
 
 
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 1 Portfolio 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ ิ์ 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ทีย่ืนยันสิทธิ์ทุกคนทราบและปฏิบัติ 
ดังนี้  

 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 2 - 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 15 มีนาคม พ.ศ. 2564                                                                      
 1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย         จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จ านวน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน            จ านวน  1  ฉบับ 
 4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน                              จ านวน  2  ฉบับ 
 
** หมายเหตุ **  เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายส าเนา ขนาด A4 เซ็นชื่อ-นามสกุล รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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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 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
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.  เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
     มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุน                 
     การจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

         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

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90101 : การท่องเที่ยว (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกุลนิษฐ์ แกล้วกล้า 1 076450101006-1

  นางสาวกัญญาณัฐ เดชปญัญาวัฒน์ 2 076450101007-9

  นายยุทธวุฒิ ช้างทอง 3 076450101008-7

  นางสาวนลินรัตน์ เวทย์ธัญญาภรณ์ 4 076450101009-5

  นางสาวนิศารัตน์ พว่งแสงสุข 5 076450101010-3

  นางสาวพชิญา วิทยาภรณ์ 6 076450101011-1

  นางสาวอัญชิสา พลูสุข 7 076450101012-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:51  หน้า 1/ 51
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90102 : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวภัณฑิรา ประทมุเเก้ว 1 076450102015-1

  นางสาวศวิตา กงมะณี 2 076450102016-9

  นางสาวพลอยไพลิน ก่ิงก้าน 3 076450102017-7

  นางสาวจรัสพร ไชยสอน 4 076450102018-5

  นางสาวปรัชญาพร ศิริพฒันพงษ์ 5 076450102019-3

  นางสาววรพรรณ สุขสวัสด์ิ 6 076450102020-1

  นางสาวมนเมธา อุนะรัตน์ 7 076450102021-9

  นางสาวสุมิตรา ประทมุรัตน์ 8 076450102022-7

  นางสาวสุธิมา กุลสุวรรณ 9 076450102023-5

  นางสาวดาหวัน ชะบ ารุง 10 076450102024-3

  นางสาวจนิต์จฑุา ไกรประสิทธิ์ 11 076450102025-0

  นางสาวปริมมณี ขวัญแก้ว 12 076450102026-8

  นางสาวเบญจมาศ นันตากาศ 13 076450102027-6

  นางสาวบงกช โชติวรรณ์ 14 076450102028-4

  นางสาวธิชาพนัธ์ แก้วเมืองมา 15 076450102029-2

  นางสาวนันทพร สีโพธิ์ 16 076450102030-0

  นางสาวณัฐกาญจน์ จนีจนัทร์ 17 076450102031-8

  นางสาวอัญชลี สร่างโสก 18 076450102032-6

  นายณัฐชัย เจรวิริยะชีพกุล 19 076450102033-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:51  หน้า 2/ 51
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอารียา ทา่อิฐ 1 076450103003-6

  นายศกราช สะอาดเอ่ียม 2 076450103004-4

  นายนาราวินท ์แจม่อรุณ 3 076450103005-1

  นายธนบดี นาดี 4 076450103006-9

  นางสาวสุชานาฏ แสดงคุณ 5 076450103007-7

  นางสาวพมิลวรรณ กล่ินบวั 6 076450103008-5

  นางสาวพมิลวรรณ ปัน้โต 7 076450103009-3

  นางสาวรัตน์ญาพร วิทยสิริไพบลูย์ 8 076450103010-1

  นายภัทรพล พรหมปญัญา 9 076450103011-9

  นายพดัยศ พมิแสน 10 076450103012-7

  นางสาวจนัธิดา พทิกัษ์คณารักษ์ 11 076450103013-5

  นางสาววิริยอร บญุรัตนาคม 12 076450103014-3

  นางสาวธัญพชิชา วันเสน 13 076450103015-0

  นางสาวณฏิมา วัตุยา 14 076450103016-8

  นายวีอาม หวังเจริญ 15 076450103017-6

  นางสาวศิวพร วิมูลชาติ 16 076450103018-4

  นายปณชัย ละน้อย 17 076450103019-2

  นางสาวจสัมิน เลาะหมุด 18 076450103020-0

  นางสาววิภาวรรณ พลเมือง 19 076450103021-8

  นางสาวปาเจรา ภู่ทอง 20 076450103022-6

  นางสาวปวิชญา ทาการ 21 076450103023-4

  นางสาวสุนิตา ประสานสุข 22 076450103024-2

  นายอภิสิทธิ ์เจจอื 23 076450103025-9

  นางสาวกมลชนก ยิ้มอ่ า 24 076450103026-7

  นายเอกรักษ์ ข าเหล็ง 25 076450103027-5

  นางสาววรรณนิสา คุชิตา 26 076450103028-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:51  หน้า 3/ 51
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90104 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายนนทพทัธ์ พลอยช่าง 1 076450104101-7

  นางสาวศิริกัลยา ประสมศรี 2 076450104102-5

  นางสาวลัดดาวรรณ พลูเขตรกิจ 3 076450104103-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเปรมวดี ทาเวียง 1 056450201015-5

  นางสาวกรรณิการ์ ธูปสูงเนิน 2 056450201016-3

  นายณัฐดนัย มะลิพวง 3 056450201017-1

  นางสาวขจีพรรณ ปญัญาทรัพย์สิน 4 056450201018-9

  นายกานต์ดนัย รินค า 5 056450201019-7

  นายวิชญ์พล เจตน์จงใจ 6 056450201020-5

  นายบญุวัตร หรัิญโรจน์ 7 056450201021-3

  นายจารุเดช แกว่นกสิกร 8 056450201022-1

  นายต่อพล ตินตะโมระ 9 056450201023-9

  นางสาวญาณวดี เสนาจอหอ 10 056450201024-7

  นายพงศกร บวัค า 11 056450201025-4

  นายศราวุธ พทุธเจริญ 12 056450201026-2

  นายนาวา วีรบรรจง 13 056450201027-0

  นายนนทนันท ์พรพรมราช 14 056450201028-8

  นายรดมพล ดวงต๋า 15 056450201029-6

  นางสาววรรณวิษา จนัทะสม 16 056450201030-4

  นายจริภัทร นันทะชัย 17 056450201031-2

  นายสารินทร์ ขุนรักษ์ 18 056450201032-0

  นางสาวธนาภรณ์ เนียมสุวรรณ 19 056450201033-8

  นายภูริวัจน์ พรีะพชิัยวุฒิ 20 056450201034-6

  นางสาวธัญญ์ฐิตา ธนสินนพฉัตร์ 21 056450201035-3

  นายธีร์ธวัช พรหมวิเชียร 22 056450201101-3

  นางสาวบงกช พุ่มเรียบ 23 056450201102-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90202 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกันย์สินี กันทพิย์ 1 056450202001-4

  นางสาวอัจฉรา คล้ายอักษร 2 056450202002-2

  นายอัคนิน ปยิรุจริกุล 3 056450202003-0

  นายพาณุวัฒน์ น่วมแม่ 4 056450202004-8

  นายสุปญัญา เดชะค าภู 5 056450202005-5

  นางสาวรณิดา วงค์อุคะ 6 056450202006-3

  นางสาวณัฐพร งอนสวัน 7 056450202007-1

  นายปณุณภพ ทองละมุล 8 056450202008-9

  นางสาวปทมุวดี วงษ์จุย้ 9 056450202009-7

  นางสาวนิชาพชัร์ ชูอ านาจ 10 056450202010-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90204 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพรรณนิดา พมิเสน 1 056450203001-3

  นางสาวศศิวิมล ชิณเกตุ 2 056450203002-1

  นางสาวสุนิตา ภาระไพ 3 056450203003-9

  นายณรค์ฤทธิ ์วันเพง็ 4 056450203004-7

  นางสาวธัญพร ศรีอินทร์จนัทร์ 5 056450203005-4

  นางสาวสุกัญญา ชอบมาก 6 056450203006-2

  นางสาวปณุยาพร ปล้ืมฤทยั 7 056450203007-0

  นางสาวรุไวดา ประสพเหมาะ 8 056450203008-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90205 : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุภาพร บญุสุข 1 056450204006-1

  นายสุธี กล่ันธูป 2 056450204007-9

  นายคณาธิป เนาว์ใน 3 056450204008-7

  นายพทิยากร พรมเสน 4 056450204009-5

  นายศรสิทธิ ์ฤทธิธา 5 056450204010-3

  นายปรัชญ สิงหช์ัย 6 056450204011-1

  นายณรงค์ศักด์ิ เถื่อนเกิด 7 056450204012-9

  นายณัฐวุฒิ เฉลยภาพ 8 056450204013-7

  นายกษิด์ิเดช เดชแดง 9 056450204014-5

  นายพงศ์ภรณ์ ศรีวิเศษ 10 056450204015-2

  นายอับดุลวาริซ นิลโสด 11 056450204016-0

  นายเตชินท ์บญุรักษา 12 056450204017-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกิตติยา ฝึกฝน 1 076450304114-8

  นางสาวชาณญดา เร่ียวแรง 2 076450304115-5

  นางสาวชนิสรา นวลประเสริฐ 3 076450304116-3

  นายธนาวุฒิ มีสวัสด์ิ 4 076450304117-1

  นางสาวนีรนุช ครุธวงษ์ 5 076450304118-9

  นายภูริเดช ศุภวิมุติ 6 076450304119-7

  นางสาวณัฐฐาพร ครองยุติ 7 076450304120-5

  นางสาวอลิสา นันสูงเนิน 8 076450304121-3

  นางสาวธาริณี ฉ่ าชื่น 9 076450304122-1

  นางสาวภัทรสุดา จนัทร์แม้น 10 076450304123-9

  นางสาวรสา ศรีหนองดุม 11 076450304124-7

  นางสาวอภิสมัย นพแก้ว 12 076450304125-4

  นายพรต บญุเติม 13 076450304126-2

  นางสาวเนตรชนก ธรรมวรรณ 14 076450304127-0

  นางสาวชญานิน อยู่คง 15 076450304128-8

  นางสาวชรินทร แจม่เทีย่งตรง 16 076450304129-6

  นางสาวชลพชิา เปร่ืองการ 17 076450304130-4

  นางสาววราภรณ์ เวชสาร 18 076450304131-2

  นางสาวเบญญาภา หวังนิเวศน์กุล 19 076450304132-0

  นางสาวอภิญญา สุดประเสริฐ 20 076450304133-8

  นายศุภวิชญ์ จิตรพนิิจชอบ 21 076450304134-6

  นางสาวพมิพว์ิมล เทศทมิ 22 076450304135-3

  นางสาวจฑุามาศ ขาวสะอาด 23 076450304136-1

  นางสาวนฤมล แซ่ซู้ 24 076450304137-9

  นางสาวนันทพร แสงสุวรรณ 25 076450304138-7

  นางสาววิรตี กล่ันแก่นเวช 26 076450304139-5

  นางสาวพชัรี เพช็ร์น้ าน้อย 27 076450304140-3

  นางสาวธนัฎฐา พลายงาม 28 076450304201-3

  นางสาวพชิามญชุ์ อยู่รักษา 29 076450304202-1

  นางสาววรรณวิษา สีหาวงค์ 30 076450304203-9

  นายธนาวุต เกิดภาษี 31 076450304204-7

  นางสาวเพยีรชอบ ทะไกรราช 32 076450304205-4
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวปวริศา วงษ์อาจ 33 076450304206-2

  นางสาวณตวรรณ วัชรียาธนธรณ์ 34 076450304207-0

  นางสาวรัญชิดา รัศมี 35 076450304208-8

  นางสาวนัทธ์ชนัน อุปพทัธวาณิชย์ 36 076450304209-6

  นายทรงพล ดีศิริสกุล 37 076450304210-4

  นางสาวสมัญญา แดงเดช 38 076450304211-2

  นางสาววิจติตรา ชะนะบญุ 39 076450304212-0

  นางสาวพชิญ์สินี จนัทร์แจม่ใส 40 076450304213-8

  นางสาวกัญญาณัฐ มาสุข 41 076450304214-6

  นางสาวศิริเพญ็ พนูเพิ่มทวีทรัพย์ 42 076450304215-3

  นางสาวกรกนก สุนทรพรม 43 076450304216-1

  นางสาวศสิกร วาปี 44 076450304217-9

  นางสาวมัณฑนา แก้วอ าภา 45 076450304218-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกชกร ชุยรัมย์ 1 076450303005-9

  นางสาวปราณชนก แม้นเขียว 2 076450303006-7

  นางสาวอรวรา สนธิสุวรรณ์ 3 076450303007-5

  นายวัชพล ชาวปลายนา 4 076450303008-3

  นางสาวเมริกา พลังเดช 5 076450303009-1

  นางสาวพชัรีพร เบีย้วน้อย 6 076450303010-9

  นางสาวปณิดา พรหมประเสริฐ 7 076450303011-7

  นายจริายุทธ เจริญเนตร 8 076450303012-5

  นางสาวธวัลรัตน์ ชาติชูธง 9 076450303013-3

  นางสาวอริศรา ชัยกองชา 10 076450303014-1

  นายปญัญาวุธ เชื้อเมืองพาน 11 076450303015-8

  นางสาวมะลิวัลย์ สุวรรณสิงห์ 12 076450303016-6

  นางสาวจฑุาทพิย์ ใจเมือง 13 076450303017-4

  นางสาวมนัสชนก มูลประดิษฐ 14 076450303018-2

  นางสาวธนัชพร พงษ์เกษม 15 076450303019-0

  นางสาวธีราพร เพช็รด้วง 16 076450303020-8

  นางสาวบญัจรัตน์ สิสาริกรณ์ 17 076450303021-6

  นางสาวพสชนัน เย็นสบาย 18 076450303022-4

  นายจริภัทร กรมาทติย์สุข 19 076450303023-2

  นางสาวโศภิสรา เปล่ียนชุ่ม 20 076450303024-0

  นางสาวลีลาวดี อรุณศิริ 21 076450303025-7

  นางสาวพรพรรณ พลหนองหลวง 22 076450303026-5

  นางสาวศิริลักษณ์ แสนนอก 23 076450303027-3

  นางสาวเสาวลักษณ์ วาทหีวาน 24 076450303028-1

  นายปวริศ หงษ์ทอง 25 076450303029-9

  นางสาวมัชฌิมา กมุทชาติ 26 076450303030-7

  นางสาวร็อสมี วงษ์เจริญ 27 076450303031-5

  นายกีรติ สมชีพ 28 076450303032-3

  นางสาวสุฑาทพิย์ ทองไพจติร 29 076450303033-1

  นางสาวธาราทพิย์ สนิทพร้อม 30 076450303034-9

  นางสาวรุ่งอรุณ กันมา 31 076450303035-6

  นายอัครวิทย์ กิจวัตร 32 076450303101-6
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายวิชญ์พล บญุแก้ว 33 076450303102-4

  นางสาวจสัมิน ทองดี 34 076450303103-2

  นางสาวปยิาพชัร ตาทพิย์ 35 076450303104-0

  นางสาวสร้อยสุวรรณ ทรรพวสุ 36 076450303105-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90312 : การเงิน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธนัชพร มรรคผล 1 076450306005-6

  นางสาวภัสช์ธิราณ์ พนัธ์นิล 2 076450306006-4

  นางสาวศศิร์อร วิริยอุดมศิริ 3 076450306007-2

  นางสาวนภัสวรรณ มะปะเท 4 076450306008-0

  นางสาวพนิดา ญาณเจษฎาวงศ์ 5 076450306009-8

  นางสาวกัลยกร ประพนัธ์ 6 076450306010-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90313 : การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุดเขต แก้วสุทธา 1 076450306203-7

  นางสาวกชพร คงหอม 2 076450306204-5

  นางสาวนฤทยั จ ารัสไว 3 076450306205-2

  นายทนิกร สงแสง 4 076450306206-0

  นางสาวอภิสรา ปญัญาประโชติ 5 076450306207-8

  นางสาวอินทริา เวียงนนท์ 6 076450306208-6

  นายภัทรพล จริงโพธิ์ 7 076450306209-4

  นางสาวกนกพร สุนทรพรม 8 076450306210-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90314 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ป ีภาคพิเศษ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายภควัตร เชาวนปรีชา 1 076450316702-6

  นางสาวณิชาภัทร ดิสกะประกาย 2 076450316703-4

  นางสาวจดิาภา เจนสุขอุดม 3 076450316704-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวเฉลิมขวัญ แจม่สน 1 076450303309-5

  นางสาวณัฐธิดา เกิดสินธุ์ 2 076450303310-3

  นางสาววสา รักษาเขตต์ 3 076450303311-1

  นายศุภากร ชีพนุรัตน์ 4 076450303312-9

  นางสาวนภัสปวัน ฉายสุริยะ 5 076450303313-7

  นางสาวชญาดา สิโนทยั 6 076450303314-5

  นางสาวธัญสุดา พึ่งสาคร 7 076450303315-2

  นางสาวปรรณ์ธฉัตณ์ ปาลวัฒน์ 8 076450303316-0

  นางสาวนิภาธร วทานิยานนท์ 9 076450303317-8

  นางสาวนิสา เซ็นมะ 10 076450303318-6

  นางสาวธิติมา สุขพชืน์ 11 076450303319-4

  นางสาวพสชนัน นุชนิล 12 076450303320-2

  นางสาวพมิพพ์จ ีโหเ้ฉื่อย 13 076450303321-0

  นางสาววิภาวี พหลุานนท์ 14 076450303322-8

  นางสาวยุวธิดา หร่ังชะเอม 15 076450303323-6

  นางสาวศิรีธร ไชยปญัญา 16 076450303324-4

  นางสาวกัญญณัช ตันประยูร 17 076450303325-1

  นางสาวคณภรณ์ ตันนา 18 076450303326-9

  นางสาวชนากานต์ กะนะ 19 076450303327-7

  นางสาวกันยารัตน์ ปิน่สุข 20 076450303328-5

  นางสาวโยธากานย์ พรราช 21 076450303329-3

  นางสาวสุวิชญา พวงเงิน 22 076450303330-1

  นางสาวภาวิณี อินจนัทร์ 23 076450303331-9

  นางสาวอภิชญา นามวงษ์ 24 076450303332-7

  นายสรณัฐ พลูสวัสด์ิ 25 076450303333-5

  นางสาวสุนทราทพิย์ ช่างทอง 26 076450303334-3

  นายทนิกร พมิพโ์ม้ 27 076450303335-0

  นายสิทธิกร คชรัตน์ 28 076450303336-8

  นายรุ่งรวิน แย้มสุข 29 076450303337-6

  นางสาวลดาพร คุ้ยกระบวน 30 076450303338-4

  นางสาวภัททยิา จงึเมฆสวัสด์ิ 31 076450303339-2

  นางสาววาติกัญ แก้วชนะ 32 076450303340-0
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวอารดา นาคปลัด 33 076450303401-0

  นางสาวกมลชนก บวัไข 34 076450303402-8

  นายกฤษฎา เผ่าพนัธ์ 35 076450303403-6

  นางสาวรวิกานต์ ปอ้มลอย 36 076450303404-4

  นางสาวธิดารัตน์ วันเพญ็ 37 076450303405-1

  นางสาวปยิาพชัร เกล้ียงประดิษฐ์ 38 076450303406-9

  นางสาวปวันรัตน์ ทมิยิ้ม 39 076450303407-7

  นางสาวภัทร์ฐิตา พรแก้ว 40 076450303408-5

  นางสาวภัทราพร แพทย์ประสิทธิ์ 41 076450303409-3

  นายกิตติพล ประสิทธิโ์ชคไชย 42 076450303410-1

  นางสาวเพชรลดา นิ่มทอง 43 076450303411-9

  นางสาวสุภัทรา ค าสิงห์ 44 076450303412-7

  นางสาวสิริกานต์ กล่ันเชื้อ 45 076450303413-5

  นายปาราเมศ พนัเพง็ 46 076450303414-3

  นางสาวปาริชาติ เพชรไข่ 47 076450303415-0

  นางสาวฉัตรอติพร สุทธภานลินสิริ 48 076450303416-8

  นายศุภวิชญ์ คงคาร้อง 49 076450303417-6

  นางสาวกัญญารัตน์ สาภูงา 50 076450303418-4

  นายสิทธิชัย นวลศรี 51 076450303419-2

  นางสาววชิรญาณ์ ปานมณี 52 076450303420-0

  นางสาวลลิตา โพธิอ์ยู่ 53 076450303421-8

  นางสาวศิริพกัต์ แก้วสุริวงค์ 54 076450303422-6

  นางสาวนันทน์ภัส มาระศิริ 55 076450303423-4

  นายชลิต จนัเจอื 56 076450303424-2

  นางสาวพมิรภัทร ม่วงแนม 57 076450303425-9

  นางสาวพมิพช์นก จองอิสระโยธิน 58 076450303426-7

  นางสาวเกศสุดา พนัธุดี์ 59 076450303427-5

  นางสาวนันทนิี พกุมาก 60 076450303428-3

  นายโชคชัย กล่อมเกลา 61 076450303429-1

  นายธีรภัทร์ อินทรักษ์ 62 076450303430-9

  นายอภิสิทธิ ์ทองมาลี 63 076450303431-7

  นายพศิน บญุฤทธิธ์นากูล 64 076450303432-5

  นายอดิสรณ์ แสงคร้าม 65 076450303433-3
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวจฑุารัตน์ อินทมิ 66 076450303434-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวณัฐชา ประทปี 1 076450305022-2

  นางสาวณัฐวดี บญุมา 2 076450305023-0

  นายรัชชานนท ์ประไพ 3 076450305024-8

  นายนิติธร ก้ามพานิช 4 076450305025-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90353 : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวหฤทยั ฉันทนาวรกุลชัย 1 076450302012-6

  นางสาวพมิพช์นก วิไลศรี 2 076450302013-4

  นางสาวสุทธิดา ภู่สุด 3 076450302014-2

  นางสาวณัฐชยาภา โพธิท์อง 4 076450302015-9

  นางสาวกนกกร แสงอ่อน 5 076450302016-7

  นางสาวณัฐฐินันท ์อ่ินแก้วน่าน 6 076450302017-5

  นางสาวเมธินี คงทนั 7 076450302018-3

  นางสาวกัญญารัตน์ อัครจนัทร์ 8 076450302019-1

  นางสาววันดี โชติช่วง 9 076450302020-9

  นายนิธิกร อภิวัฒน์วงศา 10 076450302021-7

  นางสาวสิริพร นาสมฝัน 11 076450302022-5

  นายศุภณัฐ เหรียญชนะ 12 076450302023-3

  นายจกัรกริช สารสุข 13 076450302024-1

  นางสาวลัดดาวรรณ ราชนิยม 14 076450302025-8

  นางสาวอรอุมา ชะตารัมย์ 15 076450302026-6

  นางสาวนารีญา อยู่บ ารุง 16 076450302027-4

  นางสาวเพญ็มาศ รัตน์สุข 17 076450302028-2

  นางสาวรัตนภรณ์ ปยิะรัตนศรีโร 18 076450302029-0

  นางสาวรัตนาภรณ์ อุ่นแก้ว 19 076450302030-8

  นางสาวนฤภร ฐิตะวีระ 20 076450302031-6

  นางสาวพมิประภัทร โรจนโภคด ารง 21 076450302032-4

  นางสาวณัฐธยาน์ นัยนามาศ 22 076450302033-2

  นางสาวพมิพว์ิไล ขาวน้ าเงิน 23 076450302034-0

  นางสาวธนสรณ์ อ่อนร าพรรณ 24 076450302035-7

  นางสาวสุภัทฉรา. โสตแก้ว 25 076450302101-7

  นายกรธวัช ขาวล้ าเลิศ 26 076450302102-5

  นางสาวธิติมา กล่ินแก้ว 27 076450302103-3

  นางสาวกรกนก นิลก าแหง 28 076450302104-1

  นายนัฐวุธ แสงไชยา 29 076450302105-8

  นางสาวอรพรรณ เพช็รวัฒนา 30 076450302106-6

  นางสาวฟา้ประธาน บดุชาดา 31 076450302107-4

  นางสาวศิริรัตน์ โชติสุขสงวน 32 076450302108-2

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:51  หน้า 20/ 51



ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90353 : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวจริวรรณ สิงหโ์ฉม 33 076450302109-0

  นางสาวสุวพชิญ์ บรูณสุข 34 076450302110-8

  นางสาวพรพรรณ เลิศศรี 35 076450302111-6

  นายสุวพชัร แย้มสุข 36 076450302112-4

  นางสาวโชติกานต์ ประเวระไพ 37 076450302113-2

  นางสาวอริสา พุ่มเทยีน 38 076450302114-0

  นางสาวภัทรวรินทร์ แก่นไทย 39 076450302115-7

  นางสาววรรณภา เรือนชัย 40 076450302116-5

  นางสาวปรารถนา โอบอ้อม 41 076450302117-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90354 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุธาสินี นาราศรี 1 076450308001-3

  นายศุภกิจ เดชา 2 076450308002-1

  นางสาวศศิธร ชิณเกตุ 3 076450308003-9

  นางสาววิชุดา พนัธ์คงดี 4 076450308004-7

  นางสาวภัทรปวีณ์ ปัน้ดา 5 076450308005-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรีพล พรมมาศ 1 056450401108-6

  นายพนัธชา พนาพทิกัษ์กุล 2 056450401109-4

  นายเธียรชัย ปรางค์มณี 3 056450401110-2

  นายพงศกร ไทรหอมหวล 4 056450401111-0

  นายธีรภัทร์ สายภา 5 056450401112-8

  นายวิศรุต คูณทวี 6 056450401113-6

  นายอัคพนธ์ วรรณสุคนธ์ 7 056450401114-4

  นายสุทธิพงศ์ จรัสศรี 8 056450401115-1

  นางสาวภัทรวิจิตรา อินทมุาร 9 056450401116-9

  นายอภิสิทธิ ์พน้ภัย 10 056450401117-7

  นายกฤษฎา เผือกเดช 11 056450401118-5

  นายสุดทีรั่ก พนูชัย 12 056450401119-3

  นางสาวฉัตรลดา บรูณะ 13 056450401120-1

  นางสาวเอราวรรณ พบัพุ 14 056450401121-9

  นายภัทรภณ อภิชัยธนเชิดชู 15 056450401122-7

  นายณัฐกิตต์ิ อ่วมมา 16 056450401123-5

  นายปณิธาน ปุย้หลวง 17 056450401124-3

  นายธนวัฒน์ ครุธเครือ 18 056450401125-0

  นายวีระพล หงษ์ประเสริฐ 19 056450401126-8

  นายวรัญญู มรรควินทร์ 20 056450401127-6

  นายอนชา ประหยัดทรัพย์ 21 056450401128-4

  นายธนเทพ เม่นไพร 22 056450401129-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายนพเศรษฐ ผลจนัทร์ 1 056450402007-9

  นายปยินันท ์ปยิภานีกุล 2 056450402008-7

  นางสาวศุภิสรา ตรีพนัธ์ 3 056450402009-5

  นางสาวฐิติพร ปรุงแสง 4 056450402010-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพลภัทร์ ผ่านอ้น 1 056450403027-6

  นายชญานนท ์วงษ์เสาร์ 2 056450403028-4

  นายพชัรดนัย ศิริเวช 3 056450403029-2

  นายกิตติธัช ทมุเชื้อ 4 056450403030-0

  นายปยิะพงษ์ เผ่ือนอาษา 5 056450403031-8

  นางสาวณัฐศิญาภา คงดี 6 056450403032-6

  นายอุฤษฎ์ รอดเปรม 7 056450403033-4

  นายธนัชวิชญ์ เกิดจงรักษ์ 8 056450403034-2

  นางสาวโสภณาฐิลักษณ์ ทองประเสริฐ 9 056450403035-9

  นายชยพทัธ์ ดานุนักษ์ 10 056450403051-6

  นายกิตติภพ กินแก้ว 11 056450403052-4

  นายอัครเทพ มัน่คง 12 056450403053-2

  นางสาวตรีเนตร เปีย่มทองค า 13 056450403054-0

  นายณัฐสิทธิ ์จเีวิน 14 056450403055-7

  นายกิตติพงษ์ ค าก่ า 15 056450403056-5

  นางสาวรัตติยา สิงหส์อน 16 056450403057-3

  นายธนภัทร คชสาร 17 056450403058-1

  นายธนะชัย ค าพรานลาน 18 056450403059-9

  นายชนาธิป พพิฒัน์ชัยยศ 19 056450403060-7

  นางสาววันวิสาข์ ศรีสุวานุวัฒน์ 20 056450403061-5

  นายภิญโญ ลิมวรนุสรณ์ 21 056450403062-3

  นายจกัรริน ทมุโคตร 22 056450403063-1

  นายจริวัฒน์ สามา 23 056450403064-9

  นายอรรคโกวิท คล้ายประเสริฐ 24 056450403065-6

  นายนนธวัช เวียงค า 25 056450403066-4

  นายวิวรรธน์ มีขวัญ 26 056450403067-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจนัทกานต์ ส าราญพานิช 1 056450405040-7

  นายพรีติ สีเชียฃพมิพ์ 2 056450405051-4

  นายชนชนันต์ โคชะดา 3 056450405052-2

  นายณัฐพล ก่อเเก้ว 4 056450405053-0

  นายคมกริช อินทะแสง 5 056450405054-8

  นายกิตติธัช ธ ารงธันยาวาท 6 056450405055-5

  นายวิวัฒน์ ยศข า 7 056450405056-3

  นายปรินทร ไยไหม 8 056450405057-1

  นายอรรถพล เทยีมปรุใหญ่ 9 056450405058-9

  นางสาวกัญญารัตน์ พลูสาริกิจ 10 056450405059-7

  นายศักรินทร์ กองค า 11 056450405060-5

  นายกฤตพฒัน์ สะสาร 12 056450405061-3

  นายวรวิทย์ วิทยา 13 056450405062-1

  นายชัชนันท ์แสงทอง 14 056450405063-9

  นายรัฐพงศ์ สาระ 15 056450405064-7

  นายอภิสิทธิ ์แหวนหล่อ 16 056450405065-4

  นายพรพษิณุ ผุดโรย 17 056450405066-2

  นายธีรณัฐ ย่าสัน 18 056450405067-0

  นางสาวจริาวรรณ จติรเพิ่ม 19 056450405068-8

  นายนราธรณ์ อาภาผล 20 056450405069-6

  นายธนกร วีระกุล 21 056450405070-4

  นายธนัท ชัยกิจ 22 056450405071-2

  นายศุภฤกษ์ วัฎฏวนิชย์กุล 23 056450405072-0

  นายธัชเมธ พุ่มพวง 24 056450405073-8

  นายกิตติคุณ สุขสภา 25 056450405074-6

  นายกันตินันท ์คุ้มรักษ์ 26 056450405075-3

  นางสาววรรณษา หงยามณี 27 056450405076-1

  นายธนกร หนองโสดา 28 056450405077-9

  นายวุฒิภัทร สาระไชย 29 056450405078-7

  นางสาวกมลวรรณ จนัทร์มณี 30 056450405079-5

  นางสาวบษุกร เต็มหตัถ์ 31 056450405080-3

  นางสาววัชรีพร วงค์นรเศรษฐ์ 32 056450405081-1
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายบริุศร์ นอสีดา 33 056450405082-9

  นายณัฐวุฒิ กุลเผือก 34 056450405083-7

  นายกมลวัทน์ อุ่นยศ 35 056450405084-5

  นางสาวสตรีรัตน์ สกุลเต็ม 36 056450405085-2

  นายภาสกร บญุประเสริฐ 37 056450405086-0

  นายอภิชาติ ทศวัฒน์ 38 056450405087-8

  นางสาวธารารัตน์ ทอนไธสง 39 056450405088-6

  นางสาวพรพมิล จนัทร์แดง 40 056450405089-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90407 : วิศวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกิตติโชค เอ่ียมส าอางค์ 1 056450407014-0

  นายเปรม สมเปงิ 2 056450407015-7

  นายนพรัตน์ ลาภเงิน 3 056450407016-5

  นางสาวอาทติยา จินาวัน 4 056450407017-3

  นายภูมิพฒัน์ นีละมณี 5 056450407018-1

  นางสาวอรณิชา ไกรนรา 6 056450407019-9

  นางสาววาสนา โชติชาลกิจ 7 056450407020-7

  นายพงศธร หา้งวงค์ 8 056450407021-5

  นายสุรชัย อาจทวีกูล 9 056450407022-3

  นายนรบดี ไกยสิทธิ์ 10 056450407023-1

  นางสาววิภาดา แสงสว่าง 11 056450407024-9

  นายพรีพฒัน์ ตอนสุข 12 056450407025-6

  นายณัฐวุฒิ จติละเอียด 13 056450407026-4

  นางสาวกมลพร อัศวสุวรรณ์ 14 056450407027-2

  นายจิรพนธ์ ส าโรง 15 056450407028-0

  นางสาวรักษ์สุดา เนตรวงค์ 16 056450407029-8

  นายแอนทวัน เถามุย้ 17 056450407030-6

  นายคามิน วงษ์เอ่ียม 18 056450407031-4

  นายณรงค์ฤทธิ ์ชัยพารา 19 056450407032-2

  นายปรมิณ แตงเพช็ร 20 056450407033-0

  นายไชยวุฒ เทีย่งธรรม 21 056450407034-8

  นางสาวสุนารี วงษ์พนัส 22 056450407035-5

  นายอาคเนย์ สอนสิทธิ์ 23 056450407036-3

  นายอภิสิทธิ ์แตบไธสง 24 056450407037-1

  นางสาวบญุญาดา บณุยสิทธิพ์ชิัย 25 056450407038-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90445 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกัลยา สุจจติร์จลู 1 056450451002-0

  นายธนวัฒน์ สุวรรณชาโต 2 056450451003-8

  นางสาวศิรินทร์ญา บญุสิทธิ์ 3 056450451004-6

  นางสาวสุณัฐชา กาญจนสุขสกุล 4 056450451005-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90447 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสิทธิชัย สารารัตน์ 1 056450406011-7

  นางสาวปยิภรณ์ พชืพรรณ์ 2 056450406012-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกิตติพงษ์ ก าเนิดการ 1 036450502006-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90503 : คอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวพณัธิภาร์ นิลเพชร 1 036450504006-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90601 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกิตติศักด์ิ บนิซาและ 1 136450601001-5

  นายพฒันชัย นิลจนิดา 2 136450601002-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90603 : ออกแบบแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุภนิดา พานไธสง 1 136450603108-6

  นายณัฐวัตร ใจดี 2 136450603109-4

  นางสาวอภิชญา ต่ายทอง 3 136450603110-2

  นายเอกอนันต์ ทองหนูด 4 136450603111-0

  นางสาวพมิพว์ิรัช เบญจพลวงศ์ 5 136450603112-8

  นางสาวอริสตา ผาวันดี 6 136450603113-6

  นางสาววาณิชา สีเหลือง 7 136450603114-4

  นางสาววิธิตา จนัหนิต้ัง 8 136450603115-1

  นายวิทวินทร์ อินสาม 9 136450603116-9

  นางสาวณีรนุช เทีย่งตรง 10 136450603117-7

  นางสาววีรีญา เบญจพลรัตนากร 11 136450603118-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90604 : ออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชญาดา ฉัตรแก้ว 1 136450604001-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณชิยการพระนคร

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90606 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวกชรัตน์ โกมลวัฒนพศ์ 1 136450602001-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90701 : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปวเรศ เจริญศิลป์ 1 126450701003-2

  นางสาวอภิสรา บญุภูมิ 2 126450701004-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธีราภรณ์ เอ่ียมแดง 1 126450702401-7

  นางสาวจารุวรรณ สมาพงษ์ 2 126450702402-5

  นางสาวฐิมาพร ไชยพร 3 126450702403-3

  นางสาวนัติยาพร แซ่อ้ึง 4 126450702404-1

  นางสาวกุลธิดา ชาวงษ์ 5 126450702405-8

  นางสาวประวีณา คงอุดม 6 126450702406-6

  นายเสฏฐวุฒิ ดิษฐรักษ์ 7 126450702407-4

  นางสาวศรัณย์พร บญุประสม 8 126450702408-2

  นายพงศธร ศรีเขียวพงษ์ 9 126450702409-0

  นางสาวหทัยา กิจสมุทร์ 10 126450702410-8

  นายศิวดล สิงหท์อง 11 126450702411-6

  นางสาวเกษรา พรมสาร 12 126450702412-4

  นายวิรกุล ศรีวรรณ์ 13 126450702413-2

  นางสาวเพชรดา ใจใส 14 126450702414-0

  นางสาวสุธาวี ศรีหรัิญ 15 126450702415-7

  นางสาวก่ิงกาญจน์ วงศ์ทองดี 16 126450702416-5

  นายฐานทพั ทองสุวรรณ 17 126450702017-1

  นางสาวพรพรรษา ตันเครือ 18 126450702018-9

  นางสาวชุติมดี บริรักษ์ 19 126450702019-7

  นางสาวอรสา สุภาพ 20 126450702020-5

  นางสาวอินซ๊อฟ กาสุรงค์ 21 126450702021-3

  นางสาวญาดารัตน์ นาคเกษม 22 126450702117-9

  นายอเนก แทนวันดี 23 126450702118-7

  นางสาวภณิดา สุ่นศักด์ิสวัสด์ิ 24 126450702119-5

  นางสาวนภัสสร สัจวุฒิวิชญ์ 25 126450702120-3

  นางสาวณิษฐภรณ์ ประดับเขต 26 126450702121-1

  นางสาวฐนิชา ศรีมหาพรม 27 126450702217-7

  นางสาวสุชานาฎ สิขันธกบตุร 28 126450702218-5

  นางสาวพชัรภรณ์ ทองอินทร์ 29 126450702219-3

  นางสาวจฑุามาส สุขส าราญ 30 126450702220-1

  นางสาวนิสา ศรีชัย 31 126450702221-9

  นางสาวจิดาภา ใหม่ตัน 32 126450702317-5
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวชลธิชา รอดโฉมงาม 33 126450702318-3

  นางสาวณัชชา เรืองชัชวาลย์ 34 126450702319-1

  นางสาวสุทธิดา ด้วงวิเศษ 35 126450702320-9

  นางสาวศิโรรัตน์ โจทย์ครบรีุ 36 126450702321-7

  นางสาวมธุรดา โพธิแ์จ่ม 37 126450702417-3

  นางสาวธิดารัตน์ ทองละมุล 38 126450702418-1

  นางสาววรางณา สมบรูณ์ 39 126450702419-9

  นางสาวศุกฑาลักษณ์ กล่ันจนัทร์ 40 126450702420-7

  นางสาวชุลิตา ศรีเถื่อน 41 126450702421-5

  นายณัฏฐกิตต์ิ พพิทิธ์ 42 126450702022-1

  นางสาวชลธิชา สุริยะวงษ์ 43 126450702122-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอาสยา ดวงคุณ 1 126450703116-0

  นางสาวสมิตานัน เลิศธนาภรณ์ 2 126450703017-0

  นางสาวอธิศรักษ์ นาคธรรมชาติ 3 126450703018-8

  นายสมชาย หมันมณี 4 126450703019-6

  นายโชติวิทย์ บรีุนอก 5 126450703020-4

  นายตะวัน ธีระรังสฤษด์ิ 6 126450703021-2

  นายพรีพล เชื้อเกตุ 7 126450703117-8

  นายธนาธิป เจริญชัยถาวร 8 126450703118-6

  นางสาวอุมาพร พรอนันต์ตระกูล 9 126450703119-4

  นางสาวสายทพิย์ แสงทอง 10 126450703120-2

  นางสาวพมิพพ์มิล นาแก้ว 11 126450703121-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  19/03/64 13:51  หน้า 40/ 51

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 ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90704 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรลภัส ล้นเหลือ 1 126450704005-4

  นางสาวธัญญาพร ฮะวังจู 2 126450704006-2

  นายรัตพงศ์ คงทน 3 126450704007-0

  นางสาวณัฐธิยาภรณ์ วงษ์ทวี 4 126450704008-8

  นางสาวกฤติมา เกร็งชื่อ 5 126450704009-6

  นางสาวกฤติกา เกร็งชื่อ 6 126450704010-4

  นายพชิญภัทร แก้วประโคน 7 126450704101-1

  นายชวิน วังยาว 8 126450704102-9

  นางสาวดวงกมล ทองยอดแก้ว 9 126450704103-7

  นางสาวมัลลิกา มหาวงษ์ 10 126450704104-5

  นางสาวสุจริา วัลย์เปรียงเถาว์ 11 126450704105-2

  นายกิติศักด์ิ ทองหลาม 12 126450704106-0

  นายอัคนิน ถิ่นช่วง 13 126450704107-8

  นางสาวชัชชญา อินศรีเมือง 14 126450704108-6

  นายอาทติย์ มนตรี 15 126450704109-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90705 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชลิตา ปัน่เจริญ 1 126450705001-2

  นางสาวพรนิภา จนัทรเภา 2 126450705002-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(ความร่วมมือ บ.การบนิไทยฯ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธนัชญา วโรนิธิภาส 1 126450703302-6

  นางสาวกรวรรณ เจยีจวบศิลป์ 2 126450703303-4

  นางสาวปยิะดา สุขสว่าง 3 126450703304-2

  นางสาววนิดา พพิธิ 4 126450703305-9

  นางสาวฝนทพิย์ หมืน่ค าจนัทร์ 5 126450703306-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนโกศล ฮ่ันไพศาล 1 036450805407-9

  นางสาวณัฐวรรณ ทัง่ทอง 2 036450805501-9

  นางสาวภณิดา ดีดวงพนัธ์ 3 036450805502-7

  นางสาวอรวรรณ จันทา่ม่วง 4 036450805503-5

  นางสาวณัฐวรรณ โพธิวราพรรณ 5 036450805504-3

  นายณรชัย ฉิมพาลี 6 036450805505-0

  นางสาวกิตติกานต์ พรหมณีวัฒน์ 7 036450805506-8

  นางสาวนภัส แสงพุ่ม 8 036450805507-6

  นายพรีศักด์ิ ทบัฤทธิ์ 9 036450805601-7

  นางสาวกมลชนก รุ่งเรือง 10 036450805602-5

  นายจลุละศักด์ิ สายอินทร์ 11 036450805603-3

  นายธนพฒัน์ วิจกัขณาภรณ์ 12 036450805604-1

  นายณัฐพล สุริยาพรพงศ์ 13 036450805605-8

  นายสหรัถ กะสุมา 14 036450805606-6

  นางสาวอติพร ศรีกลัด 15 036450805607-4

  นายทวิานนท ์ทนุบ ารุง 16 036450805701-5

  นางสาวทพิย์ภารัตน์ ชมเด็จ 17 036450805702-3

  นางสาวธวัลรัตน์ ทรัพย์ธ ารงค์ 18 036450805703-1

  นางสาวสุวิมล สุวะไกร 19 036450805704-9

  นายทปีกร ทวนมงคล 20 036450805705-6

  นางสาวพรนิภา กินารักษ์ 21 036450805706-4

  นางสาวสุภัค หุน่นาม 22 036450805707-2

  นางสาวพมิพม์าดา สุทธิโพธิ์ 23 036450805801-3

  นางสาวขนิษฐา สุดเสริฐสิน 24 036450805802-1

  นายเจตณัฐ ศรีทอง 25 036450805803-9

  นางสาวณิรชา พงษ์ทองเจริญ 26 036450805804-7

  นางสาวธนัชชา จิตชอบใจ 27 036450805805-4

  นายฐิติวัฒน์ ฐิติวัฒน์ภูวนาถ 28 036450805806-2

  นายพรชัย ตันตยานนท์ 29 036450805807-0

  นายธีรสิทธิ ์เมืองวงษ์ 30 036450805108-3

  นางสาวศรขวัญ ศรีอ ามะริน 31 036450805109-1

  นางสาวณัฐภัสสร รัตนชื่น 32 036450805110-9
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวชนิดา อรศรี 33 036450805111-7

  นางสาวทศัพร ชูสังข์ 34 036450805112-5

  นายภูริวัจน์ ฐานุอัครพฒัน์ 35 036450805113-3

  นางสาวมาริสา ทัง่ศร๊ 36 036450805114-1

  นางสาวชิดาภา อิสริยะพร 37 036450805115-8

  นางสาวจฑุามาศ รัตนรังสิกุล 38 036450805116-6

  นายบลูนภัส แสงมณีโชติช่วง 39 036450805117-4

  นายอัษฎายุธ เล็กเปยี 40 036450805118-2

  นางสาวธนพร สหทองไทย 41 036450805119-0

  นายณพ ธนเศรษฐศิริ 42 036450805120-8

  นางสาวผกามาศ เกษมพร 43 036450805121-6

  นางสาวชานันทช์นก วงษ์จุย้ 44 036450805122-4

  นางสาวสุภัสสรา กุลศรี 45 036450805123-2

  นางสาวพชิญาภา บญุมาตุ่น 46 036450805208-1

  นางสาววิจติรา สนั่นไหว 47 036450805209-9

  นางสาววราภรณ์ ธนูทอง 48 036450805210-7

  นายณัฐวุฒิ จนัทร์รักษ์ 49 036450805211-5

  นายธีระเดช ตับไธสง 50 036450805212-3

  นางสาวณัฐสุดา พสิิฐกานต์กุล 51 036450805213-1

  นายอติวัณณ์ คงอนันต์ 52 036450805214-9

  นางสาวสุวิชาดา ยินดีธีป 53 036450805215-6

  นายกฤษณะ เตรียมเพชร 54 036450805216-4

  นางสาวฐาปณัฐ เกินพา 55 036450805217-2

  นายสหภพ วิศิษฏ์พรอนันต์ 56 036450805218-0

  นายพงศกร เล่ียมงาม 57 036450805219-8

  นายปญุญพฒัน์ ฆนาศัยอนันต์ 58 036450805220-6

  นางสาวจงภัค โจทย์พมิาย 59 036450805221-4

  นางสาวณิชา แหว้ดี 60 036450805222-2

  นางสาวสาริศา - 61 036450805223-0

  นางสาวปณิศา - 62 036450805308-9

  นางสาวเมขลา จนัตะดี 63 036450805309-7

  นางสาวเพญ็นภา สุริเยศ 64 036450805310-5

  นางสาวมณีรัตน์ ชอบชื่น 65 036450805311-3
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายภาณุพงศ์ วงษ์ค าชัย 66 036450805312-1

  นายศิริพงษ์ วงษาบตุร 67 036450805313-9

  นายเตชิต นิลวัฒน์ 68 036450805314-7

  นางสาวชนากานต์ ทพิยวงศ์ 69 036450805315-4

  นายวิตติ กาละศรี 70 036450805316-2

  นางสาวรวิพร ต้ังภักดีตระกูล 71 036450805317-0

  นายธนากร จนัทรมานะ 72 036450805318-8

  นางสาวพมิพช์นก พรสุขจนัทรา 73 036450805319-6

  นางสาววาชิตา บญุขาว 74 036450805320-4

  นางสาวนิจนาถ จันจรมานิตย์ 75 036450805321-2

  นางสาวอจริวดี อุไรรัตน์ 76 036450805322-0

  นางสาวจรินันท ์สิทธิชัย 77 036450805323-8

  นางสาวอาทติยา รูปคุ้ม 78 036450805408-7

  นางสาวละอองทพิย์ บญุประสงค์ 79 036450805409-5

  นางสาวเจนิสา คชรัตน์พลพชัร 80 036450805410-3

  นายเกียรติวงศ์ คงสุขเจริญชัย 81 036450805411-1

  นายทรัพย์ทวี เจริญทรัพย์ 82 036450805412-9

  นางสาวอนิตา เคร่งจริง 83 036450805413-7

  นายพทุธิพงษ์ สุทธิสุวรรณ 84 036450805414-5

  นางสาวอินทริา ชมชิด 85 036450805415-2

  นางสาวปฏิพร พฒันา 86 036450805416-0

  นายภูธเนศ บญุสุวรรณ์ 87 036450805417-8

  นางสาวเกศมณี นันทวโนทยาน 88 036450805418-6

  นายธนชิต ภูมมา 89 036450805419-4

  นางสาวฐานิตา ถมทอง 90 036450805420-2

  นายธัญวุฒิ สนธิคุณ 91 036450805421-0

  นายสุวรรณภูมิ มานะ 92 036450805422-8

  นางสาวกมลทพิย์ แก้วงาม 93 036450805423-6

  นางสาวรัตตินันท ์รัตนภูมิ 94 036450805508-4

  นายนพวิทย์ ขุนสนิท 95 036450805509-2

  นายวิศวกร นนทน์อก 96 036450805510-0

  นายอิธิวัฒน์ เอกะจติร์ 97 036450805511-8

  นายนราวิชญ์ จันทาทอง 98 036450805512-6
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายวัฒนสิน สว่างศรี 99 036450805513-4

  นายฐาปกรณ์ หารินไสล 100 036450805514-2

  นายชยณัฐ วิโรจน์วัฒนกุล 101 036450805515-9

  นายจริาภาส พนัธีร์ 102 036450805516-7

  นายธีรวัฒน์ สุวรรณเทศ 103 036450805517-5

  นายกิตติพทัธิ ์เอนก 104 036450805518-3

  นางสาวปณัณธร พนูปาน 105 036450805519-1

  นายชาคริต ศรีเเดง 106 036450805520-9

  นายพงศธร นิศามณีจสั 107 036450805521-7

  นายภราดล ภักดี 108 036450805522-5

  นางสาวเอมมิกา พนัธ์สมศรี 109 036450805523-3

  นางสาวปาณิสรา สายปรีชา 110 036450805608-2

  นางสาวสุพตัรา ทะนารัมย์ 111 036450805609-0

  นายพชัรพล ลุงค า 112 036450805610-8

  นางสาวพทัธนันท ์ชนะนาน 113 036450805611-6

  นางสาวศศิวิมล อมรวรพกัตร์ 114 036450805612-4

  นางสาวกรสิริ มีศิลป์ 115 036450805613-2

  นายอลีฟ ราบเรียบ 116 036450805614-0

  นายมงคล จนัพฒุ 117 036450805615-7

  นางสาวกัลย์สุดา สมเฉลียว 118 036450805616-5

  นางสาวอาทติยา รุณดิษฐ 119 036450805617-3

  นางสาวจิรวรรณ สารการ 120 036450805618-1

  นายอรรคพล ฉันทนะสานนท์ 121 036450805619-9

  นางสาวอรษา เนียมสุวรรณ 122 036450805620-7

  นายณัฐวัตร เฉลิมวัฒน์ 123 036450805621-5

  นายชนินทร์ มีสิน 124 036450805622-3

  นางสาวพรรษา พริาดี 125 036450805623-1

  นางสาวเอมิกา รุ่งแสงรัตนกุล 126 036450805708-0

  นางสาวนาถนภา สุราลัย 127 036450805709-8

  นายปฏิพงษ์ หอมแสน 128 036450805710-6

  นายธนาสิทธิ ์นันทะริด 129 036450805711-4

  นายปยิะชัย ชูชวลิต 130 036450805712-2

  นางสาวขนิษฐา พรหมบตุร 131 036450805713-0
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายปฏิภาณ จ านงค์ค า 132 036450805714-8

  นายวัชรพล โพธิศ์รี 133 036450805715-5

  นางสาวศิวัชญา ศุทธยาลัย 134 036450805716-3

  นางสาวสาวิกา โตไกรลักษณ์ 135 036450805717-1

  นายอรินทร์ สมหวัง 136 036450805718-9

  นายอภิวัฒน์ เรืองหอม 137 036450805719-7

  นางสาววัชราลักษณ์ เหลาแสง 138 036450805720-5

  นางสาวจนิตปาตี ปานมาศ 139 036450805721-3

  นางสาวทกัษิณา เทวชู 140 036450805722-1

  นางสาวหตัถยา รุ่งแจ้ง 141 036450805723-9

  นายชิษนุพงศ์ ค าโมง 142 036450805808-8

  นางสาวณัฐสุภา มงคลการ 143 036450805809-6

  นายบญุฤทธิ ์ศรีโกศล 144 036450805810-4

  นายรัตน์ตะฉัตร โภคาสวัสด์ิ 145 036450805811-2

  นายกฤติพงศ์ นิลคร้าม 146 036450805812-0

  นางสาวนีรชา วารีร าพงึเพลิน 147 036450805813-8

  นางสาวทวิาภรณ์ ผลไม้ 148 036450805814-6

  นางสาวปยิวรรณ พนัพรม 149 036450805815-3

  นางสาวพชัรกัญญ์ เย็นศิลป์ 150 036450805816-1

  นายสุรศักด์ิ เรืองพร 151 036450805817-9

  นางสาวกชกร วงษ์สุบรรณ 152 036450805818-7

  นางสาวเฌอลันดา ชูอมรทรัพย์ 153 036450805819-5

  นางสาวปิน่รัก ขุนทอง 154 036450805820-3

  นางสาวสุทตัตา ภูมิแกด า 155 036450805821-1

  นายธัญศรัณ รัตนก าเนิด 156 036450805822-9

  นางสาวรมณ แก้ววังอ้อ 157 036450805823-7

  นางสาวภาสินี ปแีหล้ 158 036450805124-0

  นายสรรค์ เลิศมงคล 159 036450805224-8

  นางสาวมนต์ชิตา ศรีละออ 160 036450805324-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายรวิชาญ วงค์วิศาล 1 126450901001-4

  นายภูริภัทท ์เสียงล้ า 2 126450901002-2

  นางสาวศศิวิมล พึ่งเงิน 3 126450901003-0

  นายกฤติน แจ้งสนิท 4 126450901004-8

  นายสรวิชญ์ นพเดชกุลจริา 5 126450901005-5

  นางสาวโศจรัิตน์ สนเอ่ียม 6 126450901006-3

  นางสาวศุภณัฐชา ศรีดารณพ 7 126450901007-1

  นายกสานต์ิชนม์ ไวยสุศรี 8 126450901008-9

  นายธนวัฒน์ ดอนวิชา 9 126450901009-7

  นายอมตะ อุดมขันธ์ 10 126450901010-5

  นายตุลธร อุตตนางกูร 11 126450901011-3

  นายจริะวัฒน์ ไทยราช 12 126450901012-1

  นายณัฐฑัม อ๋องธรรมวงศ์ 13 126450901013-9

  นางสาวจริกาญจน์ ปญัจแก้ว 14 126450901014-7

  นายยศพนธ์ อนันต์สิทธิพร 15 126450901015-4

  นางสาวธีรดา ตระกูลวงษ์ 16 126450901016-2

  นางสาวกฤษณา ประสานเกียรติราช 17 126450901017-0

  นายภูวนาถ ศรีปดัถา 18 126450901018-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุทธวีร์ อ่ิมพรมานะ 1 126450902003-9

  นางสาวศุรดา จติต์สุพร 2 126450902004-7

  นางสาวชัญญานุช กุลสุวรรณ 3 126450902005-4

  นางสาวธนัญญา พลูเจริญ 4 126450902006-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

T1-90903 : สถาปตัยกรรม (5 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวณัฐวิภา ราศรี 1 126450903001-2

  นายวิศวะ สิมสน 2 126450903002-0

  นางสาวศิวปริยา แกล้วทนงค์ 3 126450903003-8

  นางสาวเบญจพร ไผ่เศวตอนันต์ 4 126450903004-6

  นางสาวปรียาภัทร สังดา 5 126450903005-3

  นางสาวอัญธิมา โยธาจนัทร์ 6 126450903006-1

  นายณัฐภาคย์ ธรณ์พพิฒัน์ 7 126450903007-9

  นางสาวพลอยวรีย์ ธ ารงกิตติชัชวาล 8 126450903008-7

  นางสาวปยิะวรรณ รักษ์ดรุณ 9 126450903009-5

  นายธีรัตม์ สว่างวัฒนเศรษฐ์ 10 126450903010-3

  นางสาวอัญชสา บญุเสนันท์ 11 126450903011-1

  นางสาวกมลพรรณ เสนทอง 12 126450903012-9

  นางสาวณัฐหทยั กิตติกุลเสฏฐ์ 13 126450903013-7

  นางสาวปทัมพร ผาดแผ้ว 14 126450903014-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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