
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota 

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

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 2 Quota ประจ าปีการ ศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้         

เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
เก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้กู้ กยศ. ต่อเนื่องจากสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม และมีความประสงค์จะขอกู้    
     ในระดับปริญญาตรี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกถ่ายส าเนาสัญญาการกู้ยืม กยศ.จากสถานศึกษาเดิม และหนังสือ     
     รับรองว่าเป็นผู้กู้ กยศ. โดยให้อาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับทุน กยศ. จากสถานศึกษาเดิม 

เป็นผู้ลงนามรับรอง 
 

หมายเหต ุ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่า นักศึกษาไม่ได้รับทุน กยศ. นักศึกษาต้องน าเงินค่าจัดการศึกษามาช าระ 
  ให้ครบก่อน 12 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  

www.rmutp.ac.th 
       ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 
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3. ก าหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563  

         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียม 
เอกสารเพ่ือใช้ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
     ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์                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 นิ้ว จ านวน  1  รูป 

 เอกสารเพิ่มเติม ส าหรับผู้กู้ กยศ.รายเดิม 
     ส าเนาหนังสือสัญญาการกู้ กยศ. 
   หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าเป็นผู้กู้ กยศ. เดิม 

** 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 
วิศวกรรมศาสตร ์

Jariya.s@rmutp.ac.th 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ aumaporn.s@rmutp.ac.th 
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน Tiamkhae.n@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี thansiri.t@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน boonvipa.t@rmutp.ac.th 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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 
วิศวกรรมศาสตร ์

คุณจรยิา       สุดกระโทก 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณอุมาพร เสือจ าศลิ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอี่ยมในวงษ ์
บริหารธรุกิจ หลักสูตร 4 ปี คุณธัญศริิ       ตาเย็น 
บริหารธรุกิจ หลักสูตรเทียบโอน คุณบุญวภิา   ธนะโชต ิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คุณไรวินทร์   ธราสินรวจีรสั 
ศิลปศาสตร ์ คุณรตันวลี   พูลทอง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน คุณสรุีย์พร   รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณณัฐฐริา   บุญสมพงษ ์

 

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

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กทม.  10300 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา) 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุม่ทะเบยีนและประมวลผล ส านกัส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน                    
              โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-8, 6636, 6409 

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

ระดับ/คณะ/หลักสูตร 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ภาคปกติ 
ส่วนลด 
10% 

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 - - - 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       
เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
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ระดับ/คณะ/หลักสูตร 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง ภาคปกติ 

ส่วนลด 
10% 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 
ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ       
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 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ) 13,000 1,300 11,700 - - - 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) - - - 35,000 3,500 31,500 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
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 
คณะศิลปศาสตร์       
ศิลปศาสตรบัณฑิต 12,000 1,200 10,800 22,000 2,200 19,800 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (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        เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์) 
         รักษาราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940305700901A : คอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายตะวัน ล ้ายอดมรรคผล 1 036350504002-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 1/ 40

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940305701101A : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชนินทร์ สวนสวัสด์ิ 1 036350502013-3

  นางสาวชิษณุชา บญุละ 2 036350502014-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 2/ 40
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940308903801A : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธงไชย ศิรินัย 1 036350805121-8

  นายพศวีร์ บญุยม 2 036350805122-6

  นายโมกษ์จุฑา เถื่อนโต๊ะ 3 036350805123-4

  นางสาวปณาลี ศรีปิน่ 4 036350805124-2

  นายภูมิรัตน์ พฒัน์เกษ 5 036350805125-9

  นางสาวบญุธิตา โคกมิ 6 036350805126-7

  นายพริพฒัน์ เฉลิมเกียรติพกุิล 7 036350805127-5

  นางสาวดามิยา สุทธิศิลธรรม 8 036350805128-3

  นางสาวขวัญชนก หอ่หุม้ 9 036350805129-1

  นางสาวฐิติพร ศรีโสภณ 10 036350805130-9

  นางสาวจุฑามาศ ธัมมปที 11 036350805131-7

  นายชลาสินธุ ์คงช่วย 12 036350805132-5

  นายปกรณ์ สุนันทศักด์ิ 13 036350805133-3

  นางสาวอินธิรา อินทรสูต 14 036350805134-1

  นางสาวอลิสรา โมหะหมัด 15 036350805221-6

  นายพงศภัค ย่ิงสุด 16 036350805222-4

  นายณธพรรษ ทองเขาล้าน 17 036350805223-2

  นางสาวสุมิลตา ขุนเณร 18 036350805224-0

  นางสาวอาริดา จันทะบาล 19 036350805225-7

  นางสาวสุภาพร ดอกจันทร์ 20 036350805226-5

  นางสาวธนิษฐา ไพบลูย์วุฒิโชค 21 036350805227-3

  นางสาวอภิณหพ์ร สอนนุช 22 036350805228-1

  นายธนพล พานทอง 23 036350805229-9

  นางสาวภี เหล็กด้ารง 24 036350805230-7

  นางสาวพรีดา พว่งบญุมาก 25 036350805231-5

  นางสาวโชติกา เมืองใหญ่ 26 036350805232-3

  นางสาวณัฐธยาน์ โกศลวิริยะกิจ 27 036350805233-1

  นายวีกิจ กูลเกื อ 28 036350805234-9

  นางสาววรารัตน์ เกตุสุวรรณ 29 036350805321-4

  นางสาวจารุมน เจริญวรรณ 30 036350805322-2

  นายพรีณัฐ ศรีธยางกูร 31 036350805323-0

  นายจิรกิตต์ิ นาจ้าปา 32 036350805324-8
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940308903801A : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายศิริมนัส สร้อยค้า 33 036350805325-5

  นางสาวธนิษฐา คานคอนศรี 34 036350805326-3

  นางสาวกรรณิการ์ กันทะรัก 35 036350805327-1

  นางสาวพรพรหม สินวร 36 036350805328-9

  นายกันตพล รูจีพนัธ์ 37 036350805329-7

  นายภาณุมาศ บญุมาก 38 036350805330-5

  นางสาวกัลยรัตน์ เล็กกมล 39 036350805331-3

  นางสาวมนธิตา พรมโคตร 40 036350805332-1

  นายวัสรัตน์ เสนาผัน 41 036350805333-9

  นางสาวธัญญพทัธ์ อินทวัฒน์วงษา 42 036350805334-7

  นางสาวธัฐนันทื คดขวาน้อย 43 036350805421-2

  นายจริวัตน์ สงศิริ 44 036350805422-0

  นางสาวพรนับพนั พรมนอก 45 036350805423-8

  นายธนภัทร ภัทราธิวัฒน์ 46 036350805424-6

  นายปฏิญญา เชยสาคร 47 036350805425-3

  นายภากร ดีดเล็ก 48 036350805426-1

  นายวัชรณัฐ อ่ิมอ้าไพ 49 036350805427-9

  นางสาวสุภาวิณี แก้วชนะ 50 036350805428-7

  นางสาวณัฐพร ล้อมสระน้อย 51 036350805429-5

  นายพลพตั อุปเทพ 52 036350805430-3

  นายณัฐพงศ์ รูปสังข์ 53 036350805431-1

  นางสาวไพริน ศรีเลิศ 54 036350805432-9

  นายโชติวิทย์ ส้าราญพานิช 55 036350805433-7

  นายจิราวัฒน์ ประสุวรรณ 56 036350805434-5

  นายทวีทรัพย์ นวลศรี 57 036350805521-9

  นายธรรมวุธ สุดตา 58 036350805522-7

  นายณรงค์รัชช์ นาคสุริยันต์ 59 036350805523-5

  นายศิริชัย ชัยศิริมิตร 60 036350805524-3

  นายจิรเมธ สังข์ทอง 61 036350805525-0

  นางสาวฐานิตา โตภะ 62 036350805526-8

  นางสาวพมิพอั์ปสร อุทยานานนท์ 63 036350805527-6

  นายกวินภพ อ่อนเจริญ 64 036350805528-4

  นายทรงพล ดุงานา 65 036350805529-2

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 4/ 40



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940308903801A : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวกัญญารัตน์ ศรีทอง 66 036350805530-0

  นายธนภัทร ฟกัเจริญ 67 036350805531-8

  นางสาวกชกร มีเเย้มภักด์ิ 68 036350805532-6

  นายคุนาธิป กาสุริย์ 69 036350805533-4

  นายณัฐดนัย ใจจาย 70 036350805534-2

  นายศรีชนะ นาชัยเลิศ 71 036350805621-7

  นายปยัิงกูร คูณหอม 72 036350805622-5

  นางสาวบญุลดา ค้าโชติ 73 036350805623-3

  นายกรธวัช เปรมปรี 74 036350805624-1

  นางสาววรรณรญา ฟอร์ด 75 036350805625-8

  นางสาวศิลปศุ์ภา เสริฐสอน 76 036350805626-6

  นางสาวสุทธชา จันทลี 77 036350805627-4

  นายธนพรรณ ทรัพย์เอนก 78 036350805628-2

  นางสาวภัท เหล็กด้ารง 79 036350805629-0

  นายศิริศักด์ิ จบศรี 80 036350805630-8

  นายธนกฤต บญุยง 81 036350805631-6

  นายธีรเทพ ภูทอง 82 036350805632-4

  นางสาวภูษิชา ธนินชาญชยา 83 036350805633-2

  นางสาวพริาภรณ์ กาลเทศ 84 036350805634-0

  นายสรวิศ พรนรินทร์ชัยโชค 85 036350805721-5

  นางสาวประกายมาศ เข็มหนู 86 036350805722-3

  นางสาวสุพรรณษา สิริคุปตะภาสรรค์ 87 036350805723-1

  นายเกียรติศักด์ิ ใสสกุล 88 036350805724-9

  นางสาวมาลินี มินศรี 89 036350805725-6

  นางสาวปยินุช บวัแย้ม 90 036350805726-4

  นายมังกร บญุหลง 91 036350805727-2

  นายภาณุพฒัน์ ขุนไกร 92 036350805728-0

  นางสาวลาศิณี ศรีเทพ 93 036350805729-8

  นายศุภณัฐ เทียนเอ่ียม 94 036350805730-6

  นางสาวกิติยา มาชูวงศ์สกุล 95 036350805731-4

  นายนเรศน์ การะเทศ 96 036350805732-2

  นางสาวนันทิกานต์ สุวัฒน์กิจโกศล 97 036350805733-0

  นางสาวจริยา ผาสุข 98 036350805734-8
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940308903801A : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายคุณานนต์ กุลบตุรดี 99 036350805135-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940502212801A : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปฏิภาณ ดีประยูร 1 056350203001-5

  นางสาวดุษฎี สวัสด์ิธรรมากุล 2 056350203002-3

  นางสาวลลิตภัทร สุวรรณรัตน์ 3 056350203003-1

  นางสาวชุติกาญจน์ นพพนัธ์ 4 056350203004-9

  นางสาวอนุธิดา อุรัญจิตร 5 056350203005-6

  นายธีรดล แซ่เตียว 6 056350203006-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940502220201A : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววัชชิราพร แกล้วกล้า 1 056350201121-3

  นางสาวพมิพศิา ชะนาผล 2 056350201122-1

  นายกิตติพศ เรืองขจร 3 056350201123-9

  นายณภัทร สงวนรักษา 4 056350201124-7

  นายปรัชญา ไฉนงุ้น 5 056350201125-4

  นายสุพวัฒน์ สายเมือง 6 056350201126-2

  นายรชต ตรานกแก้ว 7 056350201127-0

  นายธัญพฒัน์ จักรแก้ว 8 056350201128-8

  นางสาวฐานิต แย้มยิ ม 9 056350201129-6

  นายยศกร กูลภัทรนิรันดร์ 10 056350201130-4

  นายอนุวัฒน์ คามบศุย์ 11 056350201131-2

  นายภควัฒน์ แสงนุ่มพงษ์ 12 056350201132-0

  นางสาวนภาพร แสงสุริยา 13 056350201133-8

  นายนันธกรณ์ ศรีพระจันทร์ 14 056350201134-6

  นายจิตปกรณ์ ช้านาญปนื 15 056350201135-3

  นายณัฐนนท์ เผ่าพนัธ์ 16 056350201201-3

  นางสาวสุภาพรรณ จงมหาสวัสด์ิ 17 056350201202-1

  นายอนันต์ ว่องไว 18 056350201203-9

  นายเทิกณรงค์ มณีวงษ์ 19 056350201204-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940502220301A : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปยิะวรรณ อยู่สุข 1 056350204016-2

  นางสาวเบญญภา ข้าสา 2 056350204017-0

  นางสาวนริศรา หมัน่การนา 3 056350204018-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 9/ 40

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504300301A : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจารึก ดอนอยู่ไพร 1 056350409033-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504300302A : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจารุวรรณ ศรีเสน 1 056350451006-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504300501A : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรีะพฒัน์ จินดามณี 1 056350405063-1

  นางสาวคมคาย ทับเปล่ียน 2 056350405064-9

  นายตะวัน ธัญญาผล 3 056350405065-6

  นายธิติพงษ์ พลูดี 4 056350405066-4

  นายภัทรศักด์ิ ทัฬหปริญญา 5 056350405035-9

  นายณภัทร โพธิว์ัน 6 056350405067-2

  นางสาวซูใฮลา สีสมอ่อน 7 056350405068-0

  นายณัฐวุฒิ เอ่ียมส้าราญ 8 056350405069-8

  นายเฟอดินันต์ ยือโร๊ะ 9 056350405070-6

  นายธนชัย โนมายา 10 056350405071-4

  นายทักษ์ดนัย ไพรภิมุข 11 056350405072-2

  นางสาวมะลิวรรณ พฒิุเอก 12 056350405073-0

  นายอันดามัน ระวิพานิชย์ 13 056350405074-8

  นายภาณุวัฒน์ ภู่สมัย 14 056350405075-5

  นายรัตนชัย พกุเผ่ือนเจริญ 15 056350405076-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504300701A : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจิรัชญา เรียนทับ 1 056350401042-9

  นางสาวขวัญเรือน อบมาลี 2 056350401043-7

  นายชนพฒัน์ ภู่ประกรณ์ 3 056350401044-5

  นางสาวณัฐณิชา ปะติเก 4 056350401148-4

  นายวีรภัทร์ แสงจันทร์ 5 056350401149-2

  นายกิตติพศ เลิศมหาฤทธิ์ 6 056350401150-0

  นายธนวันต์ ประจง 7 056350401151-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504301601A : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายวิศรุต ประจงไสย 1 056350403079-9

  นายจักรกฤษ คงด้า 2 056350403080-7

  นายมงคล พวงเงิน 3 056350403031-0

  นายชัยณรงค์ พลูทอง 4 056350403081-5

  นางสาวปยิะมาศ เขียวดี 5 056350403032-8

  นายศักรินทร์ ช่วยประดิษฐ์ 6 056350403033-6

  นายอันวาร์ ลาเตะ 7 056350403034-4

  นายพงศ์เพชร ภูมีเขียน 8 056350403082-3

  นายธีรพล ค้าตัน 9 056350403035-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504302101A : วิศวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววนิชยา ศรีแสงสังข์ 1 056350407035-7

  นายรุ่ง สวนแก้ว 2 056350407036-5

  นายธนพล พราหมเทศ 3 056350407037-3

  นางสาวรวินันท์ หนิไชยศรี 4 056350407038-1

  นายอารีฟ เจ๊ะ 5 056350407039-9

  นางสาววรรณวนัช พุ่มโพธิท์อง 6 056350407040-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940504303501A : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวมนต์ทิพย์ พฤกษาสุภโชค 1 056350402015-4

  นางสาวเบญญาภา เขียวรี 2 056350402016-2

  นางสาวณัฐกมล บญุพนิิจ 3 056350402017-0

  นายชัยธัช เกิดปัน้ 4 056350402018-8

  นางสาวชลิตา จันทร์คนึง 5 056350402019-6

  นายนพพล สิงหสุ์วรรณ 6 056350402020-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940701620101A : การท่องเที่ยว (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวภัทรพร แซ่จิว 1 076350101020-4

  นางสาวอโรชา หวลก้าเหนิด 2 076350101021-2

  นางสาวนธวรท เชื อนิล 3 076350101022-0

  นางสาวบรัุสกร ทองใส 4 076350101023-8

  นางสาวภวดี พรึงมณี 5 076350101024-6

  นายวรกร อมรวรสิน 6 076350101025-3

  นางสาวประทุมรักษ์ เรียงผา 7 076350101026-1

  นางสาวกีรติ เวชวิมลรัตนา 8 076350101027-9

  นางสาวกุลธิดา สังผัน 9 076350101119-4

  นางสาวสุนิฐษา พงษ์คละ 10 076350101120-2

  นางสาวศศิกานต์ เกตุเรือง 11 076350101121-0

  นางสาวทัศนีย์ พนัโย 12 076350101122-8

  นางสาวประภาวดี โนนสูงเนิน 13 076350101123-6

  นายสมเกียรติ โพธิเ์งิน 14 076350101124-4

  นางสาวจุฑามาศ พรหมประโคน 15 076350101125-1

  นางสาวปาลิดา ชื่นจิตร 16 076350101126-9

  นายสุรเชษฎ์ แซ่ย่ี 17 076350101127-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940701620102A : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธีรโชติ อร่ามเรือง 1 076350102017-9

  นางสาวณัฐณิชา เภาแพง 2 076350102018-7

  นายณัฐพล ไหมทอง 3 076350102019-5

  นายธาราดล อย่าลืมดี 4 076350102020-3

  นางสาวจิตรทิพย์ ศรีสุวรรณ 5 076350102021-1

  นายณัฐภัทร อินเปีย่ม 6 076350102022-9

  นางสาวเพชรลดา คงแก้ว 7 076350102023-7

  นางสาวสุรีรัตน์ ทองดอนเหมือน 8 076350102024-5

  นายศุภฤกษ์ จอมมูล 9 076350102025-2

  นางสาวเจนจิรา ไชยมา 10 076350102116-9

  นางสาวปราณปริยา มุง่ทุ่งกลาง 11 076350102117-7

  นายนเรศ ชุมผล 12 076350102118-5

  นางสาวจินตาพร วงศ์สังฮะ 13 076350102119-3

  นางสาวชาลิสา สีสองหอ้ง 14 076350102120-1

  นายสญชัย จันทร์กระแจะ 15 076350102121-9

  นางสาวสุทธิชา นิลแสง 16 076350102122-7

  นางสาวจริยา อุปชัย 17 076350102123-5

  นางสาวปทิตตา มะหะมาน 18 076350102124-3

  นางสาวอารียา ประสานนอก 19 076350102125-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940701702001A : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอมิตา นามเลิศ 1 076350103019-4

  นางสาวปรายฟา้ สายบญุมา 2 076350103020-2

  นายอัครพล ภาคานาม 3 076350103021-0

  นางสาวปาริชาติ อุดมการณ์ 4 076350103022-8

  นายชัยวัฒน์ ศรีนวล 5 076350103023-6

  นางสาววรรณิศา ศรีด้า 6 076350103024-4

  นางสาวปนัดดา ธรรมเนียม 7 076350103025-1

  นางสาวนฤพร สีโมรด 8 076350103026-9

  นางสาวขวัญสิริ ใจสว่าง 9 076350103119-2

  นางสาววันนิวสา ค้าพรัด 10 076350103120-0

  นางสาวอภิชญา บ้ารุงจิตต์ 11 076350103121-8

  นางสาวประกายกานต์ สว่างวงษ์ 12 076350103122-6

  นางสาววิชุดา สีดา 13 076350103123-4

  นางสาวฐาปนี หลวงยกบตัร 14 076350103124-2

  นางสาวสุกัลยาณี ทิพย์พรมมา 15 076350103125-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940701702002A : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ปภีาค ปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศธร ดนัยสวัสด์ิ 1 076350104102-7

  นายธเนศ เบญพาด 2 076350104103-5

  นายปริญญา กรีฉวี 3 076350104104-3

  นายดนัย ศรีลากลาง 4 076350104105-0

  นายนรากร คณา 5 076350104106-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703220301A : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจิรดา แซ่โก 1 076350308014-8

  นายสุทธารักษ์ เปง็ผัด 2 076350308015-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610101A : การเงิน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเบญญาภา ใยสิงหส์อน 1 076350306010-8

  นางสาวมนสินี แสนจุ้ย 2 076350306101-5

  นายจิรวัฒน์ ใบครุฑ 3 076350306011-6

  นายภาณุวัฒน์ โง่นลุน 4 076350306012-4

  นายวิวัฒน์ นภาคณาพร 5 076350306013-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610201A : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสรวิศ พลอยอยู่ดี 1 076350303024-2

  นางสาวภาวนา มัน่สงค์ 2 076350303025-9

  นางสาวชลิตา กั วมาลา 3 076350303026-7

  นางสาวบษุบา มูลตรีอุตร์ 4 076350303027-5

  นางสาวณัฐกานต์ ทับจ่าย 5 076350303028-3

  นางสาวอัญชลี เนตรแก้ว 6 076350303029-1

  นางสาวพรพมิล พงษ์สุวรรณ 7 076350303030-9

  นางสาวฑิพรัตณ์ ศรีแม้น 8 076350303031-7

  นายเจษฎากร นาตาแสง 9 076350303032-5

  นางสาวธิดา ดิษทับ 10 076350303033-3

  นางสาวธารารัตน์ โชติเนตร 11 076350303034-1

  นางสาวกมลรัตน์ ไข่ม่วง 12 076350303035-8

  นางสาวปยิะฉัตร ขันขาว 13 076350303036-6

  นางสาวจักรีนุช เนตรผ่าน 14 076350303037-4

  นางสาวพชัรี วงษ์หนองแล้ง 15 076350303038-2

  นางสาวขวัญจิรา พรรณแสง 16 076350303039-0

  นางสาวมารีรินทร์ ศิริเคน 17 076350303040-8

  นางสาวชมพนุูช ศิลปกัษา 18 076350303041-6

  นางสาวสุมิตา จิตร์เกษม 19 076350303042-4

  นายเตชินต์ ปตุาตะคุ 20 076350303043-2

  นางสาวรัตติกานต์ จันทร์น้อย 21 076350303044-0

  นางสาวพชัชา ตาลสรรค์ 22 076350303045-7

  นายกฤติน สังขดิถี 23 076350303101-8

  นายวัฒนา ศรีชัย 24 076350303102-6

  นางสาวกุลนิษฐ์ จวงจันทร์ 25 076350303103-4

  นางสาวภัทราวดี เพลินจิตร 26 076350303104-2

  นางสาวเมขลา ทุนมี 27 076350303105-9

  นางสาวพรทิพย์ สุวรรณอ้าไพ 28 076350303106-7

  นางสาวบญุญาพร สุราวรรณ์ 29 076350303107-5

  นายปรวิน รัตนา 30 076350303108-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610501A : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปิน่มนัส นุชจีด 1 076350304235-3

  นางสาววิภาวดี อุตสาหะ 2 076350304301-3

  นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทอง 3 076350304302-1

  นายธนกร หลวงเทพ 4 076350304303-9

  นางสาวญนันทพร มีเคลือบ 5 076350304304-7

  นางสาวจณิสตา วัฒนศิลปปรีชา 6 076350304305-4

  นางสาวอนัญญา สว่างแก้ว 7 076350304306-2

  นางสาวบรรณสรณ์ คะเนนอก 8 076350304307-0

  นางสาววันวิสา เหมะ 9 076350304236-1

  นางสาวภคพร กล้ากฤษ 10 076350304043-1

  นายภูวดล เรืองเกตุ 11 076350304044-9

  นางสาวอุษณีย์ ค้าเจริญ 12 076350304237-9

  นายธนากร ส่งศิริ 13 076350304045-6

  นางสาวสุพตัรา นาโห้ 14 076350304308-8

  นางสาวอลิสา พนูทอง 15 076350304309-6

  นางสาวพชิญา อรุณสุทธิพงษ์ 16 076350304310-4

  นางสาวสุทธิดา วงค์ชัย 17 076350304136-3

  นางสาวจุธารัตน์ แสงทอง 18 076350304137-1

  นางสาวดวงใจ คชสาร 19 076350304138-9

  นายธนาเศรษฐ์ อัครทวีธนศรี 20 076350304139-7

  นางสาวชนิกา เคนภาวะ 21 076350304140-5

  นางสาวรัชฎากร จงเย็นกลาง 22 076350304141-3

  นางสาวณิศิรา ยอดศร 23 076350304142-1

  นางสาวณัฐวดี ฝ่นเรือง 24 076350304143-9

  นางสาวสุทธิดา ร่ืนเพยีร 25 076350304144-7

  นางสาวจิราพร บตุรแสน 26 076350304145-4

  นางสาวมาลินี พรหมสิงห์ 27 076350304238-7

  นางสาวกุลธิดา รอดภัย 28 076350304239-5

  นางสาวพรรณปพร สุวภาพ 29 076350304240-3

  นายอ้าพล เกตุพงษ์ 30 076350304241-1

  นางสาวจิราวรรณ แสงประสิทธิ์ 31 076350304242-9

  นางสาววรรณษา ศิริศักด์ิ 32 076350304243-7

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 24/ 40



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610501A : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวศิริวรรณ ฉัตรนิมิต 33 076350304244-5

  นางสาวเนตรมาตา ทองสงโสม 34 076350304245-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610601A : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัญญาณัท สะราค้า 1 076350302033-4

  นางสาวภัทรวดี เย็นท่าข้าม 2 076350302034-2

  นางสาวชญานิน นาคบตุร 3 076350302035-9

  นางสาวนภสกรณ์ ค้าหอมกุล 4 076350302036-7

  นางสาวมุกระวี พรรัศมีพรหม 5 076350302037-5

  นางสาวลามิลตรา มูซอ 6 076350302038-3

  นางสาวบศุญา สายยนต์ 7 076350302039-1

  นายอัครินทร์ เล่ียมค้า 8 076350302040-9

  นางสาวชลดา พละเนาว์ 9 076350302041-7

  นางสาวกัญญารัตน์ ศรีเหรัญ 10 076350302042-5

  นายพรมนัส อัจฉริยวงศ์กุล 11 076350302043-3

  นางสาวยลลดา บญุเสริฐ 12 076350302044-1

  นางสาวศิรภัสสร เจริญภูมิ 13 076350302045-8

  นายนรินทร ไชยสี 14 076350302101-9

  นางสาวปนัดดา ศรีบริบรูณ์ 15 076350302102-7

  นางสาวอาทิตยา บตุรทะจันทร์ 16 076350302103-5

  นางสาวญารินดา เทศร่ืนเริง 17 076350302104-3

  นางสาวปณิฎฐา จันวงเดือน 18 076350302105-0

  นางสาวศิริดาว บวัทอง 19 076350302106-8

  นายธนกร นิรวุธ 20 076350302107-6

  นายวีรากร บญุเครือ 21 076350302108-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703610901A : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพทัธพล แก้วค้ากอง 1 076350305033-1

  นายปติิพฒัน์ อักษรดิษฐ 2 076350305034-9

  นายชิติพทัธ์ นวลฤทัย 3 076350305035-6

  นางสาวสาธุตา เวณุจันทร 4 076350305036-4

  นายณัฐมงคล สิทธิเ์จริญสุข 5 076350305037-2

  นางสาวภัชภิชา จาตุรงค์โชค 6 076350305038-0

  นายเอกวุฒ วัจนะพยนต์ 7 076350305039-8

  นายพทุธิพงศ์ เย็นวิจิตรโสภา 8 076350305040-6

  นางสาววนัฐสนันท์ ปานเหล็ง 9 076350305041-4

  นางสาวภารดี เกษมศิลป์ 10 076350305042-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703611001A : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชัยภัทร อ้าไพเรืองศักด์ิ 1 076350303422-8

  นางสาวนัฐริกา นรสิงห์ 2 076350303501-9

  นางสาวรุ่งทิพย์ แถวอุทุม 3 076350303502-7

  นายอาณากร ไชยโย 4 076350303503-5

  นางสาวชาลิสา รักชาติ 5 076350303504-3

  นางสาวพชัราภา เมฆหมอก 6 076350303505-0

  นายไพบลูย์ ผิวจันทร์ 7 076350303506-8

  นางสาวนินาดา โรจน์วิโรจน์ 8 076350303507-6

  นายสัตตบงกช ทัศนจ้ารูญ 9 076350303508-4

  นางสาวชนนิกานต์ โตละหาน 10 076350303509-2

  นายปรินทร สุนทรสมิต 11 076350303510-0

  นายศิริภูมิ สอนศิริ 12 076350303511-8

  นายวันชัย บวันาค 13 076350303340-2

  นางสาวลลิตา อดุลย์สวัสด์ิ 14 076350303341-0

  นางสาวจิดาภา นิลประเสริฐ 15 076350303342-8

  นายณัฐวุฒิ คงพุ่ม 16 076350303343-6

  นางสาวธมนวรรณ กลางสุข 17 076350303344-4

  นางสาวธมล มะลิจันทร์ 18 076350303512-6

  นายภูมินทร์ เหมมัน 19 076350303345-1

  นางสาวภรัณยา นพภากูล 20 076350303423-6

  นายณันฐพล ธาราทรัพย์ 21 076350303513-4

  นางสาวจิราพร เดือนทอง 22 076350303424-4

  นางสาวภรธิดา เย็นเปีย่ม 23 076350303425-1

  นางสาวอาริญา โมหา้งหว้ส 24 076350303426-9

  นายพนัเก้า สามงามไพร 25 076350303427-7

  นายพรีะพงศ์ จ้าปี 26 076350303428-5

  นางสาวนันดา ด้ารงศักด์ิสุนทร 27 076350303429-3

  นายสุทิวัส ธราพร 28 076350303514-2

  นางสาวชญานิน เจริญวชิรศักด์ิ 29 076350303515-9

  นางสาวดรัลพร โพธิเ์งิน 30 076350303430-1

  นางสาวพรรณิษา ปัน้ทอง 31 076350303431-9

  นางสาวกัญญารัตน์ ทาทอง 32 076350303432-7
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940703611001A : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวอารียา บางพนิ 33 076350303433-5

  นายกิติศักด์ิ หงวนศาลา 34 076350303434-3

  นายสุทธิกานต์ จงจิตต์ 35 076350303435-0

  นางสาวปาณิตา มากบดี 36 076350303436-8

  นายธนพล พงษ์เภา 37 076350303437-6

  นายมานะ แซ่ตั น 38 076350303438-4

  นายพนัธกานต์ สุวรรณวงค์ 39 076350303439-2

  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพงษ์ 40 076350303440-0

  นายพงศกร ทองรัตนะ 41 076350303441-8

  นายพรีะพฒัณ์ ดีพจิารณ์ 42 076350303442-6

  นายกิตต์ิพพิชัร์ สมัครรามัญ 43 076350303443-4

  นางสาวนุชจรี สุธรรม 44 076350303444-2

  นายวัชร์วลัญช์ นิมิตสกุลธรรม 45 076350303445-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940706211802A : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเสาวภาคย์ คนน้อย 1 136350602003-2

  นางสาวศศิกานต์ พรหมวิเชียร 2 136350602004-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940706800101A : ออกแบบแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปิน่มณี ทายนต์ 1 136350603215-1

  นางสาวขณิษฐา มงคุณค้าชาว 2 136350603216-9

  นายนนธวัช สุขเจริญ 3 136350603217-7

  นายฐิตินันท์ แวงวรรณ 4 136350603218-5

  นายวิษณุ มาศชาย 5 136350603219-3

  นางสาวฐิตาภา เหลียวจันทร 6 136350603116-1

  นางสาวสุภาภรณ์ ปกัษา 7 136350603220-1

  นายเอกพงศ์ รุ่งเรือง 8 136350603221-9

  นางสาวกุสุมา รักเจริญเมือง 9 136350603117-9

  นางสาวนิชาภา จันทรังษี 10 136350603222-7

  นางสาวธีรดา ดุมลักษณ์ 11 136350603118-7

  นายถิรเจตน์ ล้อมวงษ์ 12 136350603119-5

  นางสาวนัฐยาภรณ์ เนียนเฮียน 13 136350603120-3

  นางสาวชนาภา ยามไสย 14 136350603223-5

  นายบญุญากรณ์ ทองโฉม 15 136350603121-1

  นางสาวภัคจีรา ใจบญุ 16 136350603122-9

  นางสาวจ๊ัฟนี่ย์ ลือโมะ 17 136350603123-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

31940706800101B : ออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรวรรณ วรอนันต์กุล 1 136350604003-0

  นางสาวอติกานต์ สอนบญุลา 2 136350604004-8

  นายภาคภูมิ วงศ์ษา 3 136350604005-5

  นายชัยพงษ์ สมอปลูก 4 136350604006-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941207500301A : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกรวลัย สุขศรี 1 126350702021-5

  นางสาวมุนินทร์ เกิดพว่ง 2 126350702022-3

  นางสาวทัณฑิกา ทีตอ 3 126350702023-1

  นางสาวณัชชา งามชื่น 4 126350702024-9

  นายชาญณรงค์ ดวงจินดา 5 126350702121-3

  นางสาวฐิติรัชต์ น้วม 6 126350702122-1

  นางสาวพรชิตา บวัประดิษฐ 7 126350702123-9

  นายภาณุพงศ์ ศรีเมือง 8 126350702124-7

  นางสาวกันตพร ฉิมพลี 9 126350702222-9

  นางสาวรวิสรา ดนตรี 10 126350702223-7

  นางสาวกนกทิพย์ ประดับชาติ 11 126350702224-5

  นายอดิศร สว่างแจ้ง 12 126350702322-7

  นางสาวพชิชาภา จิตสังวรณ์ 13 126350702323-5

  นายธนบดี มังสัง 14 126350702324-3

  นายปกรณ์ ปิน่ประดิษฐ 15 126350702422-5

  นางสาวอลิชา เหขุนทด 16 126350702423-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941207500302A : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธีรรัตน์ พฤกษาเอกอนันต์ 1 126350703111-3

  นายวิทวัส วงษ์สิริพนัธุโ์สภา 2 126350703011-5

  นางสาวธารารัตน์ มุง่พนัธ์กลาง 3 126350703012-3

  นางสาววรัมพร ตั งตระกูลลาภ 4 126350703013-1

  นางสาวณัฐธิดา สิงหอิ์นทร์ 5 126350703112-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941207500302B : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(ความร่วมมือ บ.การบนิไทย จ ากัด มหาชน)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสัชฌกร วิลาคาม 1 126350703307-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941207500303A : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนิพาพรรณ แซ่เคา 1 126350704018-9

  นางสาวอันเจลิกา ปัน้ทอง 2 126350704120-3

  นายทนงศักด์ิ บญุจันทร์ 3 126350704019-7

  นายพรีะวิทย์ ลาภโชค 4 126350704020-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  30/04/63 00:27  หน้า 36/ 40

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941207800101A : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรรณรัตน์ ศรีจันทร์น้อย 1 126350701015-8

  นายกิตติภูมิ อยู่เย็น 2 126350701016-6

  นางสาวกษมาพร ธนะท้วมประเสริฐ 3 126350701017-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941209400501A : สถาปตัยกรรม (5 ป ีปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชัชฎา สินบวัผ่อง 1 126350903002-2

  นางสาวภัสสร ค้าสอาด 2 126350903003-0

  นายวรกร ศักด์ิดี 3 126350903004-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941209800101A : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิรินทิพย์ พุ่มแสง 1 126350901019-8

  นางสาวไปรยา สูชัยยะ 2 126350901020-6

  นายพงศธร ธงชัย 3 126350901021-4

  นางสาวชุติมา ปานพลอย 4 126350901022-2

  นางสาวจิตติมา เชิญผึ ง 5 126350901023-0

  นางสาวกัญญชุฎา เเย้มรส 6 126350901024-8

  นายนิรวิทธ์ จ้ารัส 7 126350901025-5

  นางสาวดวงกมล ราศรีแก้ว 8 126350901026-3

  นายปยิพทัธ์ พุ่มสด 9 126350901027-1

  นายธนภัทร รักประพนัธ์ 10 126350901028-9

  นายธนภัทร แดงเนียม 11 126350901029-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

31941209800102A : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวบงกช บตุรจันทร์ 1 126350902008-0

  นายวิชัย ไวชมภู 2 126350902009-8

  นางสาววิภาดา ค่ายมัน่ 3 126350902010-6

  นางสาวบญุญิสา บญุอินทร์ 4 126350902011-4
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