
*** หมายเหตุ *** 

TCAS 4 Admission 2 

ผู้สมัครที่มีรายชื่อทุกคน ให้เข้าดูรหัสนักศึกษาอีกคร้ัง 

ในวันที่ 12 – 16 มิถนุายน 2563 

เวลา 09.30 น. 

ผ่านเว็บไซต์ rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563 

เพ่ือน ารหัสนักศึกษาใช้ในการรายงานตัวผ่านระบบ 
ไม่อนุญาตให้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ย้อนหลังทุกกรณ ี

สอบถาม INBOX ข้อความ แนบรูป ได้ท่ี 

www.facebook.com/rmutpFB www.facebook.com/OREGRMUTP 

  
 

rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563
http://www.facebook.com/rmutpFB
http://www.facebook.com/OREGRMUTP


 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายช่ือผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Admission 2 

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

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 Admission 2 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้
ประกาศรายชื ่อผู ้ได้รับการคัด เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที ่ 4 Admission 2 
ประจ าปีการ ศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้         

เพื่อน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
เก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.2  กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้กู้  กยศ. ต่อเนื่องจากสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม และมีความประสงค์จะขอกู้  
      ในระดับปริญญาตรี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกถ่ายส าเนาสัญญาการกู้ยืม กยศ.จากสถานศึกษาเดิม และ      
  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้กู้ กยศ. โดยให้อาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับทุน กยศ. จาก   
      สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ลงนามรับรอง 

 
หมายเหตุ  ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่า นักศึกษาไม่ได้รับทุน กยศ. นักศึกษาต้องน าเงินค่าจัดการศึกษามาช าระ 
     ให้ครบก่อน 12 สัปดาห์  หลังจากเปิดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
         1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 

www.rmutp.ac.th 
       ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน  2563 
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3. ก าหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน  2563  

         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียม
เอกสารเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 

     ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต ์                จ านวน  1  ชุด 

    ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส     จ านวน  1  ชุด                          

    ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว     จ านวน  2  ชุด 

    ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน  2  ชุด 

    รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาด 1 น้ิว จ านวน  1  รูป 

 เอกสารเพิ่มเติม ส าหรับผู้กู้ กยศ. เดิม 

     ส าเนาหนังสือสัญญาการกู้ กยศ. 

   หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าเป็นผู้กู้ กยศ.  

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

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

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ 
 

จัดส่งที่ e-mail ที่ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ aumaporn.s@rmutp.ac.th 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Tiamkhae.n@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ  thansiri.t@rmutp.ac.th 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pantipa.m@rmutp.ac.th 
วิศวกรรมศาสตร์ Jariya.s@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 

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ คุณอุมาพร เสือจ าศิล 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอี่ยมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ  คุณธัญศิริ       ตาเย็น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
วิศวกรรมศาสตร์ คุณจริยา สุดกระโทก 
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี   พูลทอง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร   รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ์ 

 

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

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดุสิต กทม.  10300 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา) 

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

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

ระดับ/คณะ/หลักสูตร 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง 

ค่าจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

ช าระ
จริง ภาค

ปกติ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์       
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000 1,300 11,700 - - - 
คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน       
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

ปกติ 

ส่วนลด 
10% 

ภาค 1/63 

ภาคพิเศษ/
สมทบ 

ส่วนลด 
10% 

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

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

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

         (รองศาสตราจารยส์ุภัทรา   โกไศยกานนท์) 
         รักษาราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940308903801A : เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพิมพ์พัณณ์ 1  ภูประภากรกลุ194020010

  นางสาวพรรณธร 2  ศรีนาคา194020021

  นางสาวปิยาภัสร์ 3  ดีขุน194020022

  นางสาวนวภัส 4  รัตนวรรณี194020024

  นายชนาธิป 5  ทิพย์โสตนัยนา194020029

  นางสาวกฤชณัท 6  โกมลชนะนันท์194020038

  นายเฉลิมศิลป์ 7  ม่วงรัตน์194020040

  นางสาวนุชวรา 8  ภารวิจิตร194020041

  นายณัฐกรู 9  พัฒนเสริมปัญญา194020045

  นางสาวพิชชาภรณ์ 10  สิริวิชช์194020047

  นางสาวรินรดา 11  กโุลทัยพิภพ194020061

  นางสาวณัฏฐ์ธิดา 12  กาญจนประดิษฐ์194020065

  นางสาวเนตรนภา 13  มังษา194020066

  นางสาวปรียานันท์ 14  พุทธาภัทรกร194020069

  นางสาวชลธิชา 15  พุ่มพวง194020100

  นางสาวดารารัศมี 16  บุญรักษ์194020107

  นายปารเมศ 17  สุขใจ194020109

  นางสาวนิตยา 18  คัมภีระ194020120

  นางสาวศิริกาญดา 19  แจ่มเพชร194020121

  นายสิรภพ 20  พลนาคู194020136

  นายภาคภูมิ 21  พุทธทองนาค194020146

  นางสาวอริสา 22  มีศรี194020148

  นายชัยนุวัฒน์ 23  สกณุา194020149

  นายกติติธัช 24  สราญภูมิเดช194020154

  นายดนุวัตร 25  สังฆวาที194020158

  นางสาวชลธิชา 26  เกดิสมบุญ194020164

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940308903801A : เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน

รหัสผู้สมัคร

  นายทีปกร 27  หิมหอม194020165

  นางสาวพาขวัญ 28  ม่ันหมาย194020169

  นายปฐมพงศ์ 29  ต้ังวงศ์ดีเลิศ194020206

  นางสาวกลุธิดา 30  จันทรักษา194020215

  นางสาวรังสิมา 31  ใจดี194020217

  นายอนุพงษ์ 32  เบ้าแดง194020221

  นายพชรพล 33  กนัเปีย่มแจ่ม194020228

  นางสาวเจนจิรา 34  เหล่าสุดโท194020235

  นางสาวพัทธนันท์ 35  ณ นคร194020236

  นายวรัญชิต 36  ช่ืนคุ้มกลาง194020237

  นายชลธาร 37  กล่ินอยู่194020238

  นายกติติศักด์ิ 38  เช้ือสุข194020239

  นายรัฐนนท์ 39  เชือกงูเหลือม194020258

  นายนทีกานต์ 40  ดวงศรี194020263

  นางสาวบุญนภา 41  เรืองจันทร์194020268

  นายกมล 42  ทิมทอง194020283

  นายภัทรพงษ์ 43  แกว้วิชิต194020290

  นางสาวอภิชญา 44  วุฒิโรจน์194020294

  นางสาวกลัยกร 45  ศรีกนัยา194020302

  นางสาวสิริวิมล 46  พูลสมบัติ194020316

  นายณัฐพัชร์ 47  มงคลสังวาลย์194020320

  นายธนกฤต 48  เสวีวัลลภ194020326

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940502212801A : วัสดุศาสตรอ์ุตสาหกรรม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพิทยารัตน์ 1  บุญสอน194020187

  นายกฤษฎาวุธ 2  วิไลลักษณ์194020279

  นางสาวแพรวพรรณ 3  วิลาวรรณ194020280

  นายนพนันท์ 4  หลักม่ัน194020296

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940502213101A : วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวขวัญใจ 1  นามมล194020067

  นางสาวสิริลักษณ์ 2  เจียมพิจิตร์194020241

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940502220201A : วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนเดช 1  ม่วงวงษ์194020015

  นายพัชรพล 2  มากพร้อม194020050

  นายคณิสสร 3  จิตรวิรัตน์194020106

  นายธนา 4  ปัน้ประสาท194020151

  นางสาวสาวดี 5  แกว้ด า194020201

  นายเอกชัย 6  เหิกขุนทด194020233

  นายเมธา 7  ช่ืนแสงเนตร194020251

  นายพุฒิพล 8  นิลพัฒน์194020310

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940502220301A : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายนิธิพันธุ์ 1  พรหมประพันธ์194020261

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี สมทบ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940504300701B : วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเจนนิตา 1  ขุนช้าง194020023

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940504301601A : วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวณัฐธิพร 1  ทัพซ้าย194020002

  นางสาวกนิษฐา 2  ถิ่นสุวรรณ194020073

  นายภูมิพัฒน์ 3  สหเต็มภูมิ194020140

  นายชลกญัจน์ 4  ไชยสิทธิ์194020150

  นายมนต์ณัฐ 5  เช้ือเนียม194020160

  นายธนกร 6  ประเสริฐศักด์ิ194020188

  นายรัฐพล 7  พรมจรรย์194020210

  นางสาวรัชชประภา 8  ขะยันไทย194020252

  นางสาวอารียา 9  บุญเป็ง194020267

  นางสาววราภรณ์ 10  รินทา194020281

  นายเสรี 11  อทุรังษ์194020295

  นายกรธวัช 12  การเพียร194020300

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940504301901A : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุธีรพันธ์ 1  ดิษฐโรจน์194020081

  นายธนกร 2  เดชสูงเนิน194020144

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940504303401A : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวประภัสราภา 1  ผากงค า194020178

  นายณัฐพงศ์ 2  ไกรงู194020299

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940504303501A : วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธมลวรรณ 1  กรีพันธุ์194020058

  นางสาวณัฐธิดา 2  สิงห์สอน194020131

  นายสัณห์สิริ 3  คงเจริญโชค194020184

  นางสาวจิราภา 4  ชุ่มผ่อง194020202

  นางสาวพรนภา 5  หิมวันต์194020204

  นายธนสิน 6  หาระวี194020259

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940701620101A : การท่องเที่ยว

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอรณัฐ 1  ทิมา194020083

  นางสาวกรรวี 2  นุตรทัศน์194020085

  นายกฤษกร 3  แกว้วิเชียร194020093

  นางสาวสิรินทรา 4  โชติณิชชานุกร194020096

  นางสาวปิยะพร 5  เทพวงค์194020123

  นางสาวแพรว 6  ฤกษ์ใหญ่194020141

  นางสาวไพลิน 7  วิวัฒนาธนากรกลุ194020159

  นางสาวบุปผชาติ 8  พงษ์บุปผา194020175

  นางสาวชลธิชา 9  วารีสอาด194020182

  นางสาวสุวนีย์ 10  สังข์สว่าง194020183

  นางสาวสุกญัญา 11  สิงห์โตเผือก194020231

  นายสิรภพ 12  ทิพย์วรธรรม194020271

  นางสาวปานวาด 13  ประสมพงษ์194020286

  นายกรวิชญ์ 14  ชาวนาใต้194020291

  นายภาคภูมิ 15  สังกลมเกล้ียง194020298

  นางสาวกาญจนา 16  นิธิบุญหิรัญ194020307

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940701620102A : การโรงแรม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวประวินนา 1  ประดิษฐ์194020001

  นางสาวอราดา 2  สินสุวรรณนุกลู194020019

  นางสาววรรณพร 3  แกว้คง194020020

  นางสาวสุวพิชญ์ 4  พิมทอง194020036

  นางสาวปภาวดี 5  ข าอ่ า194020044

  นางสาวสุพัตรา 6  เล่ือนสุวรรณ194020048

  นางสาวเบญจมาภรณ์ 7  ใหม่ไชย194020056

  นางสาวภุมรินทร์ 8  กาสิงห์194020063

  นางสาวนิชดา 9  พุ่มสุข194020088

  นางสาวจิราพัชร 10  อ่ าศรีสุข194020101

  นางสาวจิราพร 11  ศุภสวัสด์ิ194020102

  นางสาวฐิติมน 12  เรืองนนท์194020157

  นางสาวกลัยา 13  ตระกลูศักด์ิ194020179

  นางสาวชนิษฐา 14  กดุนอก194020189

  นางสาวณัฏฐณิชา 15  พูลสวัสด์ิ194020193

  นางสาวสุพิชฌาย์ 16  แสงนิล194020273

  นางสาวอาทิติยา 17  แดนไธสง194020285

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940701702001A : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเกวรี 1  ปล่ังกลาง194020004

  นางสาวนัจจนันท์ 2  กนกสวนทรัพย์194020030

  นางสาวษิตามดี 3  โพธิเ์งิน194020032

  นางสาวภัทรานิษฐ์ 4  จารุแพทย์194020070

  นางสาวทรรศนีย์ 5  เทือกศรี194020071

  นางสาวสุนทรี 6  มานชู194020167

  นายธนบดี 7  ใบครุฑ194020172

  นางสาวรินรดา 8  สมบูรณ์194020196

  นางสาววิชญาพร 9  แจ่มปัญญา194020200

  นางสาวพรรณษา 10  มีโต194020207

  นายณัฐวุฒิ 11  เลณสัจจกลุ194020213

  นางสาวระพีพรรณ 12  ทองเปราะ194020214

  นายฐิระศักด์ิ 13  รุ่งเมือง194020218

  นายจิรสิน 14  จันทิสาร194020232

  นายชาญณรงค์ 15  จ าปี194020249

  นางสาวกนกธนิกา 16  สิริกติิขจร194020250

  นางสาวณัฐกานต์ 17  ค าวิชา194020278

  นายปัณณธร 18  ราชรุจิทอง194020289

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะศิลปศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940701702002A : ภาษาไทยประยกุต์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวฐาปณี 1  เทียมทอง194020078

  นายภีมเดช 2  กลุรัชตะสถาพร194020155

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703220301A : การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายอนิทนนท์ 1  มณีวรรณ194020113

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610101A : การเงิน

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิวนาถ 1  เสนโสพิศ194020009

  นายธนพล 2  ชูบรรจง194020016

  นางสาวพัชรีรัตน์ 3  เพลินธรรมกลุ194020072

  นางสาวเปรมสิริน 4  ข้องม่วง194020089

  นางสาวเนตรนภา 5  ทองค ามา194020126

  นางสาวอรการ 6  รัตนวงศ์194020168

  นางสาวนภัสสร 7  วอเพชร194020173

  นางสาวธวัลรัตน์ 8  ชูมะณี194020246

  นางสาววรรณวริษฐา 9  พิทักษ์กจิการ194020265

  นางสาวรสพร 10  ใจรัก194020270

  นางสาววราภรณ์ 11  วงศ์ค ารัตน์194020284

  นายธนวัฒน์ 12  กองแดน194020306

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610201A : การจัดการ-การจัดการทั่วไป

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกญัจนพร 1  วรรณกลู194020007

  นางสาวอารยา 2  จันทรสูตร194020027

  นางสาวพิชชานันท์ 3  บุญคง194020042

  นายเชิดพงษ์ 4  ช้อยหิรัญ194020043

  นางสาวภาวิไล 5  เจริญศรี194020094

  นางสาวกลุณัฐ 6  ออ้นแป้น194020104

  นางสาวนราภรณ์ 7  เปล่งเพชร194020132

  นายฆเนศ 8  แกว้สว่าง194020134

  นายปรีดา 9  พันธุรี194020138

  นางสาวโชติกา 10  ข าเจริญ194020166

  นางสาวรัชฎาภร 11  ใจสุข194020181

  นางสาวสุภานิตาพ์ 12  ศรีพรรณ194020192

  นางสาวธันญารัตน์ 13  โฉมรัมย์194020256

  นายกนัตินันท์ 14  ทันครบุรี194020257

  นางสาวศิริโฉม 15  พุทธชาติ194020266

  นางสาวปภาวดี 16  ตรีมงคล194020297

  นายกาย 17  กาญจนพิบูลย์194020304

  นางสาวธิดารัตน์ 18  วัดทุง่ใหญ่194020328

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610501A : การบัญชี 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจิราภา 1  มาผง194020006

  นางสาววราภรณ์ 2  ดีประเสริฐ194020011

  นางสาวตวงทอง 3  กล่ินค าหอม194020012

  นางสาวลักษมณ 4  บัวสุวรรณ194020013

  นายณัฐพศุตม์ 5  พิธิวัตโชติกลุ194020017

  นางสาวภิภัชริญ 6  เพชรรัตน์194020033

  นางสาวนภสร 7  หาญสูงเนิน194020037

  นายคณิศร 8  ยาค า194020046

  นางสาวสุจิรา 9  ผ่านส าแดง194020051

  นายธนนันท์ 10  ธนานุรักษ์กลุ194020060

  นายศิริศักด์ิ 11  แซ่ซ้ิม194020079

  นายศุภกติต์ิ 12  ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์194020087

  นางสาวสรัลดา 13  มัคราช194020092

  นางสาวเนตรชนก 14  พุ่มไสล194020097

  นางสาวรันชนา 15  ลือพงศ์ไพจิตร194020099

  นายธัฐชัย 16  บุพฤทธิ์194020122

  นางสาวขวัญจิรา 17  สีม่วง194020125

  นางสาวขวัญฤทัย 18  เทศทอง194020130

  นายน าโชค 19  แสงพล194020133

  นางสาวชยุดา 20  พิทักษ์รักษา194020161

  นางสาวมนปริยา 21  ปิยมาตย์194020180

  นางสาวณัฐณิชา 22  หิรัญวงษ์194020197

  นางสาวสุดารัตน์ 23  ชนนิยม194020198

  นางสาวภีรตรี 24  แช่มเกตุ194020211

  นางสาวดิสยา 25  ศรีประเสริฐ194020219

  นางสาวณัฐพร 26  ภู่ทรัพย์194020222

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610501A : การบัญชี 

รหัสผู้สมัคร

  นางสาวสุภัชชา 27  มะวงค์194020248

  นางสาวกฤตยา 28  อ านวยผลชัย194020287

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610601A : การตลาด

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายชนชยา 1  ค าพะมัย194020005

  นางสาวคัทรีภรณ์ 2  แสงวิเศษ194020034

  นางสาวประภาวรรณ 3  สุองัคณารัตน์194020064

  นางสาวชลดา 4  นิสารธัญยุ194020068

  นายธนาภัทร 5  มีเสือ194020082

  นายพานทอง 6  นาคน้อม194020110

  นางสาวพิมพ์ชนก 7  ปิน่ทอง194020139

  นายจตุพัฒน์ 8  เอี่ยมส าอางค์194020142

  นางสาวสุรางคณา 9  ผาทองไสย194020147

  นางสาวลักษมี 10  จอมแปง194020171

  นายวีระวัฒน์ 11  โพธิร์ด194020199

  นางสาวสิริพร 12  สนิทบรรเลง194020230

  นายเกยีรติฉัตรชัย 13  ไทรจีน194020243

  นางสาวภาวิณี 14  ศรีวิลัย194020244

  นางสาวชลธิชา 15  จันทบุรม194020254

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี สมทบ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610801E : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรพิชชา 1  พิมพา194020074

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703610901A : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นายทศภณ 1  ยุบลมล194020208

 นายณัฐวุฒิ 2  ขันเงิน194020234

 นายปุนณวัฒน์ 3  เทียวประสงค์194020276

 นางสาวชนากานต์ 4  ประไพสิทธิ194020309

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   คณะบรหิารธุรกิจ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940703611001A : การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวปนัดดา 1  อุ่นวงศ์194020003

 นางสาวสุบงกช 2  โนอว๊บ194020018

 นางสาวศุภิสรา 3  สุพัดพร194020103

 นางสาวณัชชา 4  เผือกผิววงษ์194020115

 นางสาวลักษิกา 5  ไชยนา194020152

 นายปฏิภาณ 6  ประกาศธรรมกลุ194020162

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มมทร. พระนคร ศูนย์ พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940706211802A : นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวศวิตา 1  หวังปัญญา194020053

 นางสาวพรพรรณ 2  ศรีใส194020314

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ ม

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940706800101A : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ – ออกแบบแฟชั่น

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นายสธน 1  พูลสวัสด์ิ194020054

 นางสาวสมิตา 2  นาโล194020163

 นางสาวนุศรา 3  ทองเรืองทวีกลุ194020315

 นายเดชาวัฒน์ 4  เพ็ชรร้อน194020322

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28

มทร. พระนคร ศูนย์ พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ ม

TCAS รอบที่ 4 Admission 231940706800101B : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ – ออกแบบผลิตภัณฑ์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวรดารัตน์ 1  สายสกล194020312

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28

มทร. พระนคร ศูนย์ พณิชยการพระนคร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207211001A : วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวธันยพร 1  แป้นแกว้194020026

 นายวันชัย 2  ทองใบ194020095

 นางสาวรุจิรา 3  ทรัพยะเกษตริน194020114

 นางสาวภวพร 4  บุญปลอด194020143

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207500301A : อาหารและโภชนาการ

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวกนกพร 1  นิโรจน์194020008

 นางสาวณัฐพร 2  สังข์เงิน194020025

 นางสาวธนภรณ์ 3  จิรวัฒน์ธนากลุ194020052

 นายวโรดม 4  ฤธาทิพย์194020055

 นางสาวอตัร์ฉรา 5  ธรรมวิเศษ194020076

 นายอคัรศักด์ิ 6  บุญคุณการ194020084

 นางสาวณัฐณิชา 7  บุญบุษกร194020090

 นางสาวปิน่ปินัทธ์ 8  เมตตาธรรม194020091

 นางสาวนัทธกานต์ 9  อนิทวิรัตน์194020098

 นายสุวิจักขณ์ 10  โพธิห์ิรัญ194020105

 นางสาวสิริกร 11  ประทีป194020112

 นางสาวณัฐพร 12  สวภาพมงคล194020116

 นายโบ๊ท 13  หาญกล้า194020118

 นางสาวนิภาภรณ์ 14  อะคะนิต194020124

 นายกอ้งภพ 15  นพ194020127

 นายชัยอนันต์ 16  อนันตะ194020128

 นายทรัพย์สิน 17  ฐิติวุฒน์194020145

 นางสาวณริชชญา 18  อนันตศักด์ิธ ารง194020191

 นางสาวโสพิณยา 19  นิลวัล194020194

 นายศิริโรจน์ 20  แสนโย194020205

 นางสาวศุภวรรณ 21  สุขสมบัติ194020212

 นายธวัชชัย 22  ศรีแกว้อนิทร์194020220

 นางสาวณาญา 23  ฐิตะลักขณะ194020225

 นางสาวจิตตาภา 24  แจ่มจิรารักษ์194020227

 นางสาวสรัณชนก 25  ผ่านเภา194020229

 นางสาวฐิตา 26  กวินยอดยิ่ง194020242

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาท่ี  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207500301A : อาหารและโภชนาการ

รหัสผู้สมัคร

  นายวชิรวิทย์ 27  โสมอนิทร์194020245

  นางสาวดมิสา 28  เจริญทรัพยานันท์194020269

  นางสาววัทนวิภา 29  หล่อทอง194020282

  นางสาวจุติกานต์ 30  นามจ าปา194020292

  นายสหรัฐ 31  สัตหะ194020324

  นางสาวจุฑาวรรณ 32  ขาวคง194020325

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207500302A : อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวภัณฑารักษ์ 1  กติติพรรณนภา194020203

 นายธีรภัทร 2  หนูเกื้อ194020216

 นางสาวชัญญา 3  วิรัตน์อโนทัย194020223

 นายณัฐวุฒิ 4  ทาทอง194020240

 นายวายุ 5  หมัดหนัก194020264

 นายสมพงษ์ 6  แกว้เต็มดวง194020272

 นายธนพัฒน์ 7  แสงมณี194020274

 นางสาวณัฐชา 8  มีเมือง194020275

 นายนนทภัทร 9  สายบุตร194020277

 นายรติพงษ์ 10  ฉายทองค า194020301

 นางสาวธนพร 11  อนิทร194020308

 นายวงศกร 12  เมธาจิตรชัย194020313

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207500302B : อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร(4 ปี ภาคปกติ)(การบินไทย)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวนูรีนอซัลีล 1  โตะแวโซะ194020177

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941207800101A : ออกแบบแฟชั่นผา้และเครื่องแต่งกาย

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวนิภาภรณ์ 1  หินประกอบ194020186

 นางสาววรัญญา 2  ทองแกว้194020209

 นายอภิชาติ 3  ศรีจันทร์194020305

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941209400501A : สถาปัตยกรรม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวพิมประภา 1  สองสมุทร194020035

 นางสาวณิศาชล 2  รักเมือง194020075

 นายภูรินทร์ 3  สรณเจริญพงศ์194020077

 นางสาวรัตติยากร 4  โถชัยค า194020111

 นางสาวอารญา 5  ศรีดี194020119

 นายอนุสรณ์ 6  ยานัน194020156

 นางสาวอานันตญา 7  วงศ์ไกร194020170

 นางสาวมณฑิตา 8  สิงหา194020176

 นายณัฏฐกรณ์ 9  สังคทัต194020185

 นางสาวธนาภรณ์ 10  ลักษณะวารี194020195

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941209800101A : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นายธนกฤต 1  แตงเรือง194020288

 นางสาววทันยา 2  กจิเจริญการเคหะ194020317

 นายรัตชวัฒณ์ 3  บุญชู194020319

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28



ภาคการศึกษาที่  1/2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ปกติ มทร.พระนคร ศูนยโ์ชติเวช   คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

TCAS รอบที่ 4 Admission 231941209800102A : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

 นางสาวสุชาดา 1  หวังปัญญา194020031

 นายณัฐวุฒิ 2  ยันแปว194020062

 นางสาวกติิยาภรณ์ 3  หงษ์สร้อย194020255

 นางสาวอนัติมา 4  เชื้อผู้ดี194020318

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  09/06/63 | เวลา09:28


