
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบท่ี 2 

ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกทกุคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้  

 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือจัดส่งเอกสาร 
          ทางไปรษณีย์ (ตามข้อ 3) 
 2.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้  
          เพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
          พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    
 2.3  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564  

3.  จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564                                                                     
 3.1 ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย (1 นิ้ว)      จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2 ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จ านวน  1  ฉบับ 
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน            จ านวน  1  ฉบับ 
 3.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)                       จ านวน  2  ฉบับ 
 
** หมายเหตุ ** 1. กรณียังไม่ได้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งส าเนาใบระเบียน 

              แสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์แทน (จ านวน 1 ฉบับ) 
    2. เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายส าเนา ขนาด A4 รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมเซ็นชื่อ-นามสกุล 
 

 
 
 

        
     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  www.rmutp.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 



  

 
                                    - 2 - 

โดยจ่าหน้าซองถึง 
 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ จ่าหน้าซองถึง 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณอุมาพร   เสือจ าศิล 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข เอ่ียมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ 4 ปี คุณจริยา     สุดกระโทก 
บริหารธุรกิจ เทียบโอน คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ ์
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี              พูลทอง 
วิศวกรรมศาสตร ์4 ปี คุณธัญศิริ   ตาเย็น 
วิศวกรรมศาสตร์ เทียบโอน คุณสาวิน ี เผื่อนโชต ิ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณบุญวิภา   ธนะโชต ิ

4.  ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/ 
ภาคสมทบ 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

2. เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

13,000 
 

- 
 

3. เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 
4. บริหารธุรกิจ บริหารธรุกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)  

12,000 
13,000 
13,000  
13,000 

 
-  

22,000 
23,000 
23,000 
23,000 

 
35,000 

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000  - 

 
 
 

จ่าหน้าซองถึง 

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

      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กทม.  10300 
       โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6303-9 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา) 

mailto:pantipa.m@rmutp.ac.th
mailto:pantipa.m@rmutp.ac.th
mailto:nattira.b@rmutp.ac.th
mailto:rattanavalee.p@rmutp.ac.th
mailto:thansiri.t@rmutp.ac.th
mailto:nattira.b@rmutp.ac.th
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คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/ 
ภาคสมทบ 

6. วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

7. ศิลปศาสตร ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ 12,000  22,000 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 
 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 - 

5.  ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
6.  ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
7.  การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  
8.  เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือว่าการขึ้นทะเบียน 
    เป็นโมฆะ หรือหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 
    ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

         ประกาศ  ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน ์  วงษ์ศรีษะ) 

    รักษาราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30101 : การท่องเที่ยว (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนาถธิดา เหมนิพทัธ์ 1 076450101016-0

  นางสาวจติุพร หาญรุ่งเรือง 2 076450101017-8

  นางสาวปภัสสร วรรณรัตน์ 3 076450101018-6

  นางสาวเพยีรฟา้ เกลอประเสริฐ 4 076450101019-4

  นายณัฐพงศ์ ปล้ืมใจ 5 076450101020-2

  นางสาวทนัยนันท ์วรันธรสินี 6 076450101021-0

  นางสาวจรัิญญา กาญวิลัย 7 076450101022-8

  นายเมทสั ทัง่ศรี 8 076450101023-6

  นายราเชนทร์ ยีรัมย์ 9 076450101024-4

  นางสาวกัญรัตน์ พงษ์พริะ 10 076450101025-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:54  หน้า 1/ 64
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30102 : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธนวรรณ แสนโคตร 1 076450102105-0

  นายเกียรติศักด์ิ บญุศรี 2 076450102106-8

  นางสาวณัฐณิชา ช่างเหล็ก 3 076450102107-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:54  หน้า 2/ 64
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพทัธดนย์ ดิษกรรณ์ 1 076450103029-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:54  หน้า 3/ 64
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30106 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสลิลทพิย์ พอกพนู 1 076450104104-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:54  หน้า 4/ 64

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


ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรนภา พทุธประมวล 1 056450201109-6

  นายปญัญา ค าสายใย 2 056450201110-4

  นางสาวนริสา พดัพนิ 3 056450201111-2

  นางสาวนัฐชา ฉลองธรรม 4 056450201112-0

  นายธนพล คงตระกูล 5 056450201113-8

  นายพธัฒธิพงษ์ สมพฒิุภุชงค์ 6 056450201114-6

  นางสาวอริศรา อ้นบ ารุง 7 056450201115-3

  นายธนพจน์ สุระเรืองโรจน์ 8 056450201116-1

  นายพชัรพล พรพนารัตน์ 9 056450201117-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30205 : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวแพรวรรณ์ ไพรพนา 1 056450204026-9

  นางสาวจรินุช บรูณ์เจริญ 2 056450204027-7

  นายชัยวุฒิ สืบบญุ 3 056450204028-5

  นายศรันย์ ผุดผ่อง 4 056450204029-3

  นางสาววีระนุช วุฒิ 5 056450204030-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30300 : การบญัชี (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวมะดีนะฮ์ หมัดหมีม 1 076450304303-7

  นางสาวปยี์รดา เพชรวารี 2 076450304304-5

  นางสาวกิติยาวดี โรงอ่อน 3 076450304305-2

  นางสาวปณิฐา ช่วยใจดี 4 076450304306-0

  นางสาวสุชาดา ทองสุวรรณ 5 076450304307-8

  นางสาววรางคณา เหลาลาภะ 6 076450304308-6

  นายรณกร ด ารงค์ธนกิจ 7 076450304309-4

  นางสาวเบญจรัตน์ เปล่ียนสายสืบ 8 076450304310-2

  นางสาวอรวรรณ ลิขิต 9 076450304311-0

  นางสาวนฤเนตร ชุมนิกาย 10 076450304312-8

  นางสาวตติยา พธุศรี 11 076450304313-6

  นางสาวณัฐริกา วิทยานุกรณ์ 12 076450304314-4

  นางสาวรณพร วงษ์โสภา 13 076450304315-1

  นางสาวรุจริา หล าเนียม 14 076450304316-9

  นางสาววราภรณ์ ภูมรินทร์ 15 076450304317-7

  นางสาวภัทรวดี ดวงเกตุ 16 076450304318-5

  นางสาววิชุดา ศรีสารากร 17 076450304319-3

  นายพนัธุธ์ัช หะยาจนัทา 18 076450304320-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30301 : การจัดการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจกัรกฤษณ์ หอมกล่ิน 1 076450303115-6

  นางสาวน้ าทพิย์ พทิกัษ์ชาติภิญโญ 2 076450303116-4

  นางสาวแพรชมพ ูประทมุวัน 3 076450303117-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30312 : การเงิน (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายวรายุ มหทองพจน์ 1 076450306012-2

  นางสาวอรณิช ศรีธุลี 2 076450306013-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30314 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (4 ป)ี(ภาคพิเศษ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนภัสสร ฉัตรฉานแสง 1 076450316705-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30315 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธีระศักด์ิ แก้วประเสริฐ 1 076460303018-1

  นางสาวณัฐฐาพร ธรรมกิจ 2 076460303019-9

  นางสาวศิรินภา จัน่พา 3 076460303020-7

  นางสาวอรพณิ ถิ่นพายัพ 4 076460303021-5

  นางสาวสิริวิมล ภูอ่างทอง 5 076460303022-3

  นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนะ 6 076460303023-1

  นางสาวธิดารัตน์ น้อยสนิท 7 076460303024-9

  นางสาววิยะดา วารินทร์ 8 076460303025-6

  นางสาวสุธิดา พึ่งสุ 9 076460303026-4

  นางสาวณัฐนารี จติรประเสริฐ 10 076460303027-2

  นายจารุพสัตร์ มณี 11 076460303028-0

  นางสาวนพวรรณ บวัลอย 12 076460303029-8

  นางสาววันวิสาข์ คุ้มทมิ 13 076460303030-6

  นางสาวจนิตหรา มาทา 14 076460303031-4

  นางสาวกชพร จิตรแก้วดี 15 076460303032-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปยิศักด์ิ ก าแพงแก้ว 1 076460302122-2

  นางสาวรุ่งนภา แสงหาร 2 076460302123-0

  นายภาคภูมิ รัตนต้ังตระกูล 3 076460302124-8

  นางสาวนภัสวรรณ หยวกขาว 4 076460302125-5

  นางสาวชนาภัทร กระแสโสม 5 076460302126-3

  นางสาวชุติมา ม่วงไข่ 6 076460302127-1

  นายทศพร คชาชาติ 7 076460302128-9

  นายอู๊ด นามดี 8 076460302129-7

  นายอภินันท ์สูงก าเนิด 9 076460302130-5

  นางสาวรัตนาพร คิดทรัพย์ 10 076460302131-3

  นางสาวประกายแก้ว วรรณประภา 11 076460302132-1

  นายอภิราม มีทรัพย์ 12 076460302133-9

  นายณรรฐพล รักใคร่ 13 076460302134-7

  นางสาวธันย์ชนก อุปพงษ์ 14 076460302135-4

  นายชยุตพล ยุติวงศ์สันติ 15 076460302201-4

  นายกันตภณ สิริบญุวินิต 16 076460302202-2

  นายธัญญาพงษ์ สุนทรอนันตกุล 17 076460302203-0

  นายศิลา พงษ์ผา 18 076460302204-8

  นายพศวัต ทองขาว 19 076460302205-5

  นางสาวพรจริา ไตรรัตน์เจริญ 20 076460302206-3

  นางสาวอธิชา ชุบขึ้น 21 076460302207-1

  นางสาวจดิาภา เรืองเดช 22 076460302208-9

  นางสาวณิชนันท ์เพชรเพญ็ 23 076460302209-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนาธิป โชคโชติช่วง 1 076460304152-7

  นางสาวนัฎิยา แก้วนพรัตน์ 2 076460304153-5

  นางสาวสุทธิดา ชลพสุิทธิ์ 3 076460304154-3

  นางสาวศศิวิมล รอตโต 4 076460304155-0

  นางสาวศศินา บญุเชิด 5 076460304156-8

  นางสาวพทัธ์ธีรา อ าไพทอง 6 076460304157-6

  นางสาวมณิสา สุขขาว 7 076460304158-4

  นางสาวธรรมรส ชลศิริ 8 076460304159-2

  นางสาวธิดาทพิย์ ค านวนจิตต์ 9 076460304160-0

  นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณมงคล 10 076460304161-8

  นางสาวกุลธิดา แพง่ยัง 11 076460304162-6

  นางสาวนิชาภา อ่ิมใจ 12 076460304163-4

  นางสาวหนึ่งฤทยั หมายมัน่ 13 076460304164-2

  นางสาวสุชานันท ์จงจติต์กลาง 14 076460304165-9

  นางสาวกัญญพชัร ไชยศรีหา 15 076460304166-7

  นางสาวสุนิตา ชูชื่อ 16 076460304167-5

  นางสาวสุภาพร ผลัดสุวรรณ 17 076460304168-3

  นางสาวอังศุนิตย์ นิลพฒัน์ 18 076460304169-1

  นางสาวชุติพร เหมาะมาศ 19 076460304170-9

  นางสาวชลดา จนัทร์กล่ า 20 076460304171-7

  นายเจษฎา กล่ินหอม 21 076460304172-5

  นางสาวชมัยพร สุขลักษณ์ 22 076460304173-3

  นางสาวอรยา เกษแก้ว 23 076460304174-1

  นางสาวภริษา เพยีรไธสง 24 076460304175-8

  นางสาวรัตนาภรณ์ บญุด้วง 25 076460304176-6

  นางสาวรัตนวลี แสนก่ิว 26 076460304177-4

  นางสาวนิตยา พรหมลัทธิ์ 27 076460304178-2

  นายคณาธิป ชนานนทธ์วัช 28 076460304179-0

  นางสาวกมลรัตน์ เอมังกูล 29 076460304180-8

  นางสาวภาธินี มีหาญ 30 076460304181-6

  นางสาวกมลวรรณ เอมังกูล 31 076460304182-4

  นางสาวชาลิสา รักษาศรี 32 076460304183-2
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30321 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวรัชนีกร นาเขตร 33 076460304184-0

  นายพชิญานนท ์ขันธสิกรรม 34 076460304185-7

  นางสาววิราภรณ์ พมิสุตตะ 35 076460304186-5

  นางสาวศิรินทร์ทพิย์ สวรรณา 36 076460304187-3

  นางสาวอริศรา พรมโคตร 37 076460304188-1

  นางสาวอัยพร ฉัตรธิรักษ์ 38 076460304189-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30322 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรชิตา สุวรรณวงค์ 1 076460304269-9

  นางสาวรัชนีกร รุจเิรขอภิรักษ์ 2 076460304270-7

  นางสาวพจิติรา ดีค า 3 076460304271-5

  นางสาวสกุลทพิย์ กองแก้ว 4 076460304272-3

  นายเอกภักด์ิ บญุแสน 5 076460304273-1

  นางสาวสุวัจนี เรืองวิทยาศักด์ิ 6 076460304274-9

  นางสาวปิน่กนก หตีสมุย 7 076460304275-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30324 : การบญัชี-การบญัชีการเงิน (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชัชนิต วงษ์จนัทร์ 1 076460304921-5

  นางสาวจนิตหรา ผิวบาง 2 076460304922-3

  นางสาวชโลธร เกิดช้าง 3 076460304923-1

  นางสาวณิรชา เกียรติธรรมกุล 4 076460304924-9

  นางสาวพริินทร์ญา พึ่งพนัธ์ 5 076460304925-6

  นางสาวกุลธิดา จนัทร์ธรรม 6 076460304926-4

  นายรัชชานนท ์อารีย์พทิกัษ์ 7 076460304927-2

  นางสาวนาราภัทร อารีพทิกัษ์ 8 076460304928-0

  นางสาวชนิภรณ์ บศุย์น้ าเพช็ร์ 9 076460304929-8

  นางสาววรรณนิภา มณีนัย 10 076460304930-6

  นายนิวัติ เซะวิเศษ 11 076460304931-4

  นางสาวสมฤทยั ทองทวีพร 12 076460304932-2

  นางสาวทชิากร สมานสิน 13 076460304933-0

  นางสาวอุไรพร แทนไฮ 14 076460304934-8

  นางสาวชิดชนก สืบเพง็ 15 076460304935-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30325 : การบญัชี-การบญัชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศศิวิมล ดีเหลือ 1 076460304460-4

  นางสาวนรินทร์รัตน์ แตงอ่อน 2 076460304461-2

  นางสาวมนัสนัญ บญุมาเลิศ 3 076460304462-0

  นางสาวชาลินี บญุมาเลิศ 4 076460304463-8

  นางสาวนฤดา เวียงลอ 5 076460304464-6

  นางสาวชลกร ศรอินทร์ 6 076460304465-3

  นางสาวนริศรา แสงวิเชียร 7 076460304466-1

  นายโชคชัย ตรีโอษฐ 8 076460304467-9

  นางสาวภัทราพร โสภณสิริ 9 076460304468-7

  นางสาวพณิธุอร ทองกาย 10 076460304469-5

  นางสาวกฤษณา เฉกแสงทอง 11 076460304470-3

  นางสาวศศิธร อินหมืน่ไว 12 076460304471-1

  นางสาววรรณนิภา ธรรมวงษ์ 13 076460304472-9

  นางสาวอารียา บวัศรีทอง 14 076460304473-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนิตยา สุวรรณเดช 1 076450303509-0

  นายภาณุเดช พรหมพนิิจ 2 076450303510-8

  นางสาวนลินทพิย์ เมืองศักดา 3 076450303511-6

  นางสาวจิราภา พศิลยบตุร 4 076450303512-4

  นางสาวธิติภรณ์ ศรีคโรจน์ 5 076450303513-2

  นางสาวกมลลักษณ์ เอ่ียมลักษณ์ 6 076450303514-0

  นางสาวสุพรรษา กองแปลง 7 076450303515-7

  นายธนดล วิลาวรรณ 8 076450303516-5

  นางสาวฐิติญาณ์ นุชรักษา 9 076450303517-3

  นางสาวขวัญใจ โสภา 10 076450303518-1

  นางสาวจรีนันท ์นามโส 11 076450303519-9

  นายธนากร ถนอมศักด์ิ 12 076450303520-7

  นางสาวน้ าทพิย์ แก้วแสงทอง 13 076450303521-5

  นายนิวัฒน์ สวัสดี 14 076450303522-3

  นายธิเบต ไพบลูย์ 15 076450303523-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30338 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน(เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรสินี จนัทร์วงษา 1 076460303357-3

  นางสาวกันยารัตน์ พลูส าราญ 2 076460303358-1

  นางสาวชนิดา วายุโชติ 3 076460303359-9

  นางสาวปณัฑิตา ชูช้าง 4 076460303360-7

  นางสาวพชัราภา เพยีรถาวรณ์ 5 076460303361-5

  นางสาวจรินันท ์อ้นแก้ว 6 076460303362-3

  นางสาวรสสุคนธ์ พรมโสภา 7 076460303363-1

  นางสาวสุวนันท ์ใจจริง 8 076460303364-9

  นางสาวจันทมิา ลีรัตนชัย 9 076460303365-6

  นางสาวเบญจมาศ ค ารัตน์ 10 076460303366-4

  นางสาวจริาภรณ์ สาริมา 11 076460303367-2

  นางสาวอภิสรา ศรีสองสม 12 076460303368-0

  นางสาวชลมาศ ชื่นใจ 13 076460303369-8

  นางสาวปยิธิดา สินลอย 14 076460303370-6

  นางสาวเจนจิรา สมใจ 15 076460303371-4

  นางสาวหทัยา สร้อยสีหา 16 076460303372-2

  นางสาวรัตติญา แต่แดงเพชร 17 076460303373-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพานเพชร พนัธ์เมือง 1 076450305106-3

  นายวีรยุทธ ทองหลอม 2 076450305107-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพยิดา ผิวพรรณ์ 1 076460305021-3

  นายสหสัสวรรษ สุภาพ 2 076460305022-1

  นายจรัิฏฐ์ แสงปานอินทร์ 3 076460305023-9

  นายธนนท ์ยะนา 4 076460305024-7

  นายธีระสิทธิ ์เวินขุนทด 5 076460305025-4

  นายธีรพงษ์ ธจริมงคลกิตต์ 6 076460305026-2

  นายณัฐพล ขอพว่งกลาง 7 076460305027-0

  นางสาวเบญจวรรณ สิงหอ าพล 8 076460305028-8

  นางสาวอนิตยา จันท า 9 076460305029-6

  นายเอกโชติ งามสมบติั 10 076460305030-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30343 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรพมิล ประชุมพนัธ์ 1 076460305713-5

  นางสาวปริชญา แตงอ่อน 2 076460305714-3

  นางสาวนภัสสรณ์ ศรีนวลจนัทร์ 3 076460305715-0

  นางสาวสิรารมย์ อุดมทรัพย์ 4 076460305716-8

  นางสาวเดือนเพญ็ เกตุแย้ม 5 076460305717-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30347 : ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายรุจริ อ้นทอง 1 076460305639-2

  นายสัภยา พธุไซตู 2 076460305640-0

  นายปาณัสม์ อายุการ 3 076460305653-3

  นายพศิณุ มงคล 4 076460305654-1

  นายธีระศักด์ิ เกาะกลาง 5 076460305655-8

  นางสาวธนัญญา สันประยูร 6 076460305656-6

  นายสราวุธ มันมะณี 7 076460305657-4

  นางสาวชัชชญา มาลากรอง 8 076460305658-2

  นายณัฐชนน เกตหอม 9 076460305659-0

  นางสาวปยิวรรณ เกษรจนัทร์ 10 076460305660-8

  นายกิจจา จนีเพชร 11 076460305661-6

  นางสาวญาณ์สิรี ศรีแก้วพะเนาว์ 12 076460305662-4

  นางสาวณิชมน ปคูะทา 13 076460305663-2

  นางสาวกัณฑริกา ราชสิงโห 14 076460305664-0

  นายมานะ บาริศรี 15 076460305665-7

  นายสหสัวรรษ วัสแสง 16 076460305666-5

  นางสาวปรานี ผลโยธิน 17 076460305667-3

  นายสุริยา ศิรินาม 18 076460305668-1

  นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ซ้ิม 19 076460305669-9

  นายฟารูบ ดอเลาะ 20 076460305670-7

  นางสาวยัสมีลา กอแล๊ะ 21 076460305671-5

  นางสาวโนรา ดอเลาะ 22 076460305672-3

  นายศราวุฒิ ทมุนอก 23 076460305673-1

  นายภานุทศัน์ จนิดามาศ 24 076460305674-9

  นางสาวจริวรรณ จ าปาทอง 25 076460305675-6

  นายณัฐพงศ์ กนกรัตน์โชติกุล 26 076460305676-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30348 : ระบบสารสนเทศ-บริหารธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุธิตา อุดม 1 076460305318-3

  นายธนวัฒน์ บตุรพรม 2 076460305319-1

  นายจรีศักด์ิ ผิวผ่อง 3 076460305320-9

  นายสิริวัฒน์ จิตรังษี 4 076460305321-7

  นายบญุฤทธิ ์จงัโส 5 076460305322-5

  นายกิตติพงษ์ พมิพแ์ก้ว 6 076460305323-3

  นายจริพฒัน์ ธิมาทาน 7 076460305324-1

  นายพงศธร วิยะบญุ 8 076460305325-8

  นางสาวธันยพร บบุผา 9 076460305326-6

  นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์มณี 10 076460305327-4

  นายภูริช หนูน้อย 11 076460305328-2

  นายจรีศักด์ิ จนัทร์นิล 12 076460305329-0

  นายคณิศร สองเมือง 13 076460305330-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30349 : การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (เทียบโอน สมทบ เสาร-์อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรนภา สิงหโ์ตคีรี 1 076460303411-8

  นางสาวนันทน์ภัส ปานเกตุ 2 076460303412-6

  นางสาวจรีพร เกตุจนัทร์ 3 076460303413-4

  นางสาวศศิธร ชาติเผือก 4 076460303414-2

  นายธีรภัทร จริพทุธิ 5 076460303415-9

  นางสาวกัลญา ยอดสง่า 6 076460303416-7

  นางสาวอัญมณี หล้ากัญญา 7 076460303417-5

  นางสาวสุนิสา สารภีย์ 8 076460303418-3

  นางสาวพรรวษา พนัธุถ์นอม 9 076460303419-1

  นางสาวจรินทร์พร ประทมุมา 10 076460303420-9

  นางสาวจลีู มูเซอ 11 076460303421-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30350 : การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววิชุดา ศรีฮาด 1 076450306211-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30353 : การตลาด (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวบษุราคัม สิงหศิริ 1 076450302118-1

  นางสาวปรียา ชาวกล้า 2 076450302119-9

  นางสาวพราวนภา มีสุข 3 076450302120-7

  นางสาวมัสติกา บญุร้ิว 4 076450302121-5

  นางสาวศรัญพร เตชะสา 5 076450302122-3

  นางสาวจารุนันท ์สุริโย 6 076450302123-1

  นางสาวจนัจริา มณีอินทร์ 7 076450302124-9

  นายธีรานนท ์อัครเลิศรัฐกร 8 076450302125-6

  นางสาวจุฑาทพิย์ จิระธนวิทย์ 9 076450302126-4

  นางสาวกชมน ปอ้มทรัพย์ 10 076450302127-2

  นางสาววริศรา วงค์อ ามาตย์ 11 076450302128-0

  นางสาวพมิแพรวา ขวัญตา 12 076450302129-8

  นางสาวสุชานันท ์รอดนิล 13 076450302130-6

  นายมานพ อุบะแก้ว 14 076450302131-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปณัณธร มีศิล 1 056450401042-7

  นายธนเสฏฐ์ การัณยภัสสร์ 2 056450401043-5

  นายยศวริศ คุ้มศรี 3 056450401044-3

  นายสถาพร ฤทธิส์ าอางค์ 4 056450401045-0

  นางสาวพมิพช์นก นวกวงศ์ 5 056450401046-8

  นางสาวพรนภา เอ่ียมสังวาลย์ 6 056450401047-6

  นายสิทธิศักด์ิ ครุฑธามาศ 7 056450401048-4

  นายกนกชัย โสฬส 8 056450401049-2

  นายธนวัฒน์ วันประจิต 9 056450401050-0

  นายธีรภัทร พมิพามา 10 056450401051-8

  นายชนิตพล จกัรโสภา 11 056450401052-6

  นางสาวชลธิชา บญุถูก 12 056450401053-4

  นายวชิรวิทย์ แย้มส ารวล 13 056450401054-2

  นายภูวดล รุ่งประชา 14 056450401055-9

  นายอภิชัย สมวรรณ 15 056450401148-2

  นายอานนท ์กันหา 16 056450401149-0

  นายภีรวัฒน์ อัมบสั 17 056450401150-8

  นายจกัรพนัธ์ ข าละม้าย 18 056450401151-6

  นายเมธา เฉลิมปกิตตินันท์ 19 056450401152-4

  นายนันทพร ปอ้มดี 20 056450401153-2

  นายศิริโรจน์ หมัดอาหลี 21 056450401154-0

  นายธีรวีร์ พรีพฒัน์ธนภณ 22 056450401155-7

  นายพลพพิฒัน์ โพธิพ์นัธ์ 23 056450401156-5

  นายเอกชัย เลิศจนัทรา 24 056450401157-3

  นายปวรรัตน์ ฉั่วยั่งยืน 25 056450401158-1

  นายสุรพงษ์ พนัชน 26 056450401159-9

  นายภิญโญ บญุกอแก้ว 27 056450401160-7

  นายภูรินทร์ ว่องวัฒนกูล 28 056450401161-5

  นายมงคล อินทะขีนี 29 056450401162-3

  นายอภิวัฒน์ ม้าสุวรรณ 30 056450401163-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภกฤต คลังเพช็ร์ 1 056450402018-6

  นายณัฐพล หลักแหลม 2 056450402019-4

  นายจกัรกฤษณ์ เเก้วกิจการณ์ 3 056450402020-2

  นายเขมชาติ ข าจริง 4 056450402021-0

  นายอนุชิต ศรีดี 5 056450402022-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสิปปกร โชติพนัธ์ 1 056450403075-5

  นายน่านฟา้ แย้มนิล 2 056450403076-3

  นายคุณาสิน สอนทรัพย์ 3 056450403077-1

  นายวีรภัทร ดาวเรือง 4 056450403078-9

  นางสาวณัฐกมล แก้วมณีคง 5 056450403079-7

  นายพศิลย์ ธีระวุฒิชัยกิจ 6 056450403080-5

  นางสาวนภัสสร บญุแก่น 7 056450403081-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30404 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัชพล คงกล้า 1 056450404027-5

  นายพงศ์พนัธุ ์ผิวเผือก 2 056450404028-3

  นายภราดร แลจะบก 3 056450404029-1

  นายอติวิชญ์ เจียมบญุ 4 056450404030-9

  นายพลวัฒน์ บญุเชิด 5 056450404031-7

  นายอนุรักษ์ วงษ์จติร 6 056450404032-5

  นายกิตติพนัธ์ แสงธรรมรัตน์ 7 056450404033-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายอนวัช ฮานาฟี 1 056450405091-0

  นายฐากร ค าสิงหน์อก 2 056450405092-8

  นายธีรชัย นิยมทอง 3 056450405042-3

  นายพลศิษฐ์ อินศรีชื่น 4 056450405093-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30407 : วิศวกรรมโยธา (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกฤตดนัย ช่วยขวัญ 1 056450407055-3

  นายกนิษฐภาดา ทองผุด 2 056450407056-1

  นายณัฐวัฒน์ สุตันติราษฎร์ 3 056450407057-9

  นายจิรวัฒน์ ข่อยแก้ว 4 056450407058-7

  นางสาวชนิภรณ์ รู้แสวง 5 056450407059-5

  นางสาวจดิาภา เทยีกมูล 6 056450407060-3

  นายเดชภณ เก้าซ้วน 7 056450407061-1

  นายฟติรี รบบานา 8 056450407062-9

  นายอธิป พยุงกิจ 9 056450407063-7

  นายปติิพล แก้วล้ินไม้ 10 056450407064-5

  นายอธิคม เยาว์ด้วง 11 056450407065-2

  นายปรัตถกร ทองวิรัตน์ 12 056450407066-0

  นายกฤตยชญ์ ถาพร 13 056450407067-8

  นางสาวกฤตินี ช านาญ 14 056450407068-6

  นางสาวเบญญาภา เชาว์ดี 15 056450407069-4

  นางสาวนัตยามีญา อาสาเจา้ 16 056450407070-2

  นางสาวอาริสสรา มาทพิย์ 17 056450407071-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30409 : วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชาญปณา คล้ายทอง 1 056450409026-2

  นายจริสิน นามพนัธ์ 2 056450409027-0

  นายหฤษฎ์ ปฏิญญาเลิศ 3 056450409028-8

  นายภูดิศ เพช็รนิล 4 056450409029-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30412 : วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรภพ นิธากรณ์ 1 056460402011-0

  นายสิรวิชญ์ เงินแท้ 2 056460402012-8

  นายปภังกร โชติชื่น 3 056460402013-6

  นายชัยกฤต รมยะสมิต 4 056460402014-4

  นายกฤชนันต์ กงชัยภูมิ 5 056460402015-1

  นายพรเทพ ไวเกษตรกรณ์ 6 056460402016-9

  นางสาวจดิาภา เพง็พึ่ง 7 056460402017-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30431 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป)ี(ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายรัชพล วัฒนจติร 1 056450403511-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30443 : วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธวัชชัย ภูพนันา 1 056460401723-1

  นายอนันต์ วงค์วิลาส 2 056460401724-9

  นายวัชรชัย รอดประดิษฐ์ 3 056460401725-6

  นายปริญญา พรหมสะวัน 4 056460401726-4

  นายคณิศร คอนเมฆ 5 056460401727-2

  นายนิพนธ์ กุลสันเทยีะ 6 056460401728-0

  นายธนชนม์ มาลีแก้ว 7 056460401729-8

  นายอดิศักด์ิ ดีกอน 8 056460401730-6

  นายธนพล จรุงนิวัฒน์สกุล 9 056460401731-4

  นายธนภัทร รัศมีนา 10 056460401732-2

  นายธนณัฏฐ์ นันทะรัน์ 11 056460401733-0

  นายธนาวุฒิ ค านนท์ 12 056460401734-8

  นายธนพนธ์ บญุเรือง 13 056460401735-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30444 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศศิธร ปตัตังทานัง 1 056460404711-3

  นายธนาพงศ์ หอ่ประทมุ 2 056460404712-1

  นางสาวศิริพร กระจา่ง 3 056460404713-9

  นางสาวนรมน วิภาตะจิตร์ 4 056460404714-7

  นายชินภัค เจริญขันธ์ 5 056460404715-4

  นางสาวขนิษฐา บญุโสม 6 056460404716-2

  นายปรัชญ์ วรเตชะ 7 056460404717-0

  นายน าชัย พงษ์พลิาสาร 8 056460404718-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายอภิวรรธน์ ตันติภาษา 1 056460455008-2

  นายพงศธร หว้ยหงษ์ทอง 2 056460455009-0

  นายธนพล นรากล่ า 3 056460455010-8

  นายสิรวิชญ์ ชาวเมืองกรุง 4 056460455011-6

  นายพรีพล มโนสมุทร์ 5 056460455012-4

  นายกิตติพศ พรมมิตร 6 056460455013-2

  นางสาวศิราพร งันเกาะ 7 056460455014-0

  นายกิตติธัช ศรีธรรมรัก 8 056460455015-7

  นายบญุญฤทธิ ์เผือกโสภา 9 056460455016-5

  นายภูนา อนิสงค์ 10 056460455017-3

  นายอชิตศักด์ิ ขจรสุข 11 056460455018-1

  นายนนทวัฒน์ เลิศชนะชัย 12 056460455019-9

  นายธนกร ศิละโคตร 13 056460455020-7

  นางสาวจารุวรรณ ผโลประการ 14 056460455021-5

  นายศิริวรรษ ศิลประดิษฐ์ 15 056460455022-3

  นายศุภกร ปลดปลิด 16 056460455023-1

  นางสาวสุพชิญา สังฆวรรณ์ 17 056460455024-9

  นายกวิน โรจน์บนุส่งศรี 18 056460455025-6

  นายพงศ์ณภัทร บรรพต 19 056460455026-4

  นายมงคล ศิริวงศ์ 20 056460455027-2

  นายสิรดนัย ฮู 21 056460455028-0

  นายณัฐวัฒน์ อรุณไพร 22 056460455029-8

  นายจกัรพรรด์ิ อินทรา 23 056460455030-6

  นายสหรัถ เหล่าทอง 24 056460455031-4

  นายภานุวัฒน์ เกตุมนตรี 25 056460455032-2

  นางสาวพรไพลิน วรเวณุชม์ 26 056460455033-0

  นายมงคล ยุบลชู 27 056460455034-8

  นายกานต์ มีกล่ินหอม 28 056460455035-5

  นายวุฒิพงษ์ เจนจบ 29 056460455036-3

  นายชัชชน กังวานรัตนา 30 056460455037-1

  นายภูธเนศ ฟกัสุข 31 056460455038-9

  นายบวรวิช จันทร์ครอบ 32 056460455039-7
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30446 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวภิญญดา กงซุย 33 056460455040-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30447 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนวัฒน์ สุทาบญุ 1 056450406018-2

  นายธนาพร บนิดิโตวา 2 056450406019-0

  นายชินพล ยอดพนิิจ 3 056450406020-8

  นายกฤษฎา กิจธนาคม 4 056450406021-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30450 : เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจติรกร อันทะสาร 1 056460455052-0

  นางสาวอาทติยาพร เข็มพลิา 2 056460455053-8

  นายทศพล แก้วใจรักษ์ 3 056460455054-6

  นายเดชเดชา ดรลุนวัด 4 056460455055-3

  นายวิศวะ ตีบจนัทร์ 5 056460455056-1

  นายฤทธิชัย แดนประกรณ์ 6 056460455057-9

  นายชัยรัตน์ เทอดเกียรติมงคล 7 056460455058-7

  นายฉัตรมงคล หงษ์อาภาสัตย์ 8 056460455059-5

  นายอนุชา วังเก้ียง 9 056460455060-3

  นายวราวุธ พนัธุรั์ตน์ 10 056460455061-1

  นายอัครชัย สุขก้อน 11 056460455062-9

  นายวิปศัย์ แก้ววิเชียร 12 056460455063-7

  นายภาสวีร์ กองศิลป์ 13 056460455064-5

  นายพงษ์ดิริ นิลเกิดเย็น 14 056460455065-2

  นายพริษฐ์ หงษา 15 056460455066-0

  นายสุทธิพงษ์ น้อยมาตร 16 056460455067-8

  นายอภิเษก แสนสนิท 17 056460455068-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30452 : วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (ปรับวุฒิ) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพงษ์ นาคแจม่ 1 056460403738-7

  นายพงศกร บญุจรัส 2 056460403739-5

  นายสัมฤทธิ ์ศรีธนัญญากุล 3 056460403740-3

  นายพชัรพล สารัตน์ 4 056460403741-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30501 : เครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายโชคทวี สุวรรณพรม 1 036450502009-9

  นายพศัิกด์ิ รณภาพ 2 036450502010-7

  นายมงคล อุทธยา 3 036450502011-5

  นายทตัพล ศรไชย 4 036450502012-3

  นายอภิวรรธน์ ตันติภาษา 5 036450502013-1

  นายอัซมี ่ฉิมอยู่ 6 036450502014-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30502 : อุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกนกพชิญ์ จนัทร์เครือ 1 036450503005-6

  นางสาวจริวรรณ ทบบญุ 2 036450503006-4

  นายนันทวัฒน์ น้อยสมวงษ์ 3 036450503007-2

  นายกุตตระ มะลิเครือ 4 036450503008-0

  นางสาวเบญจวรรณ มะสี 5 036450503009-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30503 : คอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศ์พเิชษฐ์ ศุภมันตา 1 036450504019-6

  นายจริพฒัน์ ศรีนุ่น 2 036450504020-4

  นายรฐนนท ์อุดม 3 036450504021-2

  นางสาวสุพรรณี พนัใจธรรม 4 036450504022-0

  นางสาวศิรประภา จนัทร์ประทปี 5 036450504023-8

  นายธนธรณ์ เอ่ียมสุวรรณ 6 036450504024-6

  นางสาวคุณัญญา มาตรศร 7 036450504025-3

  นางสาวนาวารี สะระยะ 8 036450504026-1

  นางสาวฮาซามิน ยะโก๊ะ 9 036450504027-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจตุพล สมสายผล 1 036460502010-6

  นายณัฐชนน แหลมประเสริฐ 2 036460502011-4

  นายธนบรูณ์ ธรรมเกษร 3 036460502012-2

  นายธนวัฒน์ สนธิสุข 4 036460502013-0

  นายธีรพล แปน้สด 5 036460502014-8

  นายคงกะพนั พพิฒักุล 6 036460502015-5

  นายจริภาส ส าเภาทอง 7 036460502016-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววราพร ชิ้นประกอบเกิด 1 036460503004-8

  นายศักรินทร์ ค าลุม 2 036460503005-5

  นายอภิสิทธิ ์เพชรเย็น 3 036460503006-3

  นายปารเมศ ชอบสูงเนิน 4 036460503007-1

  นายจริภัทร รัตนชัย 5 036460503008-9

  นางสาวพนัพสัสา มาลี 6 036460503009-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชรินทร์ธร ทบัทมิทอง 1 036460501033-9

  นายรังสรรค์ ลังก้า 2 036460501034-7

  นายโชติวัฒน์ เสรีวุฒิชัย 3 036460501035-4

  นายภีรพล สมศรี 4 036460501036-2

  นายภาณุพงศ์ จนัตะเคียน 5 036460501037-0

  นายฤชากร วิลัยศิลป์ 6 036460501038-8

  นายอภิสิทธิ ์น้อยพงษ์ 7 036460501039-6

  นายสุรศักด์ิ บญุเผ่ือน 8 036460501040-4

  นางสาวปภาวดี ยังวัน 9 036460501041-2

  นายภรภัทร อุ่นกองแก้ว 10 036460501042-0

  นายวสุพล ปลัดคุณ 11 036460501043-8

  นายกิตติภพ มัดจุ 12 036460501044-6

  นายภูมิพฒัน์ สุขโน 13 036460501045-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชาญณรงค์ ขาวพุ่ม 1 036460505003-8

  นายนัทธพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 2 036460505004-6

  นายวินัย วงษ์อนุ 3 036460505005-3

  นายศุภกฤต ทองเงิน 4 036460505006-1

  นางสาวปณิดา หาวิวร 5 036460505007-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30514 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศรกล้า เธียรปรีชา 1 036460503607-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายยศพร ทวีศาสตร์ 1 036460503505-4

  นายปราการ บญุเลิศ 2 036460503506-2

  นายสราวุธ แสงสุรินทร์ 3 036460503507-0

  นายปฏิพทัธ์ ค าสอน 4 036460503508-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30601 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุกัญญา ดาบลาอ า 1 136450601003-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30603 : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ - ออกแบบแฟช่ัน (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธนภรณ์ น้ าทรัพย์ 1 136450603122-7

  นางสาววิภาพร เจริญมิตร 2 136450603123-5

  นางสาวปณัฑารี ชาญชัยเจริญกุล 3 136450603124-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30605 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า (เทียบโอน) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวหมวยแดง ลุงจืน่ 1 136460601003-0

  นางสาวดอกบวั ปะเปงิ 2 136460601004-8

  นางสาวธิญา พเุกียว 3 136460601005-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30606 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธรรมปก ปานโสภา 1 136450602002-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกมลวรรณ สุขเกษม 1 126450702125-2

  นายเมษภูมิ จวิรพงษ์ 2 126450702225-0

  นางสาวปิน่สุดา อ่ึงไพร 3 126450702325-8

  นางสาวเพชรรัตน์ ผ่าง 4 126450702425-6

  นางสาวเกตน์รัตน์ ฤทธิล้์ าเลฺศ 5 126450702026-2

  นางสาวอมลวรรณ ยี่น้อย 6 126450702126-0

  นางสาววนัชพร คุณบวัลา 7 126450702226-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพทิวัส ธรรมสนธิเจริญ 1 126450703023-8

  นางสาวณัฏฐพร ก าเหนิด 2 126450703122-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30704 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสิรวิชญ์ ขุนสุระ 1 126450704110-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30708 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุทธิพงศ์ พวงระย้า 1 126460704018-6

  นางสาวมาริสา ทา้วค าลือ 2 126460704019-4

  นางสาวสุนิษา สามทอง 3 126460704020-2

  นางสาวณริศรา ทดัมาลา 4 126460704021-0

  นายวันชนะ แสนสันเทยีะ 5 126460704022-8

  นางสาวกรรณิการ์ เกิดกลาง 6 126460704023-6

  นายเกียรติศักด์ิ ประชุมศรี 7 126460704024-4

  นายสิทธิพงษ์ มุง่ฝูงกลาง 8 126460704025-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30710 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปฏิภาณ วิโรจน์ศิริ 1 126460703042-7

  นายพชิานนท ์สุดสวาด 2 126460703043-5

  นางสาวอมิตรา ใจชอบ 3 126460703044-3

  นายอนุพงศ์ กล่ าเงิน 4 126460703045-0

  นายสกลภัทร สุขสวัสด์ิ 5 126460703046-8

  นายพเิชษฐ์ไชย ทองอ้ม 6 126460703047-6

  นางสาวสุดารัตน์ โคมารัมย์ 7 126460703048-4

  นางสาวนันทชัพร จริะวาณิชกุล 8 126460703049-2

  นางสาวจุติพร ภู่พนัธ์ศรี 9 126460703050-0

  นายนราทร เสง่ียมทรัพย์ 10 126460703051-8

  นายทศันา สวัสด์ิกสิณ 11 126460703052-6

  นายกัลปติ์นันท ์นิธิพงศ์ไพบลูย์ 12 126460703053-4

  นายธนายุต มาแจง้ 13 126460703054-2

  นางสาวพมิณพฒัณ์ นิลวงศ์ 14 126460703055-9

  นางสาวนวรัตน์ แดงไพบลูย์ 15 126460703056-7

  นางสาวพนิดา ใจตรง 16 126460703057-5

  นางสาววัฒนาภรณ์ เจตินัย 17 126460703058-3

  นางสาวนิตยา ฟกัทอง 18 126460703059-1

  นางสาววรรณนิญา วงศ์สาย 19 126460703060-9

  นางสาวณัฐนรี สุขสวัสด์ิ 20 126460703061-7

  นางสาวนนทธ์ิยา บญุทอง 21 126460703062-5

  นางสาวรสสุคนธ์ จ าปาขีด 22 126460703063-3

  นายธิติ เขมะทสัสี 23 126460703064-1

  นางสาวชัญญานุช ขุนแก้ว 24 126460703065-8

  นางสาวน้ าทพิย์ ทมิทอง 25 126460703066-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30712 : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจฬุามณี ธัญญสมุทร 1 126450701008-1

  นางสาวรุ่งอรุณ โครตะพนัธ์ 2 126450701009-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัลยา โพธิสุ์วรรณ 1 036450805527-4

  นายนนทวัฒน์ คงว่าง 2 036450805627-2

  นายภูริลาภ พมิไพร 3 036450805727-0

  นายภาสกร นายสู 4 036450805827-8

  นายเศรษฐกุล ถ้วนถวิล 5 036450805128-1

  นายพชรพล รักนะ 6 036450805129-9

  นายปฏิพทัธ์ ทองรัตน์ 7 036450805130-7

  นายปญัญา ค าสายใย 8 036450805228-9

  นางสาววทรุดา พรมฤทธิ์ 9 036450805229-7

  นายภูมิพฒัน์ ยะอัมพนัธ์ 10 036450805230-5

  นายธัญธร เลินไธสง 11 036450805328-7

  นายธนธร ทองดอนอยู่ 12 036450805329-5

  นายเสถียรพงษ์ สติปญัญา 13 036450805330-3

  นายเจษฎา ชอุ่มผล 14 036450805428-5

  นางสาวรัญธิดา หอมกระจาย 15 036450805429-3

  นายยุทธภูมิ เอ้ือศิลป์ 16 036450805430-1

  นายอัศนี แซ่ต้ัง 17 036450805528-2

  นายตะวัน แซ่ต๊ัน 18 036450805529-0

  นางสาวนารีรัตน์ ทศิบรุะ 19 036450805530-8

  นายณัฐวุฒิ ยอดราช 20 036450805628-0

  นายรณภัฎ เอกคณาสิงห์ 21 036450805629-8

  นางสาวนภสร บวัหอม 22 036450805630-6

  นางสาวกุลธิดา โสนามิตร 23 036450805728-8

  นางสาวปาลิกา ถาวรวงศ์ 24 036450805729-6

  นายเดชาธร ตู้ทอง 25 036450805730-4

  นายเพชรมงคล ค าแสง 26 036450805828-6

  นางสาวธรรธศร สายแสงใส 27 036450805829-4

  นายณัฐนันท ์จนัทสิงห์ 28 036450805830-2

  นายพสธร วะชังเงิน 29 036450805131-5
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธิติสรร ใจเทีย่งธรรม 1 126450901025-3

  นางสาวจริฐา คงพารา 2 126450901026-1

  นางสาวพรฤดี เพง็ชื่นพเนาว์ 3 126450901027-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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