104120-9

  นายวงศธร ขุนประดิษฐ์ 5 076350104121-7

  นายรัชชานนท์ ศรีจันทร์ 6 076350104122-5

  นางสาวณัฏฐนันท์ ทนทอง 7 076350104123-3

  นางสาวอารียา ปรางรักย้ิม 8 076350104124-1

  นายจักรพจน์ แถมกระโทก 9 076350104125-8

  นายนพพล บตุะกะ 10 076350104126-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703220301A : การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรพมิล งาช้าง 1 076350308018-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610101A : การเงิน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกิตติชัย ฮะบญุมี 1 076350306034-8

  นางสาวอาทิชา สุพพิฒัน์โมลี 2 076350306035-5

  นางสาวอรัญญา เดชขันธ์ 3 076350306036-3

  นางสาวพชิญา ลาภดล 4 076350306037-1

  นางสาวปศัริณฎา เงินด ารง 5 076350306038-9

  นางสาวชฏาภรณ์ ชมดี 6 076350306039-7

  นางสาวณัฐชยา ชัยโนนรัง 7 076350306040-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  29/06/63 23:10  หน้า 21/ 38

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610201A : การจัดการ-การจัดการทั่วไป

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพงศ์ เกิดวิเชียร 1 076350303205-7

  นายสุทัศชัย นาคมนต์ 2 076350303206-5

  นางสาวฐานินันท์ เรือนสุข 3 076350303207-3

  นางสาวภาณุมาศ สิงหไ์ข่มุกข์ 4 076350303208-1

  นายธราธร สว่างแก้ว 5 076350303209-9

  นางสาวฉัตรริน ทองดอนขันธ์ 6 076350303210-7

  นางสาวนัชชา วังนาค 7 076350303211-5

  นายสรวิชญ์ ฤกษ์สุรนันท์ 8 076350303212-3

  นายธนพฒัน์ ศิริต้ังมงคลชัย 9 076350303213-1

  นางสาวจุติกานต์ จ าปากะนันท์ 10 076350303214-9

  นายกิตติกวิน ต่ายแสง 11 076350303215-6

  นางสาววิภาวี ดีสุขสาม 12 076350303216-4

  นายศุภโชค วิมะลิน 13 076350303217-2

  นายภูรินทร์ ศรีนวลกัน 14 076350303218-0

  นายธนากร รุ่งเรือง 15 076350303219-8

  นายพงศกร เศษสิงห์ 16 076350303220-6

  นางสาวชุตินันท์ บตุรดางาม 17 076350303221-4

  นายชัยชาญ เก้ือมรัมย์ 18 076350303222-2

  นายอิทธิโชค ศรประสิทธิ์ 19 076350303223-0

  นายกริญเดช ศักด์ิศรี 20 076350303224-8

  นายนาย อนนท์ เรืองนนท์ 21 076350303225-5

  นายชวิศ แก้วมณี 22 076350303226-3

  นางสาวปณาลี โฉมอุปฮาด 23 076350303227-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610501A : การบญัชี 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอรทัย บริสุทธิ์ 1 076350304501-8

  นางสาวอัมพร ลือพญา 2 076350304502-6

  นางสาวสุธาสินี สังเพชร 3 076350304503-4

  นางสาวณัฐชนัน ภู่แส 4 076350304504-2

  นางสาวคุณัญญา เบาผล 5 076350304505-9

  นางสาวกรพนิธ์ ศรีแก้ว 6 076350304506-7

  นางสาวชฎาพร แตงทอง 7 076350304507-5

  นางสาววาสนา ปสัสาราช 8 076350304508-3

  นางสาวอัญชนา ปราบอรินทร์ 9 076350304509-1

  นางสาวณัฐนารี สิทธิเกษร 10 076350304510-9

  นางสาวชลดา จอมกระโทก 11 076350304511-7

  นางสาวอิศราภรณ์ จรัสแสง 12 076350304512-5

  นางสาวทักษภร วรรณมงคล 13 076350304513-3

  นายธนภูมิ วราสิน 14 076350304514-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610601A : การตลาด

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายอภิวิชญ์ ไชยวงศ์ 1 076350302201-7

  นางสาวสุรางคนา บญุชื่น 2 076350302202-5

  นางสาวแก้วชีวัน ประสพดี 3 076350302203-3

  นางสาวภัทรมล สายทอง 4 076350302204-1

  นางสาวสุธิษา เย็นเพช็ร์ 5 076350302205-8

  นายอภิปจัก์ ธนกิจเจริญวงษ์ 6 076350302206-6

  นายธนวัฒน์ ปัน้แหยม 7 076350302207-4

  นางสาวเตรีนา ยอดแก้ว 8 076350302208-2

  นายชยพล กุลเสวต 9 076350302209-0

  นางสาววรรณกานท์ พรนิธิพนัธ์ 10 076350302210-8

  นางสาวกนกนันท์ ทองดี 11 076350302211-6

  นางสาวปาริชาติ เชื้อสุข 12 076350302212-4

  นายปรเมษฐ์ วรรณสิงห์ 13 076350302213-2

  นายศิวกร เเสนอุบล 14 076350302214-0

  นายนภัสกร ภูมิขุนทด 15 076350302215-7

  นายสุรวุฒิ ถมทอง 16 076350302216-5

  นางสาวบษุบา เคยอาษา 17 076350302217-3

  นายณัฐภัทร มโนรัตน์ 18 076350302218-1

  นายพฤทธ์พงศ์ อาสนะ 19 076350302219-9

  นางสาวปริุมปรัชญ์ โพธิท์อง 20 076350302220-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610801E : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  Mr.HAO WU 1 076350316708-5

  MissXILU TIAN 2 076350316709-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703610901A : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิวรัตน์ ยุชัยสิทธิกุล 1 076350305047-1

  นายพงศธร วันชัยเจริญเลิศ 2 076350305048-9

  นายปรัญชัย เทพบรีุ 3 076350305049-7

  นายกฤตพงศ์ คงสตรี 4 076350305050-5

  นายปณิธาน อ่ึงสูงเนิน 5 076350305051-3

  นายภสชัย ทองศรี 6 076350305052-1

  นางสาวเปรมกมล แก้วลุนค า 7 076350305053-9

  นายภาณุพงศ์ สีผ้ึงทอง 8 076350305054-7

  นายกันตวัฒน์ พลายแก้ว 9 076350305055-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703611001A : การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนุชนารินทร์ สิริวรานันท์ 1 076350303601-7

  นายอนุสิทธิ ์ค าหลุ 2 076350303602-5

  นางสาวฐานิดา วาสนารุ่งเรืองสุข 3 076350303603-3

  นายปญัจพล สมานรักษ์ 4 076350303604-1

  นายศิริศักด์ิ สินมาก 5 076350303605-8

  นางสาวศิริกัญญา อุดมลาภ 6 076350303606-6

  นายประดิพทัธิ ์พนัธ์เลิศ 7 076350303607-4

  นายณรงค์วิทย์ ทะวงษ์สู่ 8 076350303608-2

  นายภาณุพงศ์ ยาดี 9 076350303609-0

  นายธนพฒัน์ กล่ าฮุ้ย 10 076350303610-8

  นายพลพทัิกษ์ พลแสน 11 076350303611-6

  นายอภิสิทธิ ์สุขส าราญ 12 076350303612-4

  นางสาวพนิตพร แก้วอุทัยเสถียร 13 076350303613-2

  นางสาวจิราวรรณ เทือกเถาว์ 14 076350303614-0

  นายนนท์ปวิชย์ มีสัมฤทธิ์ 15 076350303615-7

  นายวิรชัย ศรีเกตุสาคร 16 076350303616-5

  นายฤทธิกรณ์ ศิริกาศ 17 076350303617-3

  นางสาวนันทิกา มิงสะเมาะ 18 076350303618-1

  นางสาวศศิธร ย้ิมใจบญุ 19 076350303619-9

  นายกิตติกร เกตุทอง 20 076350303620-7

  นายชิติพตัร ไชยเขตร์ 21 076350303621-5

  นายกรกษ์ ภาษิต 22 076350303622-3

  นางสาวสุธีกานต์ อนุด า 23 076350303623-1

  นางสาววิภาวดี ชัยศรี 24 076350303624-9

  นายกษิดิศ จันทร์หอม 25 076350303625-6

  นายวุฒินันท์ เติมวุฒิ 26 076350303626-4

  นางสาวรวิวัณณ์ แก้วโส 27 076350303627-2

  นายธนาคาร ธีรสกุลวงศ์ 28 076350303628-0

  นายศุธนัติ สีงาม 29 076350303629-8

  นายวัชรากร เรืองมณี 30 076350303630-6

  นางสาวนิศารัตน์ การะเกต 31 076350303631-4

  นางสาวจุฑาทิพย์ กิตติญาณ 32 076350303632-2
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940703611001A : การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

รหัสนักศึกษา

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940706211801A : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธนาวดี ศรีสด 1 136350601007-4

  นางสาวสุธิตา ยะมา 2 136350601008-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940706211802A : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายทัศน์พล โพธิห์ล้า 1 136350602010-7

  นายไกรสิทธิ ์แซ่เล้า 2 136350602011-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940706800101A : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบแฟช่ัน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนันท์นภัส กมลคุณารักษา 1 136350603129-4

  นายสิริวัตร์ ทีปประสาน อ้ึงบญุชู 2 136350603130-2

  นางสาวพรศรี ส าอางศรี 3 136350603229-2

  นางสาวพมิพม์าดา รวมกลาง 4 136350603230-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31940706800101B : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบผลิตภัณฑ์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัญญา ไตรยขันธ์ 1 136350604010-5

  นางสาวกนกวรรณ สังข์ผัน 2 136350604011-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941207500301A : อาหารและโภชนาการ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเบญญาภา งามสง่า 1 126350702031-4

  นางสาวหทัยกาญจน์ บญุภา 2 126350702131-2

  นางสาวบษุฎี วรรณรัตน์ 3 126350702231-0

  นางสาวอสมาภรณ์ สุขจินดา 4 126350702331-8

  นางสาวอาทิตยา ปญัญาย่ิง 5 126350702032-2

  นายจิตรภาณุ ค าเสน 6 126350702132-0

  นางสาวกันธิชา ตรีเภรี 7 126350702232-8

  นางสาวสุดารัตน์ เกิดนาวี 8 126350702332-6

  นางสาวสุดารัตน์ พมิพส์วัสด์ิ 9 126350702432-4

  นางสาวพมิพพ์สุิทธิ ์ปกรณ์สถิตย์ 10 126350702033-0

  นายวรรณศาล ประดิษฐ์ 11 126350702133-8

  นายธนพฒัน์ กล่ าฮุ้ย 12 126350702233-6

  นายปกรณ์ สุวรรณประเสริฐ 13 126350702333-4

  นางสาวยุวดี อยู่รอด 14 126350702433-2

  นายศรัณย์ ยุเหล็ก 15 126350702034-8

  นายสยาม เปรียบปรางค์ 16 126350702134-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941207500302A : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวลลนา ธาปยิานนท์ 1 126350703028-9

  นางสาวชุติมา มลวัง 2 126350703127-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941207500302B : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(การบนิไทย)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวขวัญตา ปาสามารถ 1 126350703316-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941207500303A : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชญานิศ อรุณพนัธ์ 1 126350704026-2

  นายธีรภัทร์ เปรมภักดี 2 126350704125-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941209400501A : สถาปตัยกรรม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวรัตนาภรณ์ จูมจันทร์ 1 126350903029-5

  นางสาวณัฐพร จิตต์ประสงค์ 2 126350903030-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission

31941209800101A : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธรรมาธิปต์ วิจิตรสัมพนัธ์ 1 126350901042-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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