
หมายเหตุ TCAS 3 : Admission 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

*** หากผู้มีรายชื่อที่จะ ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ ์ไม่ทันตามก าหนด  
ไม่อนุญาตให้ยืนยันสิทธิ์ 

และสละสิทธิ์นอกช่วงเวลาก าหนด ทุกกรณ ี*** 

 

ผู้สมัครทุกคนสามารถพิมพใ์บช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
และช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 พ.ค. 63 

 

ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนต้องด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

ค าน าหน้าชื่อ ให้ถูกต้องทุกคน 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1 

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

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1  
ประจ าปีการ ศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 31 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 และ 
      หนังสือรับรองว่าเป็นผู้กู้ กยศ. โดยให้อาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับทุน กยศ.  
      จากสถานศึกษาเดิมเป็นผู้ลงนามรับรอง 

 
หมายเหต ุ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่า นักศึกษาไม่ได้รับทุน กยศ. นักศึกษาต้องน าเงินค่าจัดการศึกษามาช าระ 

  ให้ครบก่อน 12 สัปดาห์  หลังจากเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  

www.rmutp.ac.th 
       ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2563 
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3. ก าหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 31 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. 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 

วิศวกรรมศาสตร ์ Jariya.s@rmutp.ac.th 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ aumaporn.s@rmutp.ac.th 
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน Tiamkhae.n@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ  thansiri.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 

วิศวกรรมศาสตร ์ คุณจรยิา       สุดกระโทก 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณอุมาพร เสือจ าศลิ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอี่ยมในวงษ ์
บริหารธรุกิจ  คุณธัญศริิ       ตาเย็น 
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 ภาค

ปกต ิ

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 
ปริญญาตรี 
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 ภาค

ปกต ิ

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

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        พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์) 
         รักษาราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ชุตินันท์ ศรีพารัตน์ 1 036350805136-6

  ปยิะชัย คงสิบ 2 036350805137-4

  เดชาธร เฟื่องฟุ้ง 3 036350805138-2

  เจตนิพทัธ์ สุโกมล 4 036350805139-0

  เมธาวี ยามขันธ์ 5 036350805140-8

  เมธิชัย ศิริวงศ์ 6 036350805141-6

  วราภรณ์ พรมชาติ 7 036350805142-4

  นพรุท สาทพนัธ์ 8 036350805143-2

  ศรัณยา วงษ์สุวรรณ์ 9 036350805144-0

  บณัฑิต เรืองรัศมี 10 036350805235-6

  เมธินี ทองทับ 11 036350805236-4

  ธนัทธิดา วาณิชยกุล 12 036350805237-2

  สุมาลี กล่ินชูกร 13 036350805238-0

  ณัฐพล พละเลิศ 14 036350805239-8

  จิตจุฑา ภูวิชานันทกุล 15 036350805240-6

  มินทดา มารมย์ 16 036350805241-4

  นรีภัสร์ มาลัย 17 036350805242-2

  เอมอร ค าโสภา 18 036350805243-0

  กรกมล ทองสุข 19 036350805335-4

  เสาวลักษณ์ ศรีแสง 20 036350805336-2

  ธวัชชัย ทิพย์โยธา 21 036350805337-0

  ภูวษา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 22 036350805338-8

  อังคณา โพธิศ์รี 23 036350805339-6

  ศุภิสรา ศรีเพยีงจันทร์ 24 036350805340-4

  ภูวรินทร์ วิเศษชลธาร 25 036350805341-2

  สะใบนันท์ วงค์ขุมเงิน 26 036350805342-0

  กมลลักษณ์ สินสุข 27 036350805343-8

  ภูมินทร์ ราชโคตร 28 036350805435-2

  ปา่ไม้ พึ่งงาม 29 036350805436-0

  ญาศิตา ธาดาศิลปสกุล 30 036350805437-8

  จิตรภณ ศรีนวล 31 036350805438-6

  ณัชมีร์ อิสมาแอล 32 036350805439-4

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/63 21:43  หน้า 1/ 31



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

รหัสนักศึกษา

  ชมพเูนกข์ เมฆประสิทธิ์ 33 036350805440-2

  ณัชณิชา พทุธา 34 036350805441-0

  สัตตบงกช ธิพรมมา 35 036350805442-8

  วนัชพร กงเพชร 36 036350805443-6

  ปานวาด หุน่เหมอาบ 37 036350805535-9

  ภูมิภาส นันทวิจารณ์ 38 036350805536-7

  ฐานิต ภณวิเชียร 39 036350805537-5

  รณยศ อนัคฆกุล 40 036350805538-3

  นัน มณีภาค 41 036350805539-1

  พสุิทธิ ์ค  าชู 42 036350805540-9

  กมลลักษณ์ ตราชูกุล 43 036350805541-7

  พมิพป์ระภัส โพธิส์ะเดา 44 036350805542-5

  เจตนิพทัธ์ กอฝ้ัน 45 036350805543-3

  ทีฆพฒัน์ ดิษสระ 46 036350805635-7

  จิรายุ โฆสิตวันสกุล 47 036350805636-5

  ลลิตา ปานเนตรแก้ว 48 036350805637-3

  เจษฎา ธาตุไชย 49 036350805638-1

  ศุภาพชิญ์ สุขเกษม 50 036350805639-9

  ณฐกร ยมรัตน์ 51 036350805640-7

  วิศรุตภัชร ศิริพยาบาล 52 036350805641-5

  ปองพล สายสุ่ม 53 036350805642-3

  ปานชีวา วงศาศิลป์ 54 036350805643-1

  กิตติพศ สราญภูมิเดช 55 036350805735-5

  จุฑามาศ หน่อค าหล้า 56 036350805736-3

  นภัสสร วรรณบตุร 57 036350805737-1

  ชุติไชย วังเจริญ 58 036350805738-9

  รุจิรารัตน์ พรฐิติรชานนท์ 59 036350805739-7

  กรภัทร เวชสวัสด์ิ 60 036350805740-5

  เกรียงไกร วงละคร 61 036350805741-3

  เอกรัช ค านวนดี 62 036350805742-1

  วราภรณ์ นุ่มชินวงศ์ 63 036350805743-9

  ธีระนันท์ ปทุมสาครกุล 64 036350805244-8

  พชัราภรณ์ รันใจ 65 036350805344-6

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/63 21:43  หน้า 2/ 31



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

รหัสนักศึกษา

  ภัทรพล จันทร์แก้ง 66 036350805444-4

  จักริน พบิลูย์ศักด์ิกุล 67 036350805544-1

  มาฆมาส ฤทธิรุดเร่งพล 68 036350805644-9

  ณวัฒน์ ดวงรัศมี 69 036350805744-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940502213101A : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  กนกอร ชิณหวัดง 1 056350202001-6

  ธนพล เปล่ียนสีนวล 2 056350202002-4

  พริญา แก้วพลอย 3 056350202003-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940502220201A : วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ธีรภัทร ปัน่สา 1 056350201205-4

  พงศภัค สังขะวาทิน 2 056350201206-2

  กันติชา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ 3 056350201207-0

  นพรุจ จันทะล่าม 4 056350201208-8

  สานนท์ กาละนัง 5 056350201209-6

  ชาญวุฒิ พนัธรัตน์โยธิน 6 056350201210-4

  ปฐพ ีการุญกร 7 056350201211-2

  สิรินทร์ มัง่มาลัย 8 056350201212-0

  วงศกร ปองตระกูล 9 056350201213-8

  พรีดนย์ วัตถะภรณ์ 10 056350201214-6

  สหสันันท์ ประคองค า 11 056350201215-3

  อิศรา เสภู่ 12 056350201216-1

  สรัล ไชยแสน 13 056350201217-9

  สาริศ อินทร์พาพนัธ์ 14 056350201218-7

  ปยิะนุช เขียวดี 15 056350201219-5

  ณัฐเดช สุดตา 16 056350201220-3

  ภัทรดนัย อิงสันเทียะ 17 056350201221-1

  เมธัส เย็นวงศ์สุข 18 056350201222-9

  จิรายุทธ ภู่ธงแก้ว 19 056350201223-7

  อภิสิทธิ ์ศิลารวม 20 056350201224-5

  อารยา ลีลาบณัฑิต 21 056350201225-2

  ธนาธิป ชินรักษา 22 056350201226-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/63 21:43  หน้า 5/ 31

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940502220301A : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  โชติวิทย์ สุสุทธิพงศ์ 1 056350204019-6

  นพรุจ แดงอ่อน 2 056350204020-4

  ธนวรรธณ์ จันทเขต 3 056350204021-2

  ณัฐวุฒิ เรืองศรี 4 056350204022-0

  ภูบดินทร์ โชติศิริกุลมนตรี 5 056350204023-8

  วรดา จันทร์จ่าย 6 056350204024-6

  ธัญณิชา มีอาษา 7 056350204025-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940504300301A : วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ภัควิน ผดุงศิลป์ 1 056350409034-8

  ปญัชญา ณ บางช้าง 2 056350409035-5

  ศุภชัย มาตรินทร์ 3 056350409036-3

  อัศวิน พลหลวง 4 056350409037-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940504300501A : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ชัยพฒันา อังคะชัยวนิชสกุล 1 056350405078-9

  รัชพล ปะระตะโก 2 056350405079-7

  ชิษณุชา เกตุงาม 3 056350405080-5

  เปมิกา จิตต์ชอบธรรม 4 056350405081-3

  ปริุนทร์ มิตรอ าพนัธ์ 5 056350405082-1

  ชลธิชา หวังพทัิกษ์ 6 056350405083-9

  ณัฐนันท์ ทองเชิด 7 056350405084-7

  จิรภัทร จิระพนัธุท์อง 8 056350405085-4

  ศุภชัย เจือจันทร์ 9 056350405086-2

  สราลี สุริวงษ์ 10 056350405087-0

  ธีรวีร์ นัคเร 11 056350405088-8

  ศิริโชค พนัธ์ล าเจียก 12 056350405089-6

  ชุติญาณ์ แก้วไทรแย้ม 13 056350405090-4

  พรีศุภ พรมแก้ว 14 056350405036-7

  วราเมธ สังโกมล 15 056350405037-5

  ณินนาท นิลดี 16 056350405038-3

  ธาวิณ เวชจิรปกรณ์ 17 056350405039-1

  ทินกฤต รุ่งทวีชัย 18 056350405040-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940701620101A : การท่องเที่ยว

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ศิรดา ฉัตรรัตนยศ 1 076350101028-7

  สุวนันท์ หวังดี 2 076350101029-5

  ปรียาภรณ์ โพธิว์ัน 3 076350101030-3

  ออมสิน ไชยอินปัน๋ 4 076350101031-1

  วชิราภรณ์ เลิศปาน 5 076350101032-9

  ธนวรรณ เพชรไกร 6 076350101033-7

  ศิลปรั์ตนา สุขเจริญ 7 076350101128-5

  ชิดชนก เขียวอ่อน 8 076350101129-3

  ศศิภัค เทพโสธร 9 076350101130-1

  พชิชุตา สิงหเ์สนา 10 076350101131-9

  นิธิกานต์ มากพชิัย 11 076350101132-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940701702002A : ภาษาไทยประยุกต์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  สุธาวดี เขียวน้อย 1 076350104107-6

  ปณัฑิกา มาเรือน 2 076350104108-4

  ญาสุมินทร์ เกษโสภา 3 076350104109-2

  ศศิกาญจน์ ทองค าปัน้ 4 076350104110-0

  พรชนก เพี ยก่ า 5 076350104111-8

  ชลบดี จันโสดา 6 076350104112-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703220301A : การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ธีรัตม์ พทุธเสม 1 076350308016-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610101A : การเงิน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ณัฐวีร์ จุลมกร 1 076350306014-0

  ศิรภัสสร เรืองรัศมี 2 076350306015-7

  อวัสยา พระลักษณ์ 3 076350306016-5

  ศรณ์ราม เอกวรกิตติคุณ 4 076350306017-3

  ธัญยชนก ชื่นใจดี 5 076350306018-1

  นิศากร ศรีจันทึก 6 076350306019-9

  ปกรณ์ ไชยศิลป์ 7 076350306020-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610201A : การจัดการ-การจัดการทั่วไป

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นงลักษณ์ ทองคล้าย 1 076350303109-1

  พรรณวษา ใบบวัเผ่ือน 2 076350303110-9

  ขวัญแก้ว ทิตย์ดี 3 076350303111-7

  จณิสนันต์ ฮีมซัน 4 076350303112-5

  พรทิพย์ เสมอหน้า 5 076350303113-3

  นันทพงศ์ กุลบตุร 6 076350303114-1

  เมธาพร ภู่ศิลป์ 7 076350303115-8

  ศศิภา บญุนาค 8 076350303116-6

  อาริญา พาวงษา 9 076350303117-4

  ฉันทนา จันทวงษา 10 076350303118-2

  พรีวุฒิ สมิตานนท์ 11 076350303119-0

  ชมพนูุท เกตุไชย 12 076350303120-8

  กัณฐ์ิลดา มินสาคร 13 076350303121-6

  กัญญา ชัยมงคลกฤตยา 14 076350303122-4

  สหวัฒน์ ทองทา 15 076350303123-2

  ชานนท์ ภาคเจริญ 16 076350303124-0

  ณพวิทย์ ดาวสุก 17 076350303125-7

  ปารเมศ แปน้สุวรรณ 18 076350303126-5

  พชิาภพ จุลเลข 19 076350303127-3

  นันทนา ฝุ่งผลงาม 20 076350303128-1

  ภัทรทา คชเสนีย์ 21 076350303129-9

  ณภัทร เอ่ียมรอด 22 076350303130-7

  กุลธิดา เหลืองยินดี 23 076350303131-5

  บรรลุ อินทเงิน 24 076350303132-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610501A : การบญัชี 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ธีรศาสนต์ิ สมบรูณ์ทรัพย์ 1 076350304311-2

  ทิชา วาดเขียนภิรมย์ 2 076350304312-0

  วีร์สุดา เชิดสูงเนิน 3 076350304313-8

  นงลักษณ์ จักรสาร 4 076350304314-6

  พรีภาส ค าสอน 5 076350304315-3

  ธนธรณ์ ชัยกิจนุภาพ 6 076350304316-1

  ยศวดี ศรีโชติ 7 076350304317-9

  นารากรณ์ ฉลาดเอื อ 8 076350304318-7

  กุลิสรา บญุฟกั 9 076350304319-5

  ชาติศิริ พวงย่ีสุ่น 10 076350304320-3

  ธิดาภาณุมาส ใจบญุ 11 076350304321-1

  พรภวิษย์ รุ่งสุกใส 12 076350304322-9

  กันติยา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ 13 076350304323-7

  อชิรญา กล้าจอหอ 14 076350304324-5

  เบญจพร แถวหอยสังข์ 15 076350304325-2

  นวพร หอ่นาค 16 076350304326-0

  กัญญาพชัร อนุวุฒินาวิน 17 076350304327-8

  อนุตยา รานอก 18 076350304328-6

  มโนราย์ โกธา 19 076350304329-4

  ธีรดา เกตุประสิทธิ์ 20 076350304330-2

  มุทิตา พนัธ์หนองหว้า 21 076350304331-0

  ภัทร์ถิรา งามสมพล 22 076350304332-8

  สิริพกัตร์ เพิ่มศิริถาวร 23 076350304333-6

  วนิชพร นาคพนัธ์ 24 076350304334-4

  ณิชานันท์ ฉ่ ากร่ิง 25 076350304335-1

  วิลาวรรณ ทานะมัย 26 076350304336-9

  อริสา ฉวีวรรณ 27 076350304337-7

  ศิรประภา คงประสิทธิ์ 28 076350304338-5

  วาสินี เอ่ียมละออ 29 076350304339-3

  สุธาสินี สว่างดี 30 076350304340-1

  นภัสวรรณ์ เชิดชูวงศ์สันติ 31 076350304341-9

  วศินี เจริญพชื 32 076350304342-7
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610501A : การบญัชี 

รหัสนักศึกษา

  จุฑาภรณ์ รสก าจร 33 076350304343-5

  อาภัสรา แดงสกุล 34 076350304344-3

  วัชราภรณ์ ไม้หนองบวั 35 076350304345-0

  ฐิติภา อ่ิมใจ 36 076350304401-1

  ชลิกา อัครพนัธุ์ 37 076350304402-9

  อภิญญา พลูสวัสด์ิ 38 076350304403-7

  สุพตัรา เพยีรพทัิกษ์ 39 076350304404-5

  ภรัณยู เซ็นเสถียร 40 076350304405-2

  ปฐวี แซ่กัง 41 076350304406-0

  ฐาปนีรัตน์ เพชรงาม 42 076350304407-8

  ชนนิกานต์ เทพารักษ์ 43 076350304408-6

  ณัฐวศา เข็มไทย 44 076350304409-4

  ชินานาง ตรีรัตน์ 45 076350304410-2

  นารถชนา คุ้นมาลวง 46 076350304411-0

  ธัญพสิิษฐ์ บรูณศักด์ิสถิตย์ 47 076350304412-8

  ทักษ์ดนัย บญุคุ้ม 48 076350304413-6

  สะมีร ทองทา 49 076350304414-4

  ภคธ์ศิษฏ เทศนาบญุ 50 076350304415-1

  ณัฐดนัย พาหวุัฒนกร 51 076350304416-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610601A : การตลาด

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  สหฤทธิ ์ชัยเวทย์ 1 076350302109-2

  ณัฐนรี ธรรมนิตย์ถาวร 2 076350302110-0

  มนัสวี เผ่ือนผ่อง 3 076350302111-8

  ธนกร จินดามัง 4 076350302112-6

  อาทิตยา หนูมี 5 076350302113-4

  นนทวัฒน์ สิงหเสนี 6 076350302114-2

  รัตนพร น่ิมพวง 7 076350302115-9

  สุพฒัพงค์ คงจูด 8 076350302116-7

  กัมปณัชญ์ ตั งประเดิมพรชัย 9 076350302117-5

  กรกช มาศจรัส 10 076350302118-3

  กชกร มาศจรัส 11 076350302119-1

  ณัฐพร แจงเจริญ 12 076350302120-9

  สุพชิชา สามงามพา 13 076350302121-7

  ทิชภัทร์ ธนนวพฤกษ์ 14 076350302122-5

  ภาสวิชญ์ กาหลง 15 076350302123-3

  ณชนก อู่ขุน 16 076350302124-1

  สิทธิโชค เจริญทอง 17 076350302125-8

  ธีรณัชชา จวงกระโทก 18 076350302126-6

  อนัญญา สุขอรุณ 19 076350302127-4

  ธัญภา ชลิทธิกุล 20 076350302128-2

  ธัญพร จิรโรจน์ธนเกษม 21 076350302129-0

  ตัสนีม วัธนวาทิน 22 076350302130-8

  วรัมพร บญุทับ 23 076350302131-6

  บษุกร ศรีสุวรรณ 24 076350302132-4

  ธนากร ยอดจันทร์ 25 076350302133-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610801E : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  กตพร พรหมประดิษฐ์ 1 076350316705-1

  ภวัต โชคประจักษ์ชัด 2 076350316706-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703610901A : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นพรุจ พกุเผ่ือน 1 076350305043-0

  เบญจรงค์ ปา่นอุดม 2 076350305044-8

  จุฑารัตน์ ธรรมวงค์ 3 076350305102-4

  ธนพล เทพอวยชัย 4 076350305103-2

  เมธา พรัิกษา 5 076350305104-0

  กัญญาลักษณ์ น  าชัยศรี 6 076350305105-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940703611001A : การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ธนชัย ศึกษา 1 076350303516-7

  ยุพา อาจะ 2 076350303517-5

  เกียรติกูล พึ่งโพธิ์ 3 076350303518-3

  รัญชิดา ส าแดงจิตต์ 4 076350303519-1

  นฤมล ไผ่แก้ว 5 076350303520-9

  อังคณา กล้าหาญ 6 076350303521-7

  ชัชฎาภา วิเศษศิริลักษณ์ 7 076350303522-5

  รุ่งฤดี มุกค์ทรัพย์ 8 076350303523-3

  ศุภสิน อรุณศิริกุล 9 076350303524-1

  นาตยา สุขเผือก 10 076350303525-8

  สุรัตน์ธิยา ทองบาง 11 076350303526-6

  รัฎฌามา ไวยลาภ 12 076350303527-4

  จิดาภา ฟกันิล 13 076350303528-2

  รสริน ค่าแพง 14 076350303529-0

  นัฐพร นามรัตน์สี 15 076350303530-8

  ยุพเรศ จารุศังข์ 16 076350303531-6

  สุธิดา หล่ าผล 17 076350303532-4

  พรีพฒัน์ ปานูต 18 076350303533-2

  ชลธิชา ขันธวิธิ 19 076350303534-0

  วีระพงษ์ โทษา 20 076350303535-7

  ณัฐกฤษ เกตุกราย 21 076350303536-5

  ภานุพงษ์ โพธิถ์วิล 22 076350303537-3

  ศิรสิทธิ ์ภัคจินดา 23 076350303538-1

  นครา วิไลพรเจริญ 24 076350303539-9

  ศุภชัย บตุรพรม 25 076350303540-7

  ณิชกานต์ มอญขาม 26 076350303541-5

  ชานนท์ เจตนา 27 076350303542-3

  อธิสิทธิ ์คูอภิชาติ 28 076350303543-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940706211801A : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  รตนฉัตร ช้างทอง 1 136350601004-1

  วีราภรณ์ แดงละม้าย 2 136350601005-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940706211802A : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ศุทธินี หนักแน่น 1 136350602005-7

  วรรษมล ค าลาด 2 136350602006-5

  อลังการ หอมยามเย็น 3 136350602007-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940706800101A : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบแฟช่ัน

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  กริษฐา เหลือสิงหกุ์ล 1 136350603124-5

  ปิน่เพชร สุยังกูล 2 136350603125-2

  วิชญาดา มาโนช 3 136350603126-0

  นรพนธ์ ไชยราช 4 136350603224-3

  ศศิวิมล สมศรี 5 136350603225-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31940706800101B : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบผลิตภัณฑ์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  แพรวา ชาตะวัฒนวิบลูย์ 1 136350604007-1

  ธนวิทย์ ประดิษฐผล 2 136350604008-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/63 21:43  หน้า 23/ 31

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941207211001A : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ชิชญา เหลือด ารงสกุล 1 126350705004-8

  วิลาวัณย์ ค าแสน 2 126350705005-5

  ณัฐพงษ์ ทาราพรม 3 126350705006-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941207500302A : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  ฐากร หมืน่แกล้ว 1 126350703015-6

  ณัฐธิกา อ่วมแจ้ง 2 126350703016-4

  จีราวัฒน์ แก้วค า 3 126350703017-2

  ภูวดล โพธิท์อง 4 126350703018-0

  ธัญญลักษณ์ แจ่มมี 5 126350703019-8

  พมิพล์ภัส บวัแก้ว 6 126350703020-6

  สัณหป์ระวีณ บญุปลอด 7 126350703021-4

  ชนิสรา คงทน 8 126350703115-4

  วีนัสสรา จันทเสน 9 126350703116-2

  เสาวลักษณ์ ธิติจรูญโรจน์ 10 126350703117-0

  ภัทราวุฒิ น้อยโอษฐ 11 126350703222-8

  พรนภัส จ้อยเจริญ 12 126350703118-8

  สหฤทธิ ์องค์อาจ 13 126350703119-6

  กมล ลิ มลาภดี 14 126350703120-4

  พรรณวรินทร์ เทียบปดั 15 126350703215-2

  ธนบดี มีชัย 16 126350703216-0

  ทินกร ใสงาม 17 126350703217-8

  ทัตพชิา จันทร์เพญ็ 18 126350703218-6

  ศุภลักษณ์ กระแสสิงห์ 19 126350703219-4

  ธารทิพย์ รักเครือ 20 126350703220-2

  ธนากร ช่ืนขจร 21 126350703121-2

  ปรีญากร ถุงจันทร์ 22 126350703221-0

  ศุภณัฐ ยศเปีย่ม 23 126350703022-2

  สุพชิชา ชูเวชะ 24 126350703122-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  คณพล เกียรติมหาไชย 1 126350703308-5

  กรีฑา เพช็รบงัเกิด 2 126350703309-3

  วุฒิกร สุนทรศาลทูล 3 126350703310-1

  ศุทธินี อัศววงศ์เจริญ 4 126350703311-9

  ฉัตรธิดา เก่ียอ่วม 5 126350703312-7

  ประสิทธิ ์กุลล่ิม 6 126350703313-5

  ปรียาภัทร์ หมืน่จ านงค์ 7 126350703314-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941207500303A : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  บณัฑิตา ขัฒมาตย์ 1 126350704021-3

  ชลธิชา สุริยะวงษ์ 2 126350704022-1

  ภาณุพงศ์ โพธิบ์าทะ 3 126350704023-9

  อุกฤษฏ์ ทองขนาน 4 126350704024-7

  พนัธิตรา ยอดโอวาท 5 126350704121-1

  กาญจนสุดา ผลขาว 6 126350704122-9

  ปวรวรรณ วราโพธิ์ 7 126350704123-7

  ปพชิญา เพญ็กุล 8 126350704124-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941207800101A : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  สุวลักษณ์ อินปลอด 1 126350701018-2

  พชร โรวาท 2 126350701019-0

  สหรัฐ ทองดี 3 126350701020-8

  อนัญญา พว่งประเสริฐ 4 126350701021-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941209400501A : สถาปตยกรรม 

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

 จิตตินันท ์จ าปานาค 1 126350903005-5

 ภัทรภร เพช็รปราณี 2 126350903006-3

 อาวาตีฟ สาอิ 3 126350903007-1

 ศิลา คงชื่นสิน 4 126350903008-9

 ฐานะกรณ์ นพคุณ 5 126350903009-7

 พงศธร ศรีโคตร 6 126350903010-5

 สุภัสสร ไหลเล่ือน 7 126350903011-3

 กนก รัตนา 8 126350903012-1

 วราศิณี มีส าแดง 9 126350903013-9

 อภิญญา วังคีรี 10 126350903014-7

 ปทัมาพร บตุรทอง 11 126350903015-4

 พชัราวรรณ เคยคอน 12 126350903016-2

 ดวงพลอย สอนสุกอง 13 126350903017-0

 จุฬาลักษณ์ พึ่งภักด์ิ 14 126350903018-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941209800101A : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  เพญ็ทิชา เกิดปรางค์ 1 126350901030-5

  ณัฐริกา เหมือนเต็ม 2 126350901031-3

  ไอรวรรณ สิงหลสาย 3 126350901032-1

  อินธิรา เสนารักษ์ 4 126350901033-9

  อริสา นิพทัธมานนท์ 5 126350901034-7

  จิรภัทร สอนนา 6 126350901035-4

  ธารน  าทิพย์ เรืองวิจิตร์ 7 126350901036-2

  พรีพฒัน์ นาควรสุข 8 126350901037-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 3 Admission 1

31941209800102A : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นพนนท์ เลาะหะนะ 1 126350902012-2

  กนกสิริ เรืองปราชญ์ 2 126350902013-0

  อังคณา ภิรมย์สุข 3 126350902014-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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