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และสละสิทธิ์นอกชวงเวลากําหนด ทุกกรณี *** 
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940701620101A : การท่องเทีย่ว
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200141  นางสาวรุจิกาญจน์ สุรัชธนาเศรษฐ์
 1940200392  นางสาวกานดา อิทสิโรเวช
 1940200833  นางสาวอรณัฐ ทมิา
 1940200854  นางสาวกรรวี นุตรทศัน์
 1940200935  นายกฤษกร แก้ววิเชียร
 1940200966  นางสาวสิรินทรา โชติณิชชานุกร
 1940201237  นางสาวปยิะพร เทพวงค์
 1940201418  นางสาวแพรว ฤกษ์ใหญ่
 1940201599  นางสาวไพลิน วิวัฒนาธนากรกุล
 19402017510  นางสาวบปุผชาติ พงษ์บปุผา
 19402018211  นางสาวชลธิชา วารีสอาด
 19402018312  นางสาวสุวนีย์ สังข์สว่าง
 19402023113  นางสาวสุกัญญา สิงหโ์ตเผือก
 19402027114  นายสิรภพ ทพิย์วรธรรม
 19402028615  นางสาวปานวาด ประสมพงษ์
 19402029116  นายกรวิชญ์ ชาวนาใต้
 19402029817  นายภาคภูมิ สังกลมเกล้ียง
 19402030718  นางสาวกาญจนา นิธิบญุหรัิญ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940701620102A : การโรงแรม
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200011  นางสาวประวินนา ประดิษฐ์
 1940200192  นางสาวอราดา สินสุวรรณนุกูล
 1940200203  นางสาววรรณพร แก้วคง
 1940200364  นางสาวสุวพิชญ์ พิมทอง
 1940200445  นางสาวปภาวดี ข่าอ่่า
 1940200486  นางสาวสุพัตรา เล่ือนสุวรรณ
 1940200567  นางสาวเบญจมาภรณ์ ใหม่ไชย
 1940200638  นางสาวภุมรินทร์ กาสิงห์
 1940200889  นางสาวนิชดา พุ่มสุข
 19402010110  นางสาวจิราพัชร อ่่าศรีสุข
 19402010211  นางสาวจิราพร ศุภสวัสด์ิ
 19402015712  นางสาวฐิติมน เรืองนนท์
 19402017913  นางสาวกัลยา ตระกูลศักด์ิ
 19402018914  นางสาวชนิษฐา กุดนอก
 19402019315  นางสาวณัฏฐณิชา พูลสวัสด์ิ
 19402027316  นางสาวสุพิชฌาย์ แสงนิล
 19402028517  นางสาวอาทติิยา แดนไธสง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940701702001A : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200041  นางสาวเกวรี ปล่ังกลาง
 1940200302  นางสาวนัจจนันท ์กนกสวนทรัพย์
 1940200323  นางสาวษิตามดี โพธิเ์งิน
 1940200704  นางสาวภัทรานิษฐ์ จารุแพทย์
 1940200715  นางสาวทรรศนีย์ เทอืกศรี
 1940201676  Missสุนทรี มานชู
 1940201727  นายธนบดี ใบครุฑ
 1940201968  นางสาวรินรดา สมบรูณ์
 1940202009  นางสาววิชญาพร แจ่มปญัญา
 19402020710  นางสาวพรรณษา มีโต
 19402021311  นายณัฐวุฒิ เลณสัจจกุล
 19402021412  นางสาวระพีพรรณ ทองเปราะ
 19402021813  นายฐิระศักด์ิ รุ่งเมือง
 19402023214  นายจิรสิน จันทสิาร
 19402024915  นายชาญณรงค์ จ่าปี
 19402025016  นางสาวกนกธนิกา สิริกิติขจร
 19402027817  นางสาวณัฐกานต์ ค่าวิชา
 19402028918  นายปณัณธร ราชรุจิทอง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940701702002A : ภาษาไทยประยุกต์
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200781  นางสาวฐาปณี เทยีมทอง
 1940201552  นายภีมเดช กุลรัชตะสถาพร
 1940202473  นายภูรินท ์กิตติวณิชานนท์
 1940203234  นายอัมรินทร์ อ่่าบางรายณ์

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันที่  01/06/63 02:29  หน้า 4/ 36



ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940502212801A : วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านโทรศัพท์ - วดีีโอคอล และ สง่เอกสาร ปพ.1

 1940201871  นางสาวพิทยารัตน์ บญุสอน
 1940202792  นายกฤษฎาวุธ วิไลลักษณ์
 1940202803  นางสาวแพรวพรรณ วิลาวรรณ
 1940202964  นายนพนันท ์หลักมั่น
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940502213101A : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านโทรศัพท์ - วดีีโอคอล และ สง่เอกสาร ปพ.1

 1940200671  นางสาวขวัญใจ นามมล
 1940202412  นางสาวสิริลักษณ์ เจียมพิจิตร์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940502220201A : วทิยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านโทรศัพท์ - วดีีโอคอล และ สง่เอกสาร ปพ.1

 1940200151  นายธนเดช ม่วงวงษ์
 1940200502  นายพัชรพล มากพร้อม
 1940201063  นายคณิสสร จิตรวิรัตน์
 1940201514  นายธนา ปัน้ประสาท
 1940202015  นางสาวสาวดี แก้วด่า
 1940202336  นายเอกชัย เหกิขุนทด
 1940202517  นายเมธา ชื่นแสงเนตร
 1940202628  นายศักดินนท ์สิงคิวิบลูย์
 1940203109  นายพุฒิพล นิลพัฒน์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940502220301A : วทิยาการข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านโทรศัพท์ - วดีีโอคอล และ สง่เอกสาร ปพ.1

 1940201371  นายศุภวิชญ์ ศรีมาลา
 1940202612  นายนิธิพันธุ ์พรหมประพันธ์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703220301A : การวเิคราะห์ข้อมลูทางธรุกิจ 
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940201131  นายอินทนนท ์มณีวรรณ
 1940201902  นางสาวรัตนา ทองเสริฐ
 1940202933  นางสาวสุทตัตา จุตตะโน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610101A : การเงนิ
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200091  นางสาวศิวนาถ เสนโสพิศ
 1940200162  นายธนพล ชูบรรจง
 1940200573  นางสาวณัฐวดี แซ่เบ๊
 1940200724  นางสาวพัชรีรัตน์ เพลินธรรมกุล
 1940200895  นางสาวเปรมสิริน ข้องม่วง
 1940201266  นางสาวเนตรนภา ทองค่ามา
 1940201687  นางสาวอรการ รัตนวงศ์
 1940201738  นางสาวนภัสสร วอเพชร
 1940202469  นางสาวธวัลรัตน์ ชูมะณี
 19402026010  นายณัฐธนนท ์มานะกุล
 19402026511  นางสาววรรณวริษฐา พิทกัษ์กิจการ
 19402027012  นางสาวรสพร ใจรัก
 19402028413  นางสาววราภรณ์ วงศ์ค่ารัตน์
 19402030614  นายธนวัฒน์ กองแดน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610201A : การจดัการ-การจดัการทัว่ไป
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200071  นางสาวกัญจนพร วรรณกูล
 1940200272  นางสาวอารยา จันทรสูตร
 1940200423  นางสาวพิชชานันท ์บญุคง
 1940200434  นายเชิดพงษ์ ช้อยหรัิญ
 1940200945  นางสาวภาวิไล เจริญศรี
 1940201046  นางสาวกุลณัฐ อ้อนแปน้
 1940201087  นางสาวปภาวี อ่าลอย
 1940201328  นางสาวนราภรณ์ เปล่งเพชร
 1940201349  นายฆเนศ แก้วสว่าง
 19402013810  นายปรีดา พันธุรี
 19402016611  นางสาวโชติกา ข่าเจริญ
 19402018112  นางสาวรัชฎาภร ใจสุข
 19402019213  นางสาวสุภานิตาพ์ ศรีพรรณ
 19402025614  นางสาวธันญารัตน์ โฉมรัมย์
 19402025715  นายกันตินันท ์ทนัครบรีุ
 19402026616  นางสาวศิริโฉม พุทธชาติ
 19402029717  นางสาวปภาวดี ตรีมงคล
 19402030418  นายกาย กาญจนพิบลูย์
 19402032819  นางสาวธิดารัตน์ วัดทุง่ใหญ่
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610501A : การบญัชี 
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200061  นางสาวจิราภา มาผง
 1940200112  นางสาววราภรณ์ ดีประเสริฐ
 1940200123  นางสาวตวงทอง กล่ินค่าหอม
 1940200134  นางสาวลักษมณ บวัสุวรรณ
 1940200175  นายณัฐพศุตม์ พิธิวัตโชติกุล
 1940200336  นางสาวภิภัชริญ เพชรรัตน์
 1940200377  นางสาวนภสร หาญสูงเนิน
 1940200468  นายคณิศร ยาค่า
 1940200519  นางสาวสุจิรา ผ่านส่าแดง
 19402006010  นายธนนันท ์ธนานุรักษ์กุล
 19402007911  นายศิริศักด์ิ แซ่ซ้ิม
 19402008012  นางสาวศศิวิมล พึ่งปา่
 19402008713  นายศุภกิตต์ิ ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์
 19402009214  นางสาวสรัลดา มัคราช
 19402009715  นางสาวเนตรชนก พุ่มไสล
 19402009916  นางสาวรันชนา ลือพงศ์ไพจิตร
 19402012217  นายธัฐชัย บพุฤทธิ์
 19402012518  นางสาวขวัญจิรา สีม่วง
 19402013019  นางสาวขวัญฤทยั เทศทอง
 19402013320  นายน่าโชค แสงพล
 19402016121  นางสาวชยุดา พิทกัษ์รักษา
 19402018022  นางสาวมนปริยา ปยิมาตย์
 19402019723  นางสาวณัฐณิชา หรัิญวงษ์
 19402019824  นางสาวสุดารัตน์ ชนนิยม
 19402021125  นางสาวภีรตรี แช่มเกตุ
 19402021926  นางสาวดิสยา ศรีประเสริฐ
 19402022227  นางสาวณัฐพร ภู่ทรัพย์
 19402024828  นางสาวสุภัชชา มะวงค์
 19402025329  นายธนภูมิ วราสิน
 19402028730  นางสาวกฤตยา อ่านวยผลชัย
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610601A : การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200051  นายชนชยา ค่าพะมัย
 1940200342  นางสาวคัทรีภรณ์ แสงวิเศษ
 1940200493  นายวริทธิ ์ปยิจิรกาล
 1940200644  นางสาวประภาวรรณ สุอังคณารัตน์
 1940200685  นางสาวชลดา นิสารธัญยุ
 1940200826  นายธนาภัทร มีเสือ
 1940201107  นายพานทอง นาคน้อม
 1940201298  นางสาวอริญรดา พศินธรากุล
 1940201399  นางสาวพิมพ์ชนก ปิน่ทอง
 19402014210  นายจตุพัฒน์ เอ่ียมส่าอางค์
 19402014711  นางสาวสุรางคณา ผาทองไสย
 19402017112  นางสาวลักษมี จอมแปง
 19402019913  นายวีระวัฒน์ โพธิร์ด
 19402023014  นางสาวสิริพร สนิทบรรเลง
 19402024315  นายเกียรติฉัตรชัย ไทรจีน
 19402024416  นางสาวภาวิณี ศรีวิลัย
 19402025417  นางสาวชลธิชา จันทบรุม
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610801E : ธรุกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) 
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200741  นางสาวพรพิชชา พิมพา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703610901A : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940202081  นายทศภณ ยุบลมล
 1940202342  นายณัฐวุฒิ ขันเงิน
 1940202763  นายปนุณวัฒน์ เทยีวประสงค์
 1940203094  นางสาวชนากานต์ ประไพสิทธิ
 1940203115  นายกองทพั ธงโบราณ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940703611001A : การจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สง่ใบ ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200031  นางสาวปนัดดา อุ่นวงศ์
 1940200182  นางสาวสุบงกช โนอ๊วบ
 1940201033  นางสาวศุภิสรา สุพัดพร
 1940201154  นางสาวณัชชา เผือกผิววงษ์
 1940201355  นางสาวนันทกิา มิงสะเมาะ
 1940201526  นางสาวลักษิกา ไชยนา
 1940201627  นายปฏิภาณ ประกาศธรรมกุล
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504300301A : วศิวกรรมเครื่องมอืและแมพิ่มพ์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940203211  นางสาวปวันรัตน์ นรทตั
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504300701B : วศิวกรรมเครื่องกล
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200231  นางสาวเจนนิตา ขุนช้าง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504301601A : วศิวกรรมไฟฟ้า
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200021  นางสาวณัฐธิพร ทพัซ้าย
 1940200732  นางสาวกนิษฐา ถิ่นสุวรรณ
 1940201403  นายภูมิพัฒน์ สหเต็มภูมิ
 1940201504  นายชลกัญจน์ ไชยสิทธิ์
 1940201605  นายมนต์ณัฐ เชื้อเนียม
 1940201886  นายธนกร ประเสริฐศักด์ิ
 1940202107  นายรัฐพล พรมจรรย์
 1940202528  นางสาวรัชชประภา ขะยันไทย
 1940202679  นางสาวอารียา บญุเปง็
 19402028110  นางสาววราภรณ์ รินทา
 19402029511  นายเสรี อุทรังษ์
 19402030012  นายกรธวัช การเพียร
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504301901A : วศิวกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ละระบบการผลติอัตโนมติั
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200811  นายสุธีรพันธ์ ดิษฐโรจน์
 1940201442  นายธนกร เดชสูงเนิน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504303401A : วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940201781  นางสาวประภัสราภา ผากงค่า
 1940202992  นายณัฐพงศ์ ไกรงู
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940504303501A : วศิวกรรมอุตสาหการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200581  นางสาวธมลวรรณ กรีพันธุ์
 1940201312  นางสาวณัฐธิดา สิงหส์อน
 1940201533  นายฤทธิเดช สุดสุภาพ
 1940201844  นายสัณหสิ์ริ คงเจริญโชค
 1940202025  นางสาวจิราภา ชุ่มผ่อง
 1940202046  นางสาวพรนภา หมิวันต์
 1940202597  นายธนสิน หาระวี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940706211802A : นวตักรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ
คณะ อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940200531  นางสาวศวิตา หวังปญัญา
 1940203142  นางสาวพรพรรณ ศรีใส
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940706800101A : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบแฟช่ัน
คณะ อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940200541  นายสธน พูลสวัสด์ิ
 1940201632  นางสาวสมิตา นาโล
 1940203153  นางสาวนุศรา ทองเรืองทวีกุล
 1940203224  นายเดชาวัฒน์ เพ็ชรร้อน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940706800101B : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ – ออกแบบผลติภัณฑ์
คณะ อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940203121  นางสาวรดารัตน์ สายสกล
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207211001A : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940200261  นางสาวธันยพร แปน้แก้ว
 1940200952  นายวันชัย ทองใบ
 1940201143  นางสาวรุจิรา ทรัพยะเกษตริน
 1940201434  นางสาวภวพร บญุปลอด

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันที่  01/06/63 02:29  หน้า 26/ 36



ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207500301A : อาหารและโภชนาการ
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940200081  นางสาวกนกพร นิโรจน์
 1940200252  นางสาวณัฐพร สังข์เงิน
 1940200523  นางสาวธนภรณ์ จิรวัฒน์ธนากุล
 1940200554  นายวโรดม ฤธาทพิย์
 1940200765  นางสาวอัตร์ฉรา ธรรมวิเศษ
 1940200846  นายอัครศักด์ิ บญุคุณการ
 1940200907  นางสาวณัฐณิชา บญุบษุกร
 1940200918  นางสาวปิน่ปนิัทธ์ เมตตาธรรม
 1940200989  นางสาวนัทธกานต์ อินทวิรัตน์
 19402010510  นายสุวิจักขณ์ โพธิห์รัิญ
 19402011211  นางสาวสิริกร ประทปี
 19402011612  นางสาวณัฐพร สวภาพมงคล
 19402011813  นายโบท๊ หาญกล้า
 19402012414  นางสาวนิภาภรณ์ อะคะนิต
 19402012715  นายก้องภพ นพ
 19402012816  นายชัยอนันต์ อนันตะ
 19402014517  นายทรัพย์สิน ฐิติวุฒน์
 19402019118  นางสาวณริชชญา อนันตศักด์ิธ่ารง
 19402019419  นางสาวโสพิณยา นิลวัล
 19402020520  นายศิริโรจน์ แสนโย
 19402021221  นางสาวศุภวรรณ สุขสมบติั
 19402022022  นายธวัชชัย ศรีแก้วอินทร์
 19402022523  นางสาวณาญา ฐิตะลักขณะ
 19402022724  นางสาวจิตตาภา แจ่มจิรารักษ์
 19402022925  นางสาวสรัณชนก ผ่านเภา
 19402024226  นางสาวฐิตา กวินยอดย่ิง
 19402024527  นายวชิรวิทย์ โสมอินทร์
 19402026928  นางสาวดมิสา เจริญทรัพยานันท์
 19402028229  นางสาววัทนวิภา หล่อทอง
 19402029230  นางสาวจุติกานต์ นามจ่าปา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207500301A : อาหารและโภชนาการ
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 19402032431  นายสหรัฐ สัตหะ
 19402032532  นางสาวจุฑาวรรณ ขาวคง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207500302A : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940202031  นางสาวภัณฑารักษ์ กิตติพรรณนภา
 1940202162  นายธีรภัทร หนูเก้ือ
 1940202233  นางสาวชัญญา วิรัตน์อโนทยั
 1940202244  นางสาววรรณ์ชลี เกษสกุล
 1940202405  นายณัฐวุฒิ ทาทอง
 1940202726  นายสมพงษ์ แก้วเต็มดวง
 1940202747  นายธนพัฒน์ แสงมณี
 1940202758  นางสาวณัฐชา มีเมือง
 1940202779  นายนนทภัทร สายบตุร
 19402030110  นายรติพงษ์ ฉายทองค่า
 19402030811  นางสาวธนพร อินทร
 19402031312  นายวงศกร เมธาจิตรชัย
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207500302B : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(ความร่วมมอื บ.การบนิไทย จ ากัด มหาชน)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940201771  นางสาวนูรีนอัซลีล โตะแวโซะ
 1940202642  นายวายุ หมัดหนัก
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941207800101A : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ ผ่านการคัดเลอืกไมม่กีารสอบสมัภาษณ์

 1940201861  นางสาวนิภาภรณ์ หนิประกอบ
 1940202092  นางสาววรัญญา ทองแก้ว
 1940203053  นายอภิชาติ ศรีจันทร์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
คณะ เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 1940200101  นางสาวพิมพ์พัณณ์ ภูประภากรกุล
 1940200212  นางสาวพรรณธร ศรีนาคา
 1940200223  นางสาวปยิาภัสร์ ดีขุน
 1940200244  นางสาวนวภัส รัตนวรรณี
 1940200285  นายกฤษฎา สมศิลา
 1940200296  นายชนาธิป ทพิย์โสตนัยนา
 1940200387  นางสาวกฤชณัท โกมลชนะนันท์
 1940200408  นายเฉลิมศิลป ์ม่วงรัตน์
 1940200419  นางสาวนุชวรา ภารวิจิตร
 19402004510  นายณัฐกูร พัฒนเสริมปญัญา
 19402004711  นางสาวพิชชาภรณ์ สิริวิชช์
 19402005912  นายณฐกฤตย์ อุปถัมภ์
 19402006113  นางสาวรินรดา กุโลทยัพิภพ
 19402006514  นางสาวณัฏฐ์ธิดา กาญจนประดิษฐ์
 19402006615  นางสาวเนตรนภา มังษา
 19402006916  นางสาวปรียานันท ์พุทธาภัทรกร
 19402008617  นางสาวกัญณัชร ล้ีสกุล
 19402010018  นางสาวชลธิชา พุ่มพวง
 19402010719  นางสาวดารารัศมี บญุรักษ์
 19402010920  นายปารเมศ สุขใจ
 19402011721  นางสาวพรรณศร สนองเกียรติ
 19402012022  นางสาวนิตยา คัมภีระ
 19402012123  นางสาวศิริกาญดา แจ่มเพชร
 19402013624  นายสิรภพ พลนาคู
 19402014625  นายภาคภูมิ พุทธทองนาค
 19402014826  นางสาวอริสา มีศรี
 19402014927  นายชัยนุวัฒน์ สกุณา
 19402015428  นายกิตติธัช สราญภูมิเดช
 19402015829  นายดนุวัตร สังฆวาที
 19402016430  นางสาวชลธิชา เกิดสมบญุ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ  เวลาสอบ  -  น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31940308903801A : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
คณะ เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 ผ่านอีเมล ์ทีแ่จง้ไว้

 19402016531  นายทปีกร หมิหอม
 19402016932  นางสาวพาขวัญ มั่นหมาย
 19402017433  นางสาวปริญญ์ลภัส ณัฏฐวณิช
 19402020634  นายปฐมพงศ์ ต้ังวงศ์ดีเลิศ
 19402021535  นางสาวกุลธิดา จันทรักษา
 19402021736  นางสาวรังสิมา ใจดี
 19402022137  นายอนุพงษ์ เบา้แดง
 19402022638  นางสาวสุธิตา หาญช้าง
 19402022839  นายพชรพล กันเปีย่มแจ่ม
 19402023540  นางสาวเจนจิรา เหล่าสุดโท
 19402023641  นางสาวพัทธนันท ์ณ นคร
 19402023742  นายวรัญชิต ชื่นคุ้มกลาง
 19402023843  นายชลธาร กล่ินอยู่
 19402023944  นายกิตติศักด์ิ เชื้อสุข
 19402025845  นายรัฐนนท ์เชือกงูเหลือม
 19402026346  นายนทกีานต์ ดวงศรี
 19402026847  นางสาวบญุนภา เรืองจันทร์
 19402028348  นายกมล ทมิทอง
 19402029049  นายภัทรพงษ์ แก้ววิชิต
 19402029450  นางสาวอภิชญา วุฒิโรจน์
 19402030251  นางสาวกัลยกร ศรีกันยา
 19402030352  นางสาวศรสวรรค์ เงินเชื้อ
 19402031653  นางสาวสิริวิมล พูลสมบติั
 19402032054  นายณัฐพัชร์ มงคลสังวาลย์
 19402032655  นายธนกฤต เสวีวัลลภ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941209400501A : สถาปตัยกรรม
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 และ สมัภาษณผ่์านโทรศัพท์

 1940200351  นางสาวพิมประภา สองสมุทร
 1940200752  นางสาวณิศาชล รักเมือง
 1940200773  นายภูรินทร์ สรณเจริญพงศ์
 1940201114  นางสาวรัตติยากร โถชัยค่า
 1940201195  นางสาวอารญา ศรีดี
 1940201566  นายอนุสรณ์ ยานัน
 1940201707  นางสาวอานันตญา วงศ์ไกร
 1940201768  นางสาวมณฑิตา สิงหา
 1940201859  นายณัฏฐกรณ์ สังคทตั
 19402019510  นางสาวธนาภรณ์ ลักษณะวารี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941209800101A : การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 และ สมัภาษณผ่์านโทรศัพท์

 1940202881  นายธนกฤต แตงเรือง
 1940203172  นางสาววทนัยา กิจเจริญการเคหะ
 1940203193  นายรัตชวัฒณ์ บญุชู
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 4 Admission 2 ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 2 มิถุนายน 2563 เวลาสอบ 09:00 - 15:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ - ห้องสอบ --

สาขาวชิา 31941209800102A : การออกแบบบรรจภัุณฑ์และการพิมพ์
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สง่เอกสาร ปพ.1 และ สมัภาษณผ่์านโทรศัพท์

 1940200311  นางสาวสุชาดา หวังปญัญา
 1940200622  นายณัฐวุฒิ ยันแปว
 1940202553  นางสาวกิติยาภรณ์ หงษ์สร้อย
 1940203184  นางสาวอันติมา เชื้อผู้ดี
 1940203275  นางสาวกนกนันท ์ทองดี
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