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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-97101 : อัญมณรีังสรรค์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ สถาบนัอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 971012001-61  นางสาวออมสิน แสนอินอ านาจ
 971012002-42  นายอมรเทพ ทวีชัย

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  27/04/65 08:50  หน้า 1/ 53
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90101 : การท่องเทีย่ว (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 901012001-31  นายจักรธร อุดล้อม
 901012002-12  นางสาวปณัณิกา ทูลฉลาด
 901012003-93  นางสาวอรวรา เพช็รเจริญ
 901012004-74  นายภัคพล ม่ันสุขผล
 901012005-45  นางสาวอาภาวรรณ ชุนหะศรี
 901012006-26  นายจักรินทร์ โอนอ่อน
 901012007-07  นางสาวณัฐวดี เขตนิมิตร
 901012008-88  นางสาวบญุสิตา ไชยรัมย์
 901012009-69  นายธนาธิป เกตุขุนทด
 901012010-410  นายบญุญฤทธิ ์ชุมรัมย์
 901012011-211  นายธนพฒัน์ อัศวเพิ่มพลูผล
 901012012-012  นางสาวธัญวดี แก้วพา
 901012013-813  นางสาวศศิกานต์ บดืขุนทด
 901012014-614  นางสาวนงนภัส ยิ้มแย้ม
 901012015-315  นางสาวจิดาภา นวมะตานนท์
 901012016-116  นางสาวธนิดา แพงตา
 901012017-917  นายภัทรธร ปานรสทิพย์
 901012018-718  นางสาวรัชดาภรณ์ จันเพ็ง
 901012019-519  นางสาวกิตติวรรณ พูลมา
 901012020-320  นางสาวธัญมณี กลัดอยู่
 901012021-121  นางสาวชนิดาภา ม่ังมณี
 901012022-922  นางสาวเทวิกา ม่ันหมาย
 901012023-723  นางสาววันวิสา ฉายา
 901012024-524  นางสาวศุภิสรา ทิพยพรกุล
 901012025-225  นางสาวพิริยาภรณ์ ศรีปดิตา
 901012026-026  นางสาวศศิภา บญุทองสุข

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  27/04/65 08:50  หน้า 2/ 53



ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90102 : การโรงแรม (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 901022001-11  นางสาวภัทราภรณ์ ดาจง
 901022002-92  นางสาวนภัสสร พิมพา
 901022003-73  นางสาวสาริศา นาถาบ ารุงวรกุล
 901022004-54  นายธนวัฒน์ ผ้ึงลาภ
 901022005-25  นางสาวเจตปรียา เจริญพร
 901022007-86  นายอนันต์ชัย อินทรโสภา
 901022008-67  นางสาวกุลภัสสร์ พันชวนัส
 901022009-48  นายธนโชติ ติดตารัมย์
 901022010-29  นางสาวคณภรณ์ จันทร์หอม
 901022011-010  นางสาวสุมิตา โพธิพ์า
 901022012-811  นายพงศธร หลุยตระกูล
 901022013-612  นางสาวชลธิชา สอดแก้ว
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 901032001-91  นายภาณุพงศ์ แบบแผน
 901032002-72  นางสาวสายธาร รัตนพันธ์
 901032003-53  นายรัชชาพงษ์ ทองโกมล
 901032004-34  นายสุธาวี พระไทรโยค
 901032005-05  นางสาวชลิดา วีชะรังสรรค์
 901032006-86  นางสาวศศิธร บตุรพรม
 901032007-67  นางสาวปยิะดา ศรีโพธิ์งาม
 901032008-48  นางสาววรัญญา สุขต่าย
 901032009-29  นางสาวณัฐรดา บวัฤทธิ์
 901032010-010  นายภานุเดช สุเมธลักษณ์
 901032011-811  นางสาวเมธินี ดอนทอง
 901032012-612  นางสาวจุฑาทิพย์ คงเจริญ
 901032013-413  นายธนากร กนกหงษ์
 901032014-214  นางสาวนฤภร บญุปลอด
 901032015-915  นายณัฏฐิวัฒน์ หวานจิตร์
 901032016-716  นางสาวปยิภัสร์ จังธนะสมบติั
 901032017-517  นางสาวปญิาดา เถื่อนเล็ก
 901032018-318  นางสาวภัทรกร ไสยวงศ์
 901032019-119  นายนนทจร ค าดี
 901032020-920  นางสาววรากร เมืองแก้ว
 901032021-721  นางสาวพลอยชมพ ูนรเรืองชัย
 901032022-522  นางสาววริษา ล้วนทับทิม
 901032023-323  นางสาวธมนวรรณ สหนัุน
 901032024-124  นายอภิวัฒน์ อารัศมี
 901032025-825  นายณัฐพงษ์ อมัณตระกูล
 901032026-626  นางสาวนงนภัส ปริญญาวานิชย์
 901032027-427  นางสาวสุวนันท์ สอนส่ัง
 901032028-228  นางสาวกนกกร สุขสว่าง
 901032029-029  นายดนุชา จ าใบ
 901032030-830  นางสาวชาคริยา เพชรสุด
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 901032031-631  นางสาวบศุรินทร์ ฤทธิ์เดช
 901032032-432  นายพันธกานต์ จันทร์ภิรมย์
 901032033-233  นางสาวจิตตานันท์ ทองเพชร
 901032034-034  นางสาววรรณพร พว่งเพง็
 901032035-735  นายธนากร สอนซ่ือ
 901032036-536  Missเนติมา แก้วคล้าย
 901032037-337  นางสาวกชกร ศักด์ิส่ง
 901032038-138  นางสาวณัฎฐณิชา นิยมพานิช
 901032039-939  นางสาวรัตนาภรณ์ ค าสอน
 901032040-740  นางสาวญาณิศา อักษรพมิพ์
 901032041-541  นางสาววริศรา ปานเพชร
 901032042-342  นางสาวพุทธาพร เฟื่องสินธุ์
 901032043-143  นายธีรดนย์ ค ามาก
 901032044-944  นางสาวศศิธร บญุนาค
 901032045-645  นางสาวเมธาวี ลัดดา
 901032046-446  นางสาวสุนิตา ซาเสน
 901032047-247  นายเจษฎา นามทะปดั
 901032048-048  นางสาวอรพินท์ แสงประสาท
 901032049-849  นางสาวทัชชญา สุทธิไชยา
 901032050-650  นางสาวกมลนัทธ์ นิลพัฒน์
 901032051-451  นางสาววิรัญชณา เสาลึก
 901032052-252  นางสาวดลยา เดชะค าภู
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90104 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 901042001-71  นายธนากร โตกุล
 901042002-52  นายธนดล ดาวเรือง
 901042003-33  นายภัคพงศ์ ส าเร็จดี
 901042004-14  นายพงศพศั บญุเอก
 901042005-85  นายกิตติพงศ์ พนินุช
 901042006-66  นายศุภกรณ์ นุชวิจิตร
 901042007-47  นางสาวจุฬาลักษณ์ เหชัยภูมิ
 901042008-28  นายศิวานนท์ เหลืองพล
 901042009-09  นายปริวัตน์ เจริญผล
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90201 : วทิยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 902012001-11  นางสาวศิริประภา วิชัยอริยุทธ
 902012002-92  นายธเนศ ทรัพย์สุวรรณ
 902012003-73  นายภัทรพล ทาตุนนท์
 902012004-54  นายณนณภัทร พลาชีวิน
 902012005-25  นายเดชานนท์ จุลฉพล
 902012006-06  นายณัฐพัชร์ เกิดเรือง
 902012007-87  นายฟาซิน รักดี
 902012008-68  นายดนุสรณ์ ปัน้ประจง
 902012009-49  นางสาวชลลดา ภาษาฐิติ
 902012010-210  นายชินาทิป สิทธิโชคสัมพนัธ์
 902012011-011  นายอินทัช ต่ออ านาจ
 902012012-812  นายธนาธิป ดวงกลาง
 902012013-613  นายกิตภณ วัชรินทร์ดิลก
 902012014-414  นายภูริพัฒน์ ลครไทย
 902012015-115  นายปวริศร์ เจริญพฒันศิริ
 902012016-916  นายธนวัฒน์ แสงชมภู
 902012017-717  นายพลรัฐ รอดส้ม
 902012018-518  นายคุณวรัญ สุขนิยม
 902012019-319  นางสาวกนกวรรณ แตงน่ืม
 902012020-120  นายเบญจพล คล้ายอุบล
 902012021-921  นายนิรมินทร์ อินทะไชย
 902012022-722  นายภูชนะ สุวิภาส
 902012023-523  นายวัชโรธร เอ่ียมสอาด
 902012024-324  นางสาวณัฎนิฌา คงปญัญา
 902012025-025  นายธนกร ทิตภาพงศ์
 902012026-826  นางสาวกุสุมา กานธนาวัฒน์
 902012027-627  นายสันดุษิต พุ่มปรีดา
 902012028-428  นายจารุภัค อภิชนเสวิยกุล
 902012029-229  นายตะวันฉาย สีเลิศ
 902012030-030  นายเมธาพร น้อยวานิช
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90201 : วทิยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 902012031-831  นางสาวกนกพร รุ่งเรือง
 902012032-632  นายจิรัฎฐ์ ธนเสฏฐ์วรกุล
 902012033-433  นายตะวัน ดีมีศรี
 902012034-234  นายธีรวัฒน์ บวัไข
 902012035-935  นายอัครัช เเหวนพริอด
 902012036-736  นายกุลพัทธ์ ศรีวิสุทธิ์
 902012037-537  นายรอซมี เรืองปราชญ์
 902012038-338  นายปญุญพัฒน์ วงษ์สถิตย์
 902012039-139  นายรุ่งกวิน พรหมอยู่
 902012040-940  นางสาวธนภรณ์ ไตรธรรม
 902012041-741  นางสาวมินตรา หม่ืนเดช
 902012042-542  นายเอกธนิก รุ่งสว่าง
 902012043-343  นายอริยพล ฉลองกลาง
 902012044-144  นายอาชวิต จันทร์เท่ียง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90202 : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 902022001-91  นางสาวสุดารัตน์ อินทร์สังข์
 902022002-72  นางสาวภาณุมาส แซ่อ้ึง
 902022003-53  นางสาววนิดา เเม้นชัยภูมิ
 902022004-34  นางสาวฤทัยชนก ท้ิงช่ัว
 902022005-05  นางสาวสุภัสสร เจนวิศวกิจ
 902022006-86  นางสาววรรณิกา จารุนัย
 902022007-67  นายพงษ์ดิษฐ์ ชัยนุรักษ์
 902022008-48  นางสาวสุภาวินีย์ ชุมทอง
 902022009-29  นางสาวชนัญญา อุทธศรี
 902022010-010  นางสาวจิราภัทร สวัสด์ิอุบล
 902022011-811  นายอนุรักษ์ บญุทูล
 902022012-612  นายธนภูมิ แสงสารคาม
 902022013-413  นายนนทกร มั่นคง
 902022014-214  นายธนพงศ์ ฉายสุวรรณ์
 902022015-915  นางสาวแพรวา นามแสง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90204 : วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 902042001-51  นางสาวพลอยภัส ศรียาอาจ
 902042002-32  นายพงษ์พัฒน์ บญุปล้อง
 902042003-13  นายธนภัทร ทิพย์เคลือบ
 902042004-94  นายภาสกร ประสพเหมาะ
 902042005-65  นางสาวณัชชา มาเหมาะโชค
 902042006-46  นายภูริท์ณรงค์ ขาวผ่อง
 902042007-27  นางสาวเพชราภรณ์ พลรักษา
 902042008-08  นายณัฐวัตร ทรัพย์ทอง
 902042009-89  นางสาวอรณิภา ฉายสุวรรณ์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90205 : วทิยาการข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 902052001-21  นางสาวพลอยไพลิน จันทนภุมมะ
 902052002-02  นายธนภัทร ธีระพัชรรังษี
 902052003-83  นางสาวสาริกา เสนแสนยา
 902052004-64  นายน าเงิน พบร่มเย็น
 902052005-35  นางสาวชลธิชา มุ่งเกิด
 902052006-16  นายอัครพล พุฒมาด
 902052007-97  นางสาวพิชญาทัศน์ อัมพรพิพัฒน์
 902052008-78  นายวีระพล เเสนพล
 902052009-59  นายพรีพฒัน์ ตันมาดี
 902052011-110  นายสมนึก จันทร์คงวงษ์
 902052012-911  นายพฒิุพงศ์ โชติพงศ์ปรีดา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903002001-11  นางสาวสุธาสินี ชูธีระกุล
 903002002-92  นายภัทรภร หอมทอง
 903002003-73  นางสาวฟา้ใส สาอุดม
 903002004-54  นางสาวญาณิกา ศรีจิตร
 903002005-25  นางสาวปรวิศา กานตานนท์
 903002006-06  นางสาวชลลดา ภาษาฐิติ
 903002007-87  นางสาวสวิชญา ฤกษ์ศิริพงษ์
 903002008-68  นางสาวสุวิภา ประสิทธิ์
 903002009-49  นางสาวธนพร มูลบรรจง
 903002010-210  นางสาวปวรรัตน์ เรืองกล่ิน
 903002011-011  นางสาวอธิชา อ าพนธ์
 903002012-812  นางสาวณัฐชา เบือ้งบล
 903002013-613  นางสาวณัฐพร ขาวใหม่
 903002014-414  นางสาวรวิสรา พลศรี
 903002015-115  นายจีรศักด์ิ งามมี
 903002016-916  นายพงศภัค เผ่าสังข์
 903002017-717  นางสาวศิริลักษณ์ ชูแต่ง
 903002018-518  นางสาวดวงเดือน ทองสิวรรณ์
 903002019-319  นางสาวนภจิต กิตติจันทร์รัตนา
 903002020-120  นางสาวสุชาดา ขยันหา
 903002021-921  นางสาวเพญ็กวิน เตยอ่อน
 903002022-722  นางสาวณัฐวิภา ศรีพดั
 903002023-523  นางสาวพัชริฌา วิลาทัน
 903002024-324  นางสาวธนาภา เอ่ียมสุข
 903002025-025  นางสาวอุดมรัตน์ อุดมทวี
 903002026-826  นายณัฐวุฒิ กระแสโสม
 903002027-627  นายกฤตบญุ หาญทวีทอง
 903002028-428  นายพทุธคุณ ยวนเพง็
 903002029-229  นางสาวเจลกา กันยะบตุร
 903002030-030  นายณัฐพงศ์ แพงค าตา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903002031-831  นางสาวอัฐภิญญา ศรีบญุธรรม
 903002032-632  นางสาวจุฑามาศ พลเทพ
 903002033-433  นายกิติชัย จ าลิงไร
 903002034-234  นางสาวสุพตัรา แก้วก่ิง
 903002035-935  นางสาวเปรมกมล โสดา
 903002036-736  นางสาวกัลย์สุดา แดงเอม
 903002037-537  นางสาวกัญญาภัคค์ แหวนแย้ม
 903002038-338  นางสาวนันทนัช นามทัศ
 903002039-139  นางสาวชุลิตา พพิฒัน์บวรกุล
 903002040-940  นางสาวชุติปภา เรืองต่อวงศ์
 903002041-741  นางสาวพรนภา ชีพสาทิศ
 903002042-542  นางสาวอนุธิดา ไชยรัตน์
 903002043-343  นางสาวกันยา หม่อนกันทา
 903002044-144  นางสาวนันทภรณ์ ชัยทิพย์
 903002045-845  นายพลฤทธิ ์วัลลภธารี
 903002046-646  นางสาวบญุยานุช เจริญยิ่งอมร
 903002047-447  นายนัทดนัย ซ่ือตรง
 903002048-248  นางสาวพิรดา พรมเถื่อน
 903002049-049  นายภูมิ ใยมา
 903002050-850  นางสาวนพวรรณ ศศิธรชัยเดช
 903002051-651  นางสาววีรดา แฉ่งเจริญ
 903002052-452  นางสาวพราวรวี ศรีนิยม
 903002053-253  นางสาวปญัจรีย์พร สวาคมปนัตี
 903002054-054  นางสาวณิชากานต์ ศิริมงคล
 903002055-755  นางสาวเบญจวรรณ ทัพแย้ม
 903002056-556  นายณัฏฐพล สินศิริ
 903002057-357  Missณภัทร แย้มทอง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903012001-91  นางสาววิลาวัณย์ สมจินดา
 903012002-72  นางสาวณาราภัทร จินตะนา
 903012003-53  นางสาวฎีกาแก้ว เอ่ียมค าเจริญ
 903012004-34  นางสาวอธิษฐาน รอดจากภัย
 903012005-05  นางสาวนฤนิตย์ แผ้วตัน
 903012006-86  นายนรเศรษฐ์ สุขดี
 903012007-67  นายบริุนทร์ สุวรรณ์ทา
 903012008-48  นายกิตตินันท์ ชะรากลาง
 903012009-29  นางสาววรรณิภา แสงสังข์
 903012010-010  นายศรัณย์ภัทร รอดมณี
 903012011-811  นายเจษฎา อุปมัย
 903012012-612  นายธนวัฒน์ เลิศวัฒน์ธนกุล
 903012013-413  นายพิริยะ บญุทอง
 903012014-214  นายอานนท์ โคตพรม
 903012015-915  นายวรวิช วันวอน
 903012016-716  นายกฤตนัย ปลัุนรัมย์
 903012017-517  นายภูริภัทร ล้ิมมณี
 903012018-318  นางสาวกานติมา ช่วยรักษ์
 903012019-119  นายนัฐนนท์ การบรรจง
 903012020-920  นายนพกร ศักด์ิเพชร
 903012021-721  นายพรีณัฐ โก่งศร
 903012022-522  นายก่อเกียรติ พอใจ
 903012023-323  นางสาวศรัญย์พร เจิมขุนทด
 903012024-124  นายธนกฤต บญุธรรม
 903012025-825  นายธราธร วันงาม
 903012026-626  นางสาวสโรชา เปรมผล
 903012027-427  นางสาวชลิตา พรมพฒุ
 903012028-228  นายเสฎฐวุฒิ สุขราช
 903012029-029  นางสาวนฤมล ดาทอง
 903012030-830  นายกฤตสุวรรณ ล่องต้ี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903012031-631  นางสาวอารยา หงวนถนอม
 903012032-432  นางสาวนัทติยา เทียมพัฒน์
 903012033-233  นางสาวชนาภา สุวรรณชัย
 903012034-034  นางสาวสุพชิชา จงสงวน
 903012035-735  นางสาวอริศรา นาคสุก
 903012036-536  นางสาวศิริโสภา วิเศษดอนหวาย
 903012037-337  นางสาวรุ่งระวี ติลานนท์
 903012038-138  นายธนกฤต ทองสุข
 903012039-939  นางสาวฟา้ใส ชมขุนทด
 903012040-740  นายอรรณพ พงศนีย์
 903012041-541  นายเอกบรุุษ พทุธนอก
 903012042-342  นางสาววรรวิษา โพธิ์พินิช
 903012043-143  นางสาววรรณนิศา สุริโย
 903012044-944  นายวทัญญู แซ่เตา
 903012045-645  นางสาวสุภัตตรา แก้วลอย
 903012046-446  นางสาวเบญจพร บญุรอด
 903012047-247  นายธนาทร สมานมิตร
 903012048-048  นางสาวณัฏฐกานต์ ศรีสิม
 903012049-849  นายภานุวัฒน์ คงบญุวาส
 903012050-650  นางสาววิรัญชนา สายสุข
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90305 : นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน-กลุม่วชิานวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903052001-01  นายรุจดนัย ตาติย์
 903052002-82  นายณฏฐพล ประสาร
 903052003-63  นายดลวัฒน์ เฉลย
 903052004-44  นายจตุรวิชญ์ ขจรศักด์ิสิริกุล
 903052005-15  นางสาวสุพนิ ทองเลิศ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90306 : นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน-กลุม่วชิาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903062001-81  นายจามร อุลหสัสา
 903062002-62  นายจีรพัฒน์ ศรีทุมมา
 903062003-43  นางสาวนาเดียร์ เดชชุนทด
 903062004-24  นายศุภมิตร เริงเกษตรกิจ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90330 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903302001-81  นางสาวสุภัสสร ดัดแจ่ม
 903302002-62  นางสาวอาทิตยา แจ้งดี
 903302003-43  นางสาววัชรวีร์ ธีรนิยมสุข
 903302004-24  นางสาวชนัญชิดา สาระพนัธ์
 903302005-95  นายวินัย อินทรีย์
 903302006-76  นางสาวปวันรัตน์ เอ่ียมพล
 903302007-57  นางสาวกฤษติญารัตน์ ประจักษ์ชัยกุล
 903302008-38  นางสาวซีซารียา ศรีบโูฮม
 903302010-99  นายพรีพฒัน์ สิมมา
 903302011-710  นายภูริพนัธ์ จันเม้า
 903302012-511  นายธนธัส โพธิสุ์การ
 903302013-312  นางสาวสุดารัตน์ แก้วพวง
 903302014-113  นางสาวอรพรรณ ทรัพย์พาลี
 903302015-814  นางสาววริษรา แขกน้อย
 903302016-615  นางสาวธัญจิรา โทแก้ว
 903302017-416  นางสาวพฤกษา ช้างจันทร์
 903302018-217  นางสาวนภสร ชโนทิศ
 903302019-018  นางสาวญาดา ศรีกุญชร
 903302020-819  นางสาวนัจจารี ศรีมะลิ
 903302021-620  นายหลง แซ่หยาง
 903302022-421  นายนาวิน มะลานวล
 903302023-222  นางสาวเอมอร บญุวาสนา
 903302024-023  นางสาวณัฐณิชา ศักดามี
 903302025-724  นางสาวชวัลรัตน์ ฟักอินทร์
 903302026-525  นางสาวชลลดา รัชโพธิ์
 903302027-326  นางสาวธณัฐพร รวงผ้ึง
 903302028-127  นางสาวนภัสวรรณ ช านาญมนต์
 903302029-928  นายบรูณพงศ์ เสือไว
 903302030-729  นางสาวศรัณย์รัชต์ ด่านสวัสด์ิ
 903302031-530  นางสาวณัฐกมล เสริฐพรรนึก
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90330 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903302032-331  นางสาวลลิดา โพธิ์สุภาพ
 903302033-132  นายปรเมศร์ ขาวสงค์
 903302034-933  นายไววิทย์ ค าพวง
 903302035-634  นางสาวสิริกาญจน์ สาธุวิจารณ์
 903302036-435  นายธิมากร วังหอม
 903302037-236  นายพีรพัฒน์ อยู่คง
 903302038-037  นายอัศนี อัคเนวุทธ
 903302039-838  นายธนพัฒน์ เหม็จันทึก
 903302040-639  นางสาวช่อลดา หาสุข
 903302041-440  นางสาวจารุวรรณ สิทบลูย์
 903302042-241  นายศิวพล หยวกจุ้ย
 903302043-042  นายวุฒิภัทร นาคเทวัญ
 903302044-843  นางสาวพิทยารัตน์ อ่อนพันธ์
 903302045-544  นายณัฐวุฒิ รอดสุวรรณ
 903302046-345  นางสาวพรรณภษา เตียงน้อย
 903302047-146  นางสาวอัมพวา ครุฑแก้ว
 903302048-947  นายมโนพัศ เพิ่มพูน
 903302049-748  นายปทัวีกานต์ อุปเท
 903302050-549  นายคุณวรัญ สุขนิยม
 903302051-350  นางสาวพิชญา บญุมาเลิศ
 903302052-151  นางสาวศิรินภา พระประทุม
 903302053-952  นางสาวณัฐณิชา เวชศิลป์
 903302054-753  นายสงกรานต์ ท าสะอาด
 903302055-454  นายอดิเทพ ขันธวัฒน์
 903302056-255  นายฐิติพันธ์ แสงกล้า
 903302057-056  นางสาวพรชิตา หล้าแดงสาย
 903302058-857  นางสาวธิดารัตน์ แย้มขยัน
 903302059-658  นางสาวนพรัตน์ ธัญญผล
 903302060-459  นางสาวกมลเนตร หา่นตระกูล
 903302061-260  นางสาวชมพูนุท วังคะวิง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90330 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903302062-061  นายศุภเสริฐ สัมฤทธิ์รินทร์
 903302063-862  นางสาวกัญญาวีร์ วงษ์มะเซาะ
 903302064-663  นางสาวชลิตา พรมพฒุ
 903302065-364  นางสาวอรนิภา ตันสิถบตุรกุล
 903302066-165  นางสาวชลธิชา ศิลปชัย
 903302067-966  นายนรบดี แก้วกุ่ม
 903302068-767  นางสาวนัทติยา เทียมพัฒน์
 903302069-568  นางสาวนฤมล ดาทอง
 903302070-369  นางสาวอารยา หงวนถนอม
 903302071-170  นางสาวอลิษา ปานทอง
 903302072-971  นางสาวศศิธร ไชบศุย์
 903302073-772  นางสาวสุพัตรา ฝาเงิน
 903302074-573  นายอัฒพล ไกรหาญ
 903302075-274  นางสาวกมลพร สุสุทธิ
 903302076-075  นายทักษิณ ศุภโชคพงศ์สิริ
 903302077-876  นายบณัณทัต ด ารงบญุนิธิกูล
 903302078-677  นางสาวศศิวิมล ผลวัฒนะ
 903302080-278  นายสุภัคพล จุฑารัตนพงศ์
 903302081-079  นางสาวอรจิรา ปญัญาวงค์
 903302083-680  นางสาวพชรวลี สังขวิสิทธิ์
 903302084-481  นางสาวธิติมา บญุชู
 903302085-182  นางสาวณัฐวดี มนัส
 903302086-983  นายอนุลักษณ์ เงินลี
 903302087-784  นางสาวศศินิภา จันทร
 903302088-585  นางสาวนันทนัช นามทัศ
 903302089-386  นางสาวออยอาริยา นาทองบอ่
 903302090-187  นางสาวธันยากร เชิดเพชรรัตน์
 903302091-988  นายณัฐพล ไหมทอง
 903302092-789  นางสาวภัทรวดี หวายสันเทียะ
 903302093-590  นายภควัต ศรีษะสมุทร
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90330 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903302094-391  นางสาวอรวรรณ สุรพัฒน์พิศิษฐ์
 903302095-092  นางสาวมณฑกาญจน์ ตุ้นสูงเนิน
 903302096-893  นายปลัินท์ จันทวงษ์
 903302097-694  นางสาวกชกร นามไธสง
 903302098-495  นายกิตติศักด์ิ จันทร์ปล้อง
 903302099-296  นายธนพัฒน์ นาคล้วน
 903302100-897  นางสาวปวริศา ประสงค์เสียง
 903302101-698  นางสาวศุภนิดา มิ่งสงค์
 903302102-499  นายเกริกกฤษฏ์ กล่ าประสาท
 903302103-2100  นายกานต์ดนัย เเก้วงาม
 903302104-0101  นายณัฎฐากรณ์ วิมลสิงห์
 903302105-7102  นางสาวจิรัชญา เหล่าแก้ว
 903302106-5103  นางสาวธนพร แจ่มหม้อ
 903302107-3104  นายพนาสวรรค์ ยงนรเศรษฐกุล
 903302108-1105  นางสาวญาดา จาดคร้าม
 903302109-9106  นายธีรภัทร์ เปยีผ่อง
 903302110-7107  นายนราวิชญ์ โพธิ์ศรี
 903302111-5108  นางสาวจิรัชญา บญุสินชัย
 903302112-3109  นางสาวพิชญาพร โหมกขุนด
 903302114-9110  นายวรินธร เพ็ชรกลาง
 903302115-6111  นายคณิศร บริบรูณ์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร)์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903412001-51  นายนภัทร พิมพ์ขาว
 903412002-32  นายภูวเนศ โสมภีร์
 903412003-13  นายวรวุทธ ภู่ตึ
 903412004-94  นายทัตพงศ์ ภู่อ่อน
 903412005-65  นายพชัรพล พว่งเผือก
 903412006-46  นายศุภกิจ อายุวัฒนะ
 903412007-27  นายเอกฉัตร วงศ์ก าภู
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90353 : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903532001-01  นายกรินทร์ บตุรเเสงดี
 903532003-62  นายก้องกิดากร รับเงิน
 903532004-43  นางสาววิมพว์ิภา วรรณประเสริฐ
 903532005-14  นางสาวนรินทร ทองเสริม
 903532006-95  นายธีรภัทร ปตัชิต
 903532007-76  นายพีรณัฐ ทองพันช่ัง
 903532008-57  นายจิตรภาณุ เปล่งสะอาด
 903532010-18  นางสาวศิริภัทรา ศุภรัชกุล
 903532011-99  นางสาวพชัรภรณ์ แก้วรุ่ง
 903532012-710  นางสาวอาริยา สุโง๊ะ
 903532013-511  นางสาวอลิชา ก่อวงศ์เมธี
 903532014-312  นางสาวศิโรรัตน์ ประทุมมา
 903532015-013  นางสาวธรีทิพย์ ราชมา
 903532016-814  นางสาวทิพากร ต้ังประเสริฐ
 903532017-615  นายวรภพ กระต่ายปอ้ง
 903532018-416  นายจิรายุทธ์ จารุอัครธนากร
 903532019-217  นางสาวกนกภรณ์ ภู่พวง
 903532021-818  นายสมภพ ทักขินัย
 903532022-619  นายอดิเทพ ดีแสน
 903532023-420  นายสหรัถ สุขเงิน
 903532024-221  นายณัฏฐพล สินศิริ
 903532025-922  นางสาวพภัสสรณ์ ณ.ค าพล
 903532026-723  นางสาวศุภิสรา ทิพยพรกุล
 903532027-524  นายวุฒิพงศ์ กุลอุปฮาด
 903532028-325  นายธิรติพันธ์ นาคคล้าย
 903532029-126  นายพงศ์ภัค ด่างเหลา
 903532030-927  นายปวเรศ เทศนา
 903532031-728  นายธนวัฒน์ เข็มอุทา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90354 : การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงธรุกิจ(4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 903542001-81  นางสาวณิชกานต์ สอนบาล
 903542002-62  นายฑิฆัมธร จิตตกูล
 903542003-43  นายภราดร มาศมาลัย
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90401 : วศิวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904012001-71  นายกฤตดนัย ช่วยขวัญ
 904012002-52  นายกฤติมุข นวกิจกุล
 904012003-33  นายณัชพล นอบน้อม
 904012004-14  นางสาวศุภิสรา กันทาเดช
 904012005-85  นายนพรัตน์ ราทด
 904012006-66  นายพงศ์พันธุ์ วิเชียรโชติ
 904012007-47  นายณัฐพัชร์ ปญัจสุทรานนท์
 904012008-28  นายธีรพงษ์ ประชุมทอง
 904012009-09  นางสาวปรัชฎา จันทร์จู
 904012010-810  นายชญานนท์ จั่นโตกุล
 904012011-611  นายบริุนทร์ พวงมาลัย
 904012012-412  นายณัฐชานนท์ ชินธนาวิโรจน์
 904012013-213  นายสหรัฐ แสนวัตร
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90402 : วศิวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904022001-51  นางสาวณัฐณิชา จีนโสภา
 904022002-32  นายรัชชานนท์ บญุแล
 904022003-13  นายธีรภัทร จันทร์มา
 904022004-94  นางสาวอาทิตยา รองเมือง
 904022005-65  นางสาวศิริเพญ็ น้ าทิพย์
 904022006-46  นางสาวพรนารายณ์ อยู่เกตุ
 904022007-27  นางสาวนิรดา มานพ
 904022008-08  นายวัชระ มีแก้วน้อย
 904022009-89  นางสาวอภิญญา ปญัญาสวรรค์
 904022010-610  นายเดชาธร สมภารไธสง
 904022011-411  นางสาวธัญชนก ศาลางาม
 904022012-212  นางสาวพรรณวลิน ทองค า
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90403 : วศิวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904032001-31  นายพัฒนกิจ รัตนพันธ์
 904032002-12  นางสาวชนิดาภา ลีมีชัย
 904032003-93  นางสาวพชิานิกา ควรด ารงธรรม
 904032004-74  นางสาวสุประวีณ์ เทียนวัน
 904032005-45  นางสาวธิดาภรณ์ ปัน่สุ่น
 904032006-26  นายพีรพัฒน์ บญุฤทธิ์
 904032007-07  นายวีรพงษ์ วงษ์เดช
 904032008-88  นายชินดนัย ทับจิตต์
 904032009-69  นางสาววิภานี ภูมิชัย
 904032010-410  นางสาวชนินาถ ไกยสิทธิ์
 904032011-211  นายพลูเภา มูลเภา
 904032012-012  นายสุรวุฒิ แรงสู้
 904032013-813  นายวิกรานต์ สมบรูณ์ทรัพย์
 904032014-614  นางสาวอิฏฐิชา ถิรวศิน
 904032015-315  นายสิรวิชญ์ ไทรจ าปา
 904032016-116  นางสาวสุภัทธา เจริญบรรดอน
 904032017-917  นายศฐาธนินท์ ธีระประภาวงศ์
 904032018-718  นางสาวศศิกานต์ แสงสิงห์
 904032019-519  นายภูมินทร์ ประดิษฐผล
 904032020-320  นายเจตริน เพชรชู
 904032021-121  นายฐิติพล สุวรรณศรี
 904032022-922  นางสาวกุสุมา เนาว์ประเสริฐ
 904032023-723  นายธนิตศรณ์ วานิชสุขสมบติั
 904032024-524  นายกฤตยชญ์ ลาภโนนเขวา
 904032025-225  นายบรูพา พลภักดี
 904032026-026  นายสุวิจักขณ์ พงษ์สว่าง
 904032027-827  นางสาวศุภิสรา อินทอง
 904032028-628  นางสาวลลิดา ธรรมสา
 904032029-429  นายวัชรพล ใจมนต์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90404 : วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สารและระบบอัจฉริยะ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904042001-11  นายกฤตดนัย ช่วยขวัญ
 904042002-92  นายปาณบดี ค าศิริ
 904042003-73  นางสาวเยาวลักษณ์ ช ากรม
 904042004-54  นางสาวธัญลักษณ์ อุดชาชน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90405 : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904052001-81  นายพงศ์ศิริ รัตนมงคล
 904052002-62  นางสาวธัญญลักษณ์ แสงรักษา
 904052003-43  นายพชัร์วัฒน์ รังษีวงศ์
 904052004-24  นายภูริพงศ์ วันทา
 904052005-95  นายคุณากร หลอดค า
 904052006-76  นายฑศพร ปญัญาธีระ
 904052007-57  นายสิรภพ สุกใส
 904052008-38  นายธีรศักด์ิ ธารวรนาถ
 904052009-19  นายธนากร ธนาการ
 904052010-910  นายวีราทร มณีผล
 904052011-711  นายพงศ์อมร สุมาลัย
 904052012-512  นายธีรชาติ คงอ่ิม
 904052013-313  นางสาวฐิตินันท์ ปรือปรัง
 904052014-114  นายภูรีภัทร หนิพราย
 904052015-815  นายนพดล นาคแสงจันทร์
 904052016-616  นายสนธยา ทาจ าปา
 904052017-417  นางสาวชัญญานุช ผาปสิมมา
 904052018-218  นางสาวสิรดา สังข์อาษา
 904052019-019  นายอนวัช พันธุ
 904052020-820  นายฉัตริณทร์ มณีปรุะ
 904052021-621  นางสาวพชิญา ใจม่ัน
 904052022-422  นางสาวชลลดา ภาษาฐิติ
 904052023-223  นายวิกรานต์ สมบรูณ์ทรัพย์
 904052024-024  นายภาคิไนย สมหวัง
 904052025-725  นางสาววิริยาภรณ์ อ่อนน้อมดี
 904052026-526  นายนรินทร์ วิชาเปง็
 904052027-327  นายนิธิกานต์ จารัตน์
 904052028-128  นางสาวสิรินทิพย์ พุ่มไพรินทร์
 904052029-929  นางสาวเมธานี กตัญญู
 904052030-730  นางสาวณัฐชยา มะนุ่น
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90405 : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904052031-531  นางสาวณัฐพร พลเมือง
 904052032-332  นางสาวดวงพร จงสันเทียะ
 904052033-133  นางสาวอรทัย สงชัย
 904052034-934  นายชนันท์ธิพฒัน์ เตชธัญญสุนทร
 904052035-635  นายรัตนปราการ พุ่มพวง
 904052036-436  นางสาวพรรณภัทร หาสุนโม
 904052037-237  นายศิวัชรพล เชิญทอง
 904052038-038  นางสาวอริศรา ศรีสง่า
 904052039-839  นายธนกร ทับทัน
 904052040-640  นางสาวพชรพร ช่องจอหอ
 904052041-441  นายธนภัทร พวงพนัธ์
 904052042-242  นายจุฑาภัทร ทองดาษ
 904052043-043  นายภาสพงศ์ จุฬาศร
 904052044-844  นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิตร
 904052045-545  นางสาวลักษณารีย์ เรือนค า
 904052046-346  นายสิทธิภาคย์ ใจสงัด
 904052047-147  นางสาวนันท์ธิชา ชาภิพักตร์
 904052048-948  นางสาวนฤมล โกปกัเซ่ง
 904052049-749  นางสาวปวีณรัตน์ โพธิกมลวัฒน์
 904052050-550  นายอติราช อุ่นโอสถ
 904052051-351  นายสรยุทธ เล็กกระโทก
 904052052-152  นายธนกร เหล็กม่ัน

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  27/04/65 08:50  หน้า 30/ 53



ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90407 : วศิวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904072001-41  นายศุภณัฐ ทรัพย์ดี
 904072002-22  นายวรวุฒิ เฉิน
 904072003-03  นางสาวชลลดา ภาษาฐิติ
 904072004-84  นางสาววันวิสา หงษ์งาม
 904072005-55  นายภิชานนท์ กล่ าภักด์ิ
 904072006-36  นางสาวชลธิชา พรมงาม
 904072007-17  นายสุทธิพงษ์ เพิ่มพงศาเจริญ
 904072008-98  นายธนวิชญ์ พิริยะสุทธิ์
 904072009-79  นายจักรพงศ์ ทองประสงค์
 904072010-510  นายวิกรานต์ สมบรูณ์ทรัพย์
 904072011-311  นางสาวจารุวรรณ เทเนตร
 904072012-112  นายพุฒิพงศ์ สกุลแก้วเเท้
 904072013-913  นายภูวนาถ บนัเลิง
 904072014-714  นางสาวรัชชประภา ขะยันไทย
 904072015-415  นางสาววรินท์ชภัทร์ องมะไรย์
 904072016-216  นายศุภชัย บหุงา
 904072017-017  นายมิ่งเมือง ตงสาลี
 904072018-818  นางสาวศศิวิมล ระวังกิจ
 904072019-619  นางสาววนิดา เเก้วบรีุ
 904072020-420  นางสาวปยิะปริชญา น้อยก้อม
 904072021-221  นายชัชนนท์ เคร่ืองทิพย์
 904072022-022  นายณภัทร ทรงภักดีกุล
 904072023-823  นายศิระธีร์ พรายบวั
 904072024-624  นายกิติชัย จ าลิงไร
 904072025-325  นายซูกุรนัย สะราวอ
 904072026-126  นางสาวพมิพช์นก พฒุซ้อน
 904072027-927  นายธีรภัทร ซุ่นสัน
 904072028-728  นายธนกร ศรีสารคาม
 904072029-529  นายวิศวะ ปล้องยาง
 904072030-330  นายอัยการ อัยการ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90407 : วศิวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904072031-131  นายธารทอง ก าปัน่ทอง
 904072032-932  นายอนวัฒน์ เปยีแก้ว
 904072033-733  นางสาวนลินี ชมกระโทก
 904072034-534  นายกิตติพงศ์ ทองประศรี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90409 : วศิวกรรมผลติเครื่องมอืและแมพิ่มพ์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904092001-01  นายธนภัทร ทองกล่ิน
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90447 : วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์(4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 904472001-01  นางสาวกัลยาณี สาทเวช
 904472002-82  นางสาวเทวธิดา รัตนก าเนิด
 904472003-63  นายธนะชัย ศัตรูล้ี
 904472004-44  นายทรงพล อิมทา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90501 : เครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 905012001-41  นายฐกฤต ชัยมีแรงดี
 905012002-22  นางสาวกิตติพร พูลแก้ว
 905012003-03  นางสาวพลอยภัส ศรียาอาจ
 905012004-84  นายธนวัฒน์ ภิรมย์
 905012005-55  นางสาวนภสร พวงทอง
 905012006-36  นายบรูพัฒน์ ภู่ภัทรวรอนันต์
 905012007-17  นายอิศรานุวัฒน์ พินทอง
 905012008-98  นายอลงกรณ์ เกษมสุข
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90502 : อุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 905022001-21  นางสาวพลอยภัส ศรียาอาจ
 905022002-02  นางสาวทันธิตา ไทยนารี
 905022003-83  นางสาวณิชานันท์ ธนะสาร
 905022004-64  นางสาวกนกวรรณ ปดัทะสี
 905022005-35  นายจุฑาทิป น้อยกมล
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90503 : คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 905032001-01  นางสาวภิรมย์รัตน์ พานรอง
 905032002-82  นายอัมรินทร์ หาสุข
 905032003-63  นางสาวณัฐกฤตา พรมเสน
 905032004-44  นายสิทธิชัย ศรีอุทัย
 905032005-15  นายอนันต์ แก้วกรมรัตน์
 905032006-96  นายธิติวุฒิ รัฐเมือง
 905032007-77  นายพัชชากร ล้ินบาง
 905032008-58  นางสาวสุนิสา ค าปาละ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90601 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้าและการจัดการธรุกิจแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 906012001-21  นางสาวเมราณี รักกิจการพูล
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90602 : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ - ออกแบบแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 906022001-01  นายรังสฤษฏ์ ค าพลอย
 906022002-82  นางสาวปวีณา สัตย์ซ่ือ
 906022003-63  นางสาวผุสดี วัตนะกุล
 906022004-44  นายภูติณันน์ วรรณเดช
 906022005-15  นางสาวศิริพร วิทยารัตน์
 906022006-96  นายสุรพัศ สุทธิธรรม
 906022007-77  นางสาวชนัญธิดา พงศ์นันทกุลกิจ
 906022008-58  นางสาวปวีณา กุลสุวรรณ
 906022009-39  นายไชยพฒัน์ จ านงค์สุข
 906022010-110  นายคุณากร พรมเสน
 906022011-911  นายบรูพา แก้วกนกวรรณ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90604 : นวตักรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 906042001-61  นายวรเมธ สุมทุม
 906042002-42  นายภูริพัฒน์ ศศิรัตน์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907022001-81  นางสาวพัฒน์ธาดา จตุรนาคากุล
 907022002-62  นายนันทพงศ์ มณีรัตน์
 907022003-43  นางสาววิภารัตน์ ครคง
 907022004-24  นางสาวเปรมวิกา คล้ายแต้
 907022005-95  นางสาวรดามณี กาหลง
 907022006-76  นายพรชัย เกตุมีชัย
 907022007-57  นายนิรุตติ สุขโข
 907022008-38  นางสาวพลอยภัส ศรียาอาจ
 907022009-19  นางสาวอริสรา จงปรางค์
 907022010-910  นางสาววิชิดา แสงสมพร
 907022011-711  นางสาวชญานิศ ด ารี
 907022012-512  นายพรชัย โพธิ์ศรี
 907022013-313  นางสาวณัฐพร กัวะขุนทด
 907022014-114  นายศุภวิชญ์ เพราะไพศาล
 907022015-815  นายณรงค์กร เลอบญุ
 907022016-616  นางสาวนูรูลบลักีส หม๊ะตอซอ
 907022017-417  นางสาวเบญจพร สาส์นประดิษฐ์
 907022018-218  นายภูมิรพี พรรษา
 907022019-019  นางสาวณัฐวี สีประเสริฐ
 907022020-820  นางสาวทิศชาภัส ทุมเสน
 907022021-621  นางสาวธารทิพย์ แก้วเรือง
 907022022-422  นางสาวศุภิสรา ทิพยพรกุล
 907022023-223  นายธรรมลักษณ์ สุกาญจนาภรณ์กุล
 907022024-024  นางสาววันวิสา โยธาภักดี
 907022026-525  นายปฏิญญา ต่ายสกุล
 907022027-326  นายปรวิทย์ พากเพยีร
 907022028-127  นายพชร แขวงอินทร์
 907022029-928  นายพทัธดนย์ เตชะศรี
 907022030-729  นางสาวศานิศรา มุสตาฟา
 907022031-530  นางสาวอัยดา โสมอินทร์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907032001-61  นายณัฐวุฒิ อยู่เเก้ว
 907032002-42  นางสาวโสภิสา จีนสุข
 907032003-23  นายสุธาวี พระไทรโยค
 907032004-04  นางสาวเมลิษา สิทธิสาร
 907032005-75  นางสาวจารุวรรณ สมาธิมงคล
 907032006-56  นางสาวสีวะลี เล้าอรุณ
 907032007-37  นางสาวมณีประภา เสียงเย็น
 907032008-18  นางสาววรรณศิริ ประสาททิพย์
 907032009-99  นายพชร แขวงอินทร์
 907032010-710  นางสาวแพรว เสาร์เวียง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90704 : คหกรรมศาสตร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907042001-41  นางสาววีนัส พลอยแสง
 907042002-22  นายวรพล ปิน่สกุล
 907042003-03  นายเทวทิณณ์ เงินมูล
 907042004-84  นายจักรพนัธ์ อักษรวลีนนท์
 907042005-55  นายศิริชัย นาถ้ าพลอย
 907042006-36  นางสาวมัณฑิรา เพ็ญดารา
 907042007-17  นางสาวจุฑารัตน์ สาระชิต
 907042008-98  นางสาวชุติมา อุ่นคณฑี
 907042009-79  นางสาวพมิพช์นก สัญญจิตต์
 907042010-510  นายพลญฤทธิ ์ล้ินแก้ว
 907042011-311  นางสาวเพยีงฟา้ สุวัณณุสส์
 907042012-112  นายกิตติพงศ์ โยธิบาล
 907042013-913  นางสาวขนิษฐา สุดโต
 907042014-714  นายธีธัช เยาวรัตน์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90707 : เทคโนโลยีอาหาร (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907072001-71  นางสาวพลอยภัส ศรียาอาจ
 907072002-52  นายณรงค์กร เลอบญุ
 907072003-33  นางสาวอาภรณ์ เรืองสวัสด์ิ
 907072004-14  นางสาวกนกนาถ ชุ่มชูจันทร์
 907072005-85  นางสาวสุตาภัทร หว่งสุวรรณ
 907072006-66  นายอภิสิทธิ์ เหล่าสีคู
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90712 : ออกแบบแฟช่ันและการจัดการสนิค้า (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907122001-71  นางสาวจิดาภา เปล่ียนแปลก
 907122002-52  นางสาวสิริลักษณ์ ในจิต
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(ความร่วมมอื บ.การบนิไทยฯ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 907332001-31  นางสาวโสภิสา จีนสุข
 907332002-12  นายวัลลภ นาคมินทร์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 908992001-21  นายวาริษ สาเหล่
 908992002-02  นางสาวชลธิชา ช่วงทอง
 908992003-83  นายกฤตภาส งามเทศ
 908992004-64  นายอธิวัช เตาพาณิชย์
 908992005-35  นายชยุต จิรทรัพย์ไพบลูย์
 908992006-16  นายเลิศพงศ์ คงสุขเจริญชัย
 908992007-97  นายรังสรรค์ จันทรมานะ
 908992008-78  นายปฎิภาณ พลสิมมา
 908992009-59  นางสาวภัทรีญา เนตรจินดา
 908992010-310  นางสาวนภภัสสร กัลยานุกูล
 908992011-111  นางสาวพรรณษา พนมวาสน์
 908992012-912  นายเอกกมล ร้อยแก้ว
 908992013-713  นางสาวดลนภัส บญุชูวงศ์
 908992014-514  นายสุรพล สุนทะโร
 908992015-215  Mrs.อาทิตยา ค าสัมฤทธิ์
 908992016-016  นายชุติวัต หวังเย็นกลาง
 908992017-817  นางสาวชฎาพันธ์ เตียเอกลาภ
 908992018-618  นางสาวฑิฆัมพร พุ่มแพรพันธ์
 908992019-419  นางสาวกัลยณัฐ เกรียงไกรวณิช
 908992020-220  นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณแก้วมณี
 908992021-021  นางสาวนิชาดา คชะภูติ
 908992022-822  นายสุกฤษฎ์ิ ประเสริฐสรกุล
 908992023-623  นางสาวกฤติยา บญุภามา
 908992024-424  นางสาวบณัฑิตา โพธิ์ขาว
 908992025-125  นายวาวัจน์ เทียนมองดี
 908992026-926  นางสาวลลินา ฤทัยพนัธ์
 908992027-727  นางสาวศศิธร แพงมี
 908992028-528  นายอัษฎาพร น้อยเหว่า
 908992029-329  นางสาวรัชนีกร ทองรอด
 908992030-130  นางสาวชนิตา กะด่ี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 908992031-931  นายเทวัญ จันทร์ลอย
 908992032-732  นายพงษ์พัฒน์ บญุปล้อง
 908992033-533  นายนิติภูมิ วงษา
 908992034-334  นายพนัเทพ เงินมูล
 908992035-035  นางสาวบษุยวรรณ พึ่งสถิตย์
 908992036-836  นางสาวเปมิกา บญุรัตน์
 908992037-637  นางสาวชนัญชิตา แก้วสีขาว
 908992038-438  นางสาวสิริพลอย ศิริบตุร
 908992039-239  นางสาวจิราทิพย์ มีสกุลทอง
 908992040-040  นางสาวศศิกานต์ ทองค า
 908992041-841  นางสาวณัฐนันท์ ขันทอง
 908992042-642  นางสาวศริญญา ทองกระจ่าง
 908992043-443  นายณัฐวัฒน์ บตุโต
 908992044-244  นางสาวจิรสุตา อูปแก้ว
 908992045-945  นางสาวนิศารัตน์ กุหลาบศรี
 908992046-746  นางสาวธนัญญา โกลาหะฬะ
 908992047-547  นางสาวศศิธร เยมสันเทียะ
 908992048-348  นายจิรสิทธิ์ พุ่มพยุง
 908992049-149  นายณฐนนท์ หมอนสุวรรณ
 908992050-950  นางสาวกนกวรรณ คงศิริ
 908992051-751  นางสาวกิตติธรา กิตยารักษ์
 908992052-552  นางสาวกมลศิริ กมลศิลป์
 908992053-353  นางสาวกนกกร แย้มโกสุมภ์
 908992054-154  นายนาคิตะ เกิดนาค
 908992055-855  นายธนวัตน์ ธรรมาวัติ
 908992056-656  นางสาวสิรินญา โพธิรั์ง
 908992057-457  นายภูริวัตร อุปนันท์
 908992058-258  นายสุรเดช ดอนมะยา
 908992059-059  นายกิตติพัฒน์ ทองสมุทร
 908992060-860  นางสาวขวัญชนก มีเสมา
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 908992061-661  นางสาวศิริลักษณ์ สิงคา
 908992062-462  นางสาวฐิตาภรณ์ ปณุยไกรสิทธิ์
 908992063-263  นายภาคิน ขรรค์ณรงณ์
 908992064-064  นางสาววัชรภรณ์ จิรบวุัชรกุล
 908992065-765  นางสาวเมตตา ระวิรุ่ง
 908992066-566  นางสาวศิรินทร์รักษ์ สิงหว์งษา
 908992067-367  นางสาวรัตนาพร แทนศร
 908992068-168  นายสิรดนัย แสงสุข
 908992069-969  นางสาวกาญจนา ใจโต
 908992070-770  นายเจษฎา โพธิท์อง
 908992071-571  นางสาวนภัสกร พกุิลงาม
 908992072-372  นางสาวนิศมา จิตรธรรม
 908992073-173  นางสาวจิราภัทร์ บญุรอด
 908992074-974  นายกรกฎ รัตนวราหะ
 908992075-675  นายธนบดี สังข์ทอง
 908992076-476  นางสาวนัทนีย์ รักทอง
 908992077-277  นางสาวชาลิดา สารีกิจ
 908992078-078  นายจักรกฤษ สุขเสริม
 908992079-879  นายณภัทร ช้างทอง
 908992080-680  นายฌานนท์ เครือนพรัตน์
 908992081-481  นางสาวณิชาพร เช้ือจาด
 908992082-282  นางสาวชุติกาญจน์ เพง็ภาค
 908992083-083  นายศุภโชค ใจสมหวัง
 908992084-884  นายอัคเรศ อินพุ่ม
 908992085-585  นางสาววิชญาพร สอนกระโทก
 908992086-386  นางสาวจิรภิญญา เทียมดี
 908992087-187  นางสาวชุติมณฑน์ แจ่มศรี
 908992088-988  นายธนกฤต เท่ียงผดุง
 908992089-789  นายศุภณัฐ ไตรโชค
 908992090-590  นางสาวศันสนีย์ เพ็ชรทับทิม
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 908992091-391  นายภูริวัจน์ เจริญวานิชวีรกุล
 908992092-192  นางสาววรินทร์ สมนึก
 908992093-993  นายนวพล วารีบริสุทธิกุล
 908992094-794  นางสาวปิน่มณี จุมพล
 908992095-495  นายศรายุทธ ม่วงเอ่ียม
 908992096-296  นางสาวกวินทิพย์ คชวงษ์
 908992097-097  นายก้องภพ แจ่มศรี
 908992098-898  นางสาวอโนมา ผลล าเจียก
 908992099-699  นายพทัธนันท์ สกุลเวสสะ
 908992100-2100  นางสาวศิรี สุขสมาน
 908992101-0101  นางสาวศุภิสรา ทิพยพรกุล
 908992102-8102  นางสาวศศิภา จันทร์เพ็ญ
 908992103-6103  นางสาวณัฐวดี สุขกุมภาพันธ์
 908992104-4104  นายศักรินทร์ นิลท้วม
 908992105-1105  นายสิริชัย พงศ์สุเสนีย์
 908992106-9106  นายวรินทร ตันสถิตย์คุณ
 908992107-7107  นายอภิชัย พันธชัย
 908992108-5108  นายณัฐดนัย อ่ิมข า
 908992109-3109  นายธนกฤษ ทรัพย์ทอง
 908992110-1110  นายศตวรรษ สดศรี
 908992111-9111  นางสาวณัฐกานต์ ภูทอง
 908992112-7112  นายคุณากร สีแก้วนิตย์
 908992113-5113  นายธนกฤต ฤทธิพร
 908992114-3114  นายสิงหา ค าหล้า
 908992115-0115  นางสาวชุติกาญจน์ ยศศรีเมือง
 908992116-8116  นายอนุภาพ วงศ์ษา
 908992117-6117  นางสาวพนิตพชิา คัณทักษ์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90901 : การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 909012001-61  นายภูวมินทร์ ทับทอง
 909012002-42  นายสิทธิชัย หาญประเทศ
 909012003-23  นายภูมิพฒัน์ ตาสาโรจน์
 909012004-04  นายพงศภัค จงเลิศธรรม
 909012005-75  นายกษิดิศ ฮงคะนาต
 909012006-56  นางสาวศุภิสรา แซ่เล้า
 909012007-37  นางสาวพรทิพย์ รอดจั่น
 909012008-18  นางสาวร าไพพรรณ ศักด์ิธนวัฒน์
 909012009-99  นายปณัณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุล
 909012010-710  นายภคนันท์ พฒับญุมา
 909012011-511  นายศุภชัย น้ าใจดี
 909012012-312  นางสาววิรินดา ศิริเจียมรัตน์
 909012013-113  นางสาวณัฐนันท์ คงวิเชียร
 909012014-914  นายณัฐพงศ์ คงเขียว
 909012015-615  นางสาวสุรัญญา กาญพนิิจ
 909012016-416  นางสาวณัฏฐา เจนการ
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 909022001-41  นางสาวพิมพ์ญาดา จ านงค์ศรี
 909022002-22  นางสาวประถมา อยู่ศรี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบที ่2 Quota ภาคการศึกษาที ่ 1/2565
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 30 เมษายน 2565 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ Online ห้องสอบ Online.

สาขาวชิา T2-90903 : สถาปตัยกรรม (5 ป ีภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 909032001-21  นางสาวจันทรวรรณ ทัพน้อย
 909032002-02  นายธนภัทร ชัชวงษ์
 909032003-83  นายศุภกร กาบตุ้ม
 909032004-64  นายธนภณ ต้ังสุทธิมงคล
 909032005-35  นายภัทรกร อินทร์ทรง
 909032006-16  นางสาวชุติรัตน์ ปิน่ทอง
 909032007-97  นางสาวปยี์รดา ธรรมชัยกุล
 909032008-78  นางสาวชญาภัส ประทุมศรี
 909032009-59  นางสาวอชิรญา ชูเฉลิม
 909032010-310  นางสาวณัฐกานต์ งานสลุง
 909032011-111  นายธนพล อ่ าพนัเงิน
 909032012-912  นางสาววริศรา พลสันต์
 909032013-713  นางสาวเพชรธันยา ชัยเมือง
 909032014-514  นางสาวนภาดา อุดมพานิชย์
 909032015-215  นางสาวจิรัฐิติกาล ภู่ทิม
 909032016-016  นายธนรัตน์ ไชยทองศรี

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  27/04/65 08:50  หน้า 53/ 53


