
 
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quato  
ปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------------- 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quato ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  TCAS รอบที่  2 Quato ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ทุกคนทราบ 
และปฏิบัติ ดังนี้  

 

2.  กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือจัดส่งเอกสาร 
          ทางไปรษณีย์ (ตามข้อ 3) 
 2.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้  
          เพ่ือนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  
          พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    
 2.3  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564  

3.  จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564                                                                      
 3.1 ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย (1 นิ้ว)       จำนวน  1  ฉบับ 
 3.2 สำเนาใบชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จำนวน  1  ฉบับ 
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน            จำนวน  1  ฉบับ 
 3.4 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)                     จำนวน  2  ฉบับ 

** หมายเหตุ ** 1.  กรณียังไม่ได้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งสำเนาใบระเบียน 
แสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์แทน (จำนวน 1 ฉบับ) และถ้าได้ฉบับสมบูรณ์ 

      ต้องนำส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์เทเวศร์) 
    2.  เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายสำเนา ขนาด A4 รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมเซ็นชื่อ-นามสกุล 
 

        
     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  www.rmutp.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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โดยจ่าหน้าซองถึง 
 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ จ่าหน้าซองถึง 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณอุมาพร   เสือจำศิล 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข เอ่ียมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ 4 ปี คุณจริยา     สุดกระโทก 
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี              พูลทอง 
วิศวกรรมศาสตร ์4 ปี คุณธัญศิริ   ตาเย็น 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณบุญวิภา   ธนะโชต ิ

4.  ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา  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 .........................................  

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 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: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.  ปฐมนเิทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
6.  กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)       
7.  การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  
8.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือว่าการขึ้นทะเบียน 
    เป็นโมฆะ หรือหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 
    ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

         ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน ์  วงษ์ศรีษะ) 

    รักษาราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90101 : การท่องเที่ยว (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวรวินท์นิภา อุตราช 1 076450101027-7

  นางสาววิมลรัตน์ ภาระวัน 2 076450101028-5

  นางสาวธันยา วันทอง 3 076450101029-3

  นายทักษ์ดนัย สังข์ทอง 4 076450101030-1

  นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องสุด 5 076450101031-9

  นางสาวณัฐณิชา ภู่บวั 6 076450101032-7

  นางสาวรุ่งตะวัน สมบติัดี 7 076450101033-5

  นายณิชาดา โภคินพงศ์อมร 8 076450101034-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/64 00:00  หน้า 1/ 42
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90102 : การโรงแรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชลัดดา ปิน่ทอง 1 076450102110-0

  นางสาวกัญญาวีร์ ไม้ทอง 2 076450102111-8

  นางสาวพลอยชมพ ูพลเย่ียม 3 076450102112-6

  นางสาวทวีพร คงนะ 4 076450102113-4

  นายณัฐพงศ์ สิทธิวงศ์ 5 076450102114-2

  นายพาคีนัย ทองไข่ 6 076450102115-9

  นายเชิดศักด์ิ ปรางค์ทอง 7 076450102116-7

  นายรพภัีทร์ ศรีฉ่่านาค 8 076450102117-5

  นางสาวอรกัญญา ภัทรพงศ์พนัธ์ 9 076450102118-3

  นายเบญจศักด์ิ ใจดีเย็น 10 076450102119-1

  นายอานนท์ ละออเอ่ียม 11 076450102120-9

  นางสาวน ่าฝน อะโนรี 12 076450102121-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอาริตา กรเก่ียว 1 076450103034-1

  นายธนภัทร แปน้เอม 2 076450103035-8

  นางสาววิจิตรตา และเยาะ 3 076450103101-8

  นางสาวชลธิชา สุทธิอัน 4 076450103102-6

  นางสาวมณีรัตน์ แลเชอร์ 5 076450103103-4

  นางสาวอภิญญา แก้วคอนไทย 6 076450103104-2

  นางสาวรสศกร อัจฉยสวัสด์ิ 7 076450103105-9

  นายจิรัฏฐ์ ศรีใหญ่ 8 076450103106-7

  นางสาวพมิพว์ิลัย ฤทธิขันธ์ 9 076450103107-5

  นางสาวสโรชา ศรีสุข 10 076450103108-3

  นางสาวนันทวรรณ กิจพฒันาการ 11 076450103109-1

  นางสาวปริณดา มลมิตร 12 076450103110-9

  นางสาวภัทรนันต์ สระแก้ว 13 076450103111-7

  นางสาวกฤษณา ดาปาน 14 076450103112-5

  นางสาวศิริพร ศรีสง่า 15 076450103113-3

  นางสาวปวรรัตน์ ค่าพลแสน 16 076450103114-1

  นางสาวเบญจาภา ทองบางผึ ง 17 076450103115-8

  นางสาวธนพร อัศวพร 18 076450103116-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90104 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายฉลองชัย เสียงเลิศ 1 076450104105-8

  นายภาสกร ภู่เพช็ร 2 076450104106-6

  นายยานเดช สุขไกร 3 076450104107-4

  นายศุภกรณ์ นุชวิจิตร 4 076450104108-2

  นางสาวทวินัน เสืออ่วม 5 076450104109-0

  นายจีรวัฒน์ จิราพงษ์ 6 076450104110-8

  นายวัฒนพงษ์ บญุใหญ่ 7 076450104111-6

  นายอภิชล ศรีเพชรดี 8 076450104112-4

  นายณัฐพงค์ ช้างพลี 9 076450104113-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพบณพทัร์ เจริญอินทร์วงศ์ 1 056450201118-7

  นางสาวอ่ิมบญุ พชัราวุธ 2 056450201119-5

  นายปญัญาวิทย์ เขตนิมิตร 3 056450201120-3

  นายชวิน ดีมารยาตร์ 4 056450201121-1

  นายณัฐนนท์ อยู่พศิาล 5 056450201122-9

  นายชัยภัทร คงอ่อน 6 056450201123-7

  นายวรโชติ ยังเหลือ 7 056450201124-5

  นายสิทธิกร แสงอุทิศ 8 056450201125-2

  นายณัฐวุฒิ กนกกาญจนะ 9 056450201126-0

  นายณภัทร ภูมิชิน 10 056450201127-8

  นายปารมี ตันตราจิณ 11 056450201128-6

  นายกานต์พงศ์ หรินทรนิตย์ 12 056450201129-4

  นายศุภณัฐ น้อยสุภา 13 056450201130-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90202 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศธร จันทะประทุม 1 056450202011-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/64 00:00  หน้า 6/ 42

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90204 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอรดี พฒันา 1 056450203010-4

  นางสาวปยิวรรณ สาเทศ 2 056450203011-2

  นางสาวพรรณพชัร พรหมกระจ่าง 3 056450203012-0

  นางสาวกุลบตุร สายสีนวล 4 056450203013-8

  นางสาวธนาพร ประมล 5 056450203014-6

  นางสาวสุพรรณวิภา ตุ้มทอง 6 056450203015-3

  นายธนพงศ์ ฉายสุวรรณ์ 7 056450203016-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90205 : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเตชินท์ ซาไธสง 1 056450204034-3

  นายเกียรติศักด์ิ เสือใหล 2 056450204035-0

  นายศรายุทธ สุนทรชื่น 3 056450204036-8

  นายสหชาติ คงแปน้ 4 056450204037-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชนิตา ปานเหลือง 1 076450304326-8

  นางสาวปาลิดา บนุยสมภพ 2 076450304327-6

  นางสาวจุรีพร ม่วงสวย 3 076450304328-4

  นางสาวณัฐธิดา พนิเขียว 4 076450304329-2

  นายมหรรณพ ดีเอ่ียม 5 076450304330-0

  นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ ลิ มประชาศักด์ิ 6 076450304331-8

  นายนันทภัค แก้วระย้า 7 076450304332-6

  นายธนัญกรณ์ จ่าปาศรี 8 076450304333-4

  นายไตรเทพ อินทรทูต 9 076450304334-2

  นางสาวอติกานต์ ประสานไมตรีจิตร 10 076450304335-9

  นางสาวธาราทิพย์ จุลเจนใจ 11 076450304336-7

  นายนฤมณัฐ พลสงคราม 12 076450304337-5

  นางสาวรัตนาพร แท่นนาค 13 076450304338-3

  นายภุชงค์ อรรคฮาด 14 076450304339-1

  นางสาวพรทกานต์ อ่อนนาค 15 076450304340-9

  นางสาวชนานันท์ เจริญราษฎร์ 16 076450304401-9

  นางสาวณฐพร พรมสุข 17 076450304402-7

  นางสาวณัฐธิดา บญุถูก 18 076450304403-5

  นายวัชรพล ประสิทธิ์ 19 076450304404-3

  นางสาวประไพพกัตร์ ไชยนิตย์ 20 076450304405-0

  นางสาวนัฐพร พรหมศักด์ิ 21 076450304406-8

  นางสาวปญัญาพร มะติมุ 22 076450304407-6

  นางสาวนันท์นภัส โต๊ะส่าลี 23 076450304408-4

  นางสาวนิรชา จันพรม 24 076450304409-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวรษา เค้งเล้า 1 076450303124-8

  นายนภัทร โชคนิมิตร 2 076450303125-5

  นางสาวชมชมาศ ทองประเสริฐ 3 076450303126-3

  นางสาวลักษณาวรรณ ยิ มน้อย 4 076450303127-1

  นางสาวภัทรทิรานุช พนัธุเ์ตี ย 5 076450303128-9

  นางสาวกัญญาพชัร พุ่มโพธิ์ 6 076450303129-7

  นางสาววีนัส เรืองหรัิญ 7 076450303130-5

  นางสาวธนัชญา จันทร์โทน 8 076450303131-3

  นางสาวจีรนันท์ สุวิชญางกูร 9 076450303132-1

  นางสาวณัฐธิดา โพธิง์าม 10 076450303133-9

  นายภาคิน ปณิฑศิริ 11 076450303134-7

  นางสาวหทัยชนก มูลวงศรี 12 076450303135-4

  นายเกริกศักด์ิ สันทัดการ 13 076450303201-4

  นางสาวจุฑาทิพย์ เร่งเหมิ 14 076450303202-2

  นางสาวปลายฟา้ ทะแดง 15 076450303203-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90312 : การเงิน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวธิดาชนก อินนอก 1 076450306014-8

  นางสาวสุภชาดา หนองหาญ 2 076450306015-5

  นางสาวพรนิชา โต๊ะทอง 3 076450306016-3

  นางสาวพธุิตา ถวิลวรรณ์ 4 076450306017-1

  นางสาวญาณิศา บตุรดา 5 076450306018-9

  นางสาวณฐวรา ปทัมาลัย 6 076450306019-7

  นางสาวกัณฐิกา เช่ียวชาญ 7 076450306020-5

  นายปฏิภาณ อุปศรี 8 076450306021-3

  นายธนวัฒน์ ไสวงาม 9 076450306022-1

  นางสาวณปภา แสงเพลิง 10 076450306023-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90313 : การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอุบลวรรณ ริ วทอง 1 076450306212-8

  นายวัยวัฒน์ รัชวัตร์ 2 076450306213-6

  นายพงศกร ทองเทศ 3 076450306214-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90314 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรรณวษา ภูมิขันธ์ 1 076450316706-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิริรัตน์ ศิริซุ้มสุวรรณ 1 076450303440-8

  นางสาวพรนภา นิพนธ์เจริญโชติ 2 076450303525-6

  นางสาวอนัตดา จุทะแสง 3 076450303526-4

  นางสาวสุนิศา แดนหงษี 4 076450303527-2

  นางสาวกฤติมา สายแสง 5 076450303528-0

  นางสาวภัทรียา เพช็รสุข 6 076450303529-8

  นายธนธรณ์ ต้องธนาโชติ 7 076450303530-6

  นายปฏิพทัธ์ เกนอก 8 076450303531-4

  นางสาวปรินทิพย์ เจริญสุข 9 076450303532-2

  นางสาวพรรณนิภา พรหมพงษ์ 10 076450303533-0

  นายกานต์ ขานรัมย์ 11 076450303534-8

  นายคฑาภณ ทบประดิษฐ์ 12 076450303535-5

  นายภาราดร บญุทะวง 13 076450303536-3

  นายอาชนเทพ ปัน่เส 14 076450303537-1

  นางสาวณัฐิดา อาทร 15 076450303538-9

  นางสาวพมิปะภัค สิริพชัโรธรณ์ 16 076450303539-7

  นายปรเมศวร์ หรัิญนิธิชัย 17 076450303540-5

  นายอภิวัตร คนเพยีร 18 076450303601-5

  นางสาวไพลิน ทองเมืองหลวง 19 076450303602-3

  นายบารมี สุทธิช่วย 20 076450303603-1

  นายธีริทธิ ์วงษ์เดือน 21 076450303604-9

  นางสาวสุธินี อ่ิมแผ้วพนัธุ์ 22 076450303605-6

  นางสาวมนัสชนัญ พดุกลาง 23 076450303606-4

  นางสาวปาตีฮะ รายอคารี 24 076450303607-2

  นางสาวนัสรีน มูซอ 25 076450303608-0

  นายชายชาญ เม้ยนรทา 26 076450303609-8

  นางสาวนลินี เสวกพนัธ์ 27 076450303610-6

  นายรัฐศาสตร์ อุทปา 28 076450303611-4

  นางสาวคณิตาสรญ์ เมธากุลอธิวัชร์ 29 076450303612-2

  นางสาวศุกร์ฤทัย บญุประสงค์ 30 076450303613-0

  นางสาวธัญญาเรศ แปน้เพช็ร 31 076450303614-8

  นายทศพล แซ่หลี 32 076450303615-5
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90330 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นางสาวอริสา คงนาวัง 33 076450303616-3

  นางสาวปิน่มณี จงวิมาณสินธุ์ 34 076450303617-1

  นางสาวเกศแก้ว อมรเศรษฐ์วงศ์ 35 076450303618-9

  นายกฤษดา แดงชาติ 36 076450303619-7

  นางสาวณัฐวรา ชื่นชมสกุลชัย 37 076450303620-5

  นางสาวอนัญญา สมภักดี 38 076450303621-3

  นางสาวสิรัชญา กระต่ายทอง 39 076450303622-1

  นางสาวอรพณิ หกัขุนทศ 40 076450303623-9

  นายอนุสรณ์ พมิเสน 41 076450303624-7

  นางสาวจันทมาตย์ ศรีภูมาตย์ 42 076450303625-4

  นางสาวณัชชา แซ่เซียว 43 076450303626-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันที่  19/05/64 00:00  หน้า 15/ 42

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอริสา แย้มหงษ์ 1 076450305119-6

  นางสาวพยิะดา เขยะตา 2 076450305120-4

  นายมงคล ศรีละออง 3 076450305121-2

  นายณัฏกิตต์ิ สงวนศรี 4 076450305122-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90353 : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวแพรวา วรรณสงวน 1 076450302216-3

  นางสาวสุนิตา บตุรดางาม 2 076450302217-1

  นายชานนท์ เผ่าน้อย 3 076450302218-9

  นายชยานันต์ วิจิตรโสภาพนัธ์ 4 076450302219-7

  นางสาวณัฐชยา หลงศรี 5 076450302220-5

  นางสาวสวรรค์ยา หนูเทศ 6 076450302221-3

  นายสิรวิชญ์ สุจิตร์ 7 076450302222-1

  นายพสิิฐพงษ์ สงค์จันทร์ 8 076450302223-9

  นางสาวปิน่จุฑา กุลดิถี 9 076450302224-7

  นางสาววรัญญา บญุรักษา 10 076450302225-4

  นางสาวศุภาพร แซ่โง้ว 11 076450302226-2

  นางสาวณัฎฐณิชา วรรณอาภา 12 076450302227-0

  นายสิทธิกานต์ พมิพป์ระสาร 13 076450302228-8

  นางสาวอรัญญา เพชรนอก 14 076450302229-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90354 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวอรญา พนัชกาญจน์ 1 076450308007-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภวัฒน์ จวงจัตุรัส 1 056450401061-7

  นายปณุยศักด์ิ เกษมศักดากร 2 056450401062-5

  นายนาสกร ช้างสาร 3 056450401063-3

  นายกิตติพทัธิ ์นุชน้อย 4 056450401064-1

  นายจิรเมธ ส่าลี 5 056450401065-8

  นางสาวรติรส สุตพรม 6 056450401066-6

  นายวีรภัทร อารักษ์ 7 056450401168-0

  นายเอกลักณ์ น่ิมประเสริฐ 8 056450401169-8

  นายจักริน มิง่ขวัญ 9 056450401170-6

  นายศักดา โพธิร์ะย้า 10 056450401171-4

  นายเสฏฐวุฒิ ชลารัตน์ 11 056450401172-2

  นายวศิน รักเงิน 12 056450401173-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90402 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายปณัณวัช เตชะวีรกาญจน์กุล 1 056450402026-9

  นางสาวกฤษณา เศษสุวรรณ 2 056450402027-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเดชษิท นาคจุ้ย 1 056450403036-7

  นายปฏิพทัธ์ ขุนทอง 2 056450403037-5

  นายพงศธร ปฏินันทกุล 3 056450403038-3

  นายไกรภพ อาวุธพนัธ์ 4 056450403039-1

  นางสาวกชกร พรไชยโย 5 056450403040-9

  นายสถาปนิก เอ่ียทสอาด 6 056450403041-7

  นายเกียรติศักด์ิ ศรีเมือง 7 056450403042-5

  นางสาวลีลาวดี ศรีรัตน์ 8 056450403082-1

  นายพงษ์นภา ชลวิสูตร 9 056450403083-9

  นางสาวศศิกา สนธิกัณฑ์ 10 056450403084-7

  นายพงษ์ศักด์ิ วิจิตร 11 056450403085-4

  นายธนวัฒน์ โกมลวิศิษฏ์ 12 056450403086-2

  นายศุภวิชญ์ เกิดวัฒนา 13 056450403087-0

  นายจักรกฤษณ์ สิงหเ์สนา 14 056450403088-8

  นางสาวนภัสสร คุ้มสอาด 15 056450403089-6

  นายกฤธพล ธรรมวิรัตน์ 16 056450403090-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพพิฒัน์ ประจักษ์วงศ์ 1 056450405043-1

  นายภูวพล หรัิญปญัจราชัย 2 056450405044-9

  นายธนกฤต แซ่กิม 3 056450405045-6

  นางสาวพชัริญา อุดมสุข 4 056450405046-4

  นายทรงยศ แดงจ่ันเจริญ 5 056450405047-2

  นายณัฐภัทร ประสมผล 6 056450405094-4

  นายดนุพร สถาพรพพิฒัน์กุล 7 056450405095-1

  นางสาวกาญจนา หาญสว่าง 8 056450405096-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90407 : วิศวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธัชพล บตุยะรัตน์ 1 056450407101-5

  นางสาวอดิศา บญุพนัธ์ 2 056450407102-3

  นางสาวคุณาพร รักชนะ 3 056450407103-1

  นายวันชัย ชื่นบาน 4 056450407104-9

  นายธนกฤต ชัยฤกษ์ 5 056450407105-6

  นายธิติพชัร สุวรรณรัตน์ 6 056450407106-4

  นายสุเมธา ปดัถามา 7 056450407107-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90409 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนพฒัน์ จ่ันชาวนา 1 056450409035-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคสมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90431 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกฤษดา จันทร์ทริศิลป์ 1 056450403531-7

  นายธนาธิป ดวงมณี 2 056450403532-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90445 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชินภัทร ธรรมใจบญุมา 1 056450451006-1

  นายสิทธิศักด์ิ ฮาบพนม 2 056450451007-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90447 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจิรวัฒน์ ทองจันทร์ 1 056450406034-9

  นางสาวพริิยา จันทราษา 2 056450406035-6

  นายชานนท์ สมหวัง 3 056450406036-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสุนทร จ่าปามี 1 036450502019-8

  นายพรีดนย์ จันทร์งาม 2 036450502020-6

  นายชัยวัฒน์ สาเทศ 3 036450502021-4

  นายปรมินทร์ ตั งอยู่ภูวดล 4 036450502022-2

  นายอัษฎาวุฒิ หวังเจริญ 5 036450502023-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90502 : อุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายบญุญฤทธิ ์สุขพว่ง 1 036450503013-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90602 : ออกแบบแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรรณารัตน์ กนกสวนทรัพย์ 1 136450603125-0

  นางสาวชญาภรณ์ ดอกประทุม 2 136450603126-8

  นางสาววิภารัตน์ บญุสมพงษ์ 3 136450603127-6

  นางสาวบณัฑิตา ศินาวิศาล 4 136450603128-4

  นางสาวณัฎฐา วงศ์ศิลปภิรมย์ 5 136450603129-2

  นางสาวอรวรา สุนทร 6 136450603130-0

  นางสาวกุสุมา รักเจริญเมือง 7 136450603131-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90604 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปยิะดา ล่าไยนุต 1 136450602003-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90701 : ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวนพมาศ ค่าสม 1 126450701011-5

  นางสาวดมิสา ไชยรัตน์ 2 126450701012-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวชาลิสา พลค่ามาก 1 126450702032-0

  นายธราธิป ศุภาคม 2 126450702033-8

  นางสาวสุชาดา ไตรพพิฒัน์ 3 126450702034-6

  นางสาววรรณภา พว่งพงษ์ 4 126450702035-3

  นางสาวภณิดา แสงแก้ว 5 126450702036-1

  นายฉัตรชัย กิริยา 6 126450702131-0

  นางสาวรุจิรา สมอารมณ์ 7 126450702132-8

  นางสาวณัฏฐณิชา ทรัพย์ทวีคูณ 8 126450702133-6

  นายธีระศักด์ิ สุจริต 9 126450702134-4

  นางสาวศศิประภา เสาวภา 10 126450702135-1

  นางสาวปยิวรรณ มณีนิล 11 126450702136-9

  นางสาวกัลยรัตน์ เอ่ียมส่าอางค์ 12 126450702231-8

  นางสาวภัทรา วงศ์ศักด์ิขนิษฐ 13 126450702232-6

  นางสาววรินีย์ หาเคน 14 126450702233-4

  นางสาวปรายฝน พลูศิลป์ 15 126450702234-2

  นางสาวลลิตา ปานแก้ว 16 126450702235-9

  นางสาวดุจดาว นิลงาม 17 126450702236-7

  นายนราวิชญ์ แก้วไส 18 126450702330-8

  นายบรูพา ไกรโพธิ์ 19 126450702331-6

  นางสาวกิติญา ปกีกลาง 20 126450702332-4

  นางสาวชุติกาญจน์ เนาวลักษณ์ 21 126450702333-2

  นางสาวโยษิตา ก่าเกตุ 22 126450702334-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวปาลิดา ชอบงาม 1 126450703025-3

  นางสาวสุชานาถ งามดี 2 126450703026-1

  นางสาวสุวิสารี หนูช่างสิงห์ 3 126450703124-4

  นายตะวัน หล่ิมเทศ 4 126450703027-9

  นางสาวอัญธิชาพร กตะศิลา 5 126450703125-1

  นางสาวแพรพลอย ศิริบตุร 6 126450703126-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90705 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววรธิดา นิลจันทร์ 1 126450705003-8

  นางสาวพรนารายณ์ อยู่เกตุ 2 126450705004-6

  นางสาวศิริกร เจริญวัฒนาสุข 3 126450705005-3

  นางสาวรัชนีกร เปรมพงษ์ 4 126450705006-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(MOU บ.การบนิไทย)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวภัคธีมา เบญ็จพร 1 126450703308-3

  นางสาวพชิามญชุ์ แก้วยม 2 126450703309-1

  นางสาวกัญญา อมรรัตนโกศล 3 126450703310-9

  นางสาวณหทัย ตระการจันทร์ 4 126450703311-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวศิรินทิพย์ ทองค่า 1 036450805136-4

  นายวฤนท์ ชมภู 2 036450805137-2

  นายกฤตพล พวงบบุผา 3 036450805138-0

  นางสาวณัฐวดี อินเจริญ 4 036450805139-8

  นางสาวกานต์ทิตา อนันตะ 5 036450805140-6

  นางสาวเกษมณี คาวะนา 6 036450805141-4

  นายศิรภัทร์ พนัธุห์าญ 7 036450805142-2

  นายอาด๊ิล เจ๊ะแล 8 036450805143-0

  นางสาวนวพรรษ ตรานกแก้ว 9 036450805236-2

  นายภูมิพฒัน์ วรบตุร 10 036450805237-0

  นางสาวศศิกานต์ โอมพทัิกษ์พงศ์ 11 036450805238-8

  นางสาวพรพรรษา เชิดฉาบ 12 036450805239-6

  นางสาวณัฏฐนิชา อ่านาคะ 13 036450805240-4

  นายสงกรานต์ แก้วสัย 14 036450805241-2

  นางสาวแสงรวี พสุิทธิพจน์ 15 036450805242-0

  นางสาวจุฬาฐินี เปล่ียนแสงศรี 16 036450805243-8

  นายณภัทร ชีพชื่นหรรษา 17 036450805336-0

  นางสาวแก้วกานต์ กิจโสภี 18 036450805337-8

  นายณัฐกุล ศรีมันตะ 19 036450805338-6

  นางสาวอรอนงค์ โสรัตน์ 20 036450805339-4

  นางสาวฐิตาภา พรกุณา 21 036450805340-2

  นางสาวณัฐณิชา อุทัยฉาย 22 036450805341-0

  นายกฤษฎา ตรีพงษ์พนัธ์ 23 036450805342-8

  นายนันทภพ แสงอุไร 24 036450805343-6

  นางสาวอริสรา เหล็กกล้า 25 036450805436-8

  นางสาวศิรินันท์ พนัธ์ชูกลาง 26 036450805437-6

  นายอนุพงศ์ ส่งแสง 27 036450805438-4

  นายปยิพทัธ์ บญุปลูก 28 036450805439-2

  นายณัฐวุฒิ โสสุ่ย 29 036450805440-0

  นายธนวัฒน์ โพธิศ์รี 30 036450805441-8

  นายกิตติธัช กาญจนรณกร 31 036450805442-6

  นายณัฐนันท์ สุขราช 32 036450805443-4
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายสุภคม วุฒิสุวรรณ 33 036450805536-5

  นายภราดร จุลส่าลี 34 036450805537-3

  นายวีรวิชญ์ สิริพงศ์เมธี 35 036450805538-1

  นางสาวกาญจนา ทองแพง 36 036450805539-9

  นายกิตติธัช ทองทา 37 036450805540-7

  นายศิริชัย เจริญสุข 38 036450805541-5

  นางสาวนุชนันท์ ชื่นอารมย์ 39 036450805542-3

  นายธาดา วารสุข 40 036450805543-1

  นางสาวชนิดาภา ครุฑด่า 41 036450805635-5

  นางสาวบณุยานุช เจนเวชศักดา 42 036450805636-3

  นางสาวฐิติมา ศรีสุวรรณศักดา 43 036450805637-1

  นางสาวอภิชญา พมิพอ่์อน 44 036450805638-9

  นางสาวชลธิชา นาคพลอยงาม 45 036450805639-7

  นางสาวธีรพร ฉายทองจันทร์ 46 036450805640-5

  นางสาวสุนทรี ไชยบรีุ 47 036450805641-3

  นางสาวณัชขา พุ่มผกา 48 036450805642-1

  นางสาวกนกวรรณ กากแก้ว 49 036450805735-3

  นางสาวเปรมจิรา สอนศรี 50 036450805736-1

  นางสาวบณุยานุช สุวรส 51 036450805737-9

  นายโอบนิธิ ปวนสุรินทร์ 52 036450805738-7

  นางสาวพชิญาภา รัตนไพบลูย์วงศ์ 53 036450805739-5

  นายกิตติธัช พรรณา 54 036450805740-3

  นายพฒิุ เลิศบรรเจิดจิต 55 036450805741-1

  นายณัฐธีร์ ฐิติจรัสพรสุข 56 036450805742-9

  นางสาวดวงทิพย์ เจริญย่ิงเตชะ 57 036450805835-1

  นางสาวพรณิภา ดิษดี 58 036450805836-9

  นายธนพล จิรจารุกิตต์ 59 036450805837-7

  นางสาวสิริภา ทิพย์รัตน์ 60 036450805838-5

  นายปราชญ์พนัธุ ์โสมรักษ์ 61 036450805839-3

  นางสาวปณวรรณ ตราโต 62 036450805840-1

  นางสาวมรธิดา ไชยปญัญา 63 036450805841-9

  นายศุภณัฐ คนงาม 64 036450805842-7

  นางสาวชนกนันท์ ลายเขียน 65 036450805144-8
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

  นายกฤษณะ หนูนุรักษ์ 66 036450805244-6

  นางสาวจินตนา เพญ็จวัฒนะ 67 036450805843-5

  นายศุภกรณ์ ไชยพมิพ์ 68 036450805245-3

  นายธสุ มณีวงษ์ 69 036450805246-1

  นางสาวสุรดา เหมชาติ 70 036450805444-2

  นายธนพล แซ่กัง 71 036450805544-9

  นางสาวณิชา เผ่าสุวรรณ 72 036450805643-9

  นางสาวพชรพร จารุภุมมิก 73 036450805644-7

  นางสาวจณิสตา ทองแสง 74 036450805743-7

  นายจิตริน ซอเเละห์ 75 036450805744-5

  นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มทองค่า 76 036450805844-3

  นายส่าราญ พฤษหอม 77 036450805845-0

  นายศุภวิชญ์ อัศวพฒันากูล 78 036450805846-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายมงคล เอ่ียมท่า 1 126450901028-7

  นายจิรภัทร จันทรคาธ 2 126450901029-5

  นายวัชรพล สุขร่ามิ 3 126450901030-3

  นางสาวศลิษา บญุกิจ 4 126450901031-1

  นางสาวพชิชาภา ภู่ระหงษ์ 5 126450901032-9

  นายณัฐวิชช์ ธนะกรศิรวัจน์ 6 126450901033-7

  นางสาวพรหมกมล โพธิศ์รี 7 126450901034-5

  นายรวินท์ ศรีสุทล 8 126450901035-2

  นายปชัญา แก้วเกตุ 9 126450901036-0

  นางสาวสุพรรณพร ดีเลิศ 10 126450901037-8

  นายธนวัฒน์ โกรธกล้า 11 126450901038-6

  นางสาวปณัฑารีย์ วิริยพงศ์รัตน์ 12 126450901039-4

  นางสาวเบญจมาศ ธนบตัร 13 126450901040-2

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนภัทร เจริญพงศ์ 1 126450902009-6

  นางสาวชนิสรา สุวรรณลาภา 2 126450902010-4

  นางสาวอรพมิล ขันธวัฒน์ 3 126450902011-2

  นายธนทัต สฤษด์ิรัตน์ 4 126450902012-0

  นายธีร์วรา ฤทธิรงค์ 5 126450902013-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

TCAS รอบที่ 2 Quota

T2-90903 : สถาปตัยกรรม (5 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศตายุ พสุิทธิพงษ์ 1 126450903015-2

  นางสาวชลธิชา ทีระฆงั 2 126450903016-0

  นายนพคุณ หาเรือนปราชญ์ 3 126450903017-8

  นางสาวธนธรณ์ จันทร์กวีกูล 4 126450903018-6

  นายสุกฤษฏ์ิ ธนเกียรติโภคิน 5 126450903019-4

  นางสาวธนิยะ ปสัสา 6 126450903020-2

  นางสาวบษุกร สะอาดดี 7 126450903021-0

  นางสาวพชิญานิน ทัดเทียม 8 126450903022-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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