มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90101 : การท่องเที่ยว (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายพุทธชาติ พรมโคตร
2 นางสาวพิลาวรรณ ดวงคาจันทร์
3 นางสาวเอมมิกา สุวรรณ์
4 นางสาวสรัลชนา แจ่มจารัส
5 นางสาวสาลิตา เจริญสุข
6 นายนภสินธุ์ สะเทียนรัมย์
7 นางสาวปนัดดา ชมดี
8 นางสาวบงกช สุนทรชื่น
9 นางสาวจรียา ตรีเหรา
10 นางสาวณัฐณิชา แสนบุตร
11 นางสาวกิตติมา บุญธรรม
12 นางสาวนัชนก ทรัพย์มาก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550101002-7
076550101003-5
076550101004-3
076550101005-0
076550101006-8
076550101007-6
076550101008-4
076550101009-2
076550101010-0
076550101011-8
076550101012-6
076550101013-4

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 1/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90102 : การโรงแรม (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวจันทราทิพย์ ผลผาเลิศ
2 นางสาวเสาวภา ทับมาโนชย์
3 นายภครพล สระแก้ว
4 นางสาวพรไพลิน ยอดดาเนิน
5 นายโชติวิทย์ บุรีนอก
6 นายพงษ์ศธร ณ บางช้าง
7 นางสาววริศรา อยู่สมสุข
8 นายศรีสุกฤษฎ์ สีเทีย่ งธรรม
9 นางสาววรรณกานต์ กุศลสินชัย
10 นางสาวสุพตั รา สุขจิตต์
11 นางสาววิลาสินี นาคนิล
12 นางสาวทิพย์นฤมล จุมพลเมือง
13 นายฐนกร ป้องกัน
14 นางสาวชัชฎาภรณ์ สายงาม
15 นางสาวพิชามณ หน่อชัย
16 นางสาวโชติกา อยู่เย็น
17 นางสาวศิรินภา เสมาศักดิ์สิทธิ์
18 นางสาววิลาสินี อุบลครุฑ
19 นางสาวเนตรประภา บาเพ็ญเชาวน์
20 นางสาวอทิตยา ทองมี
21 นายณัฐพัชร์ แก้วปาน

รหัสนักศึกษา
076550102011-7
076550102012-5
076550102013-3
076550102014-1
076550102015-8
076550102016-6
076550102017-4
076550102018-2
076550102019-0
076550102020-8
076550102021-6
076550102022-4
076550102023-2
076550102024-0
076550102025-7
076550102026-5
076550102027-3
076550102028-1
076550102029-9
076550102030-7
076550102031-5

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 2/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90103 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวชลธิชา เกตุสะอาด
2 นางสาวธนิตา เกิดอ่า
3 นางสาวกฤตยา บุญกระสินธุ์
4 นางสาวมุกรดา หุน่ ไธสง
5 นายศุภกร สวัสดิ์เยาวขันธ์
6 นางสาวณัฐนรา นุชนวล
7 นางสาวณัชชอัณณ์ เจนกิจวัฒนาเลิศ
8 นางสาวอริสา แสงเงิน
9 นางสาวกัณฑิมา กล่อมวงษ์
10 นางสาวกิตติยาณี ป้องดี
11 นายชยพล สว่างบุญธรรม
12 นางสาวธนัชพร ขาขุนทด
13 นางสาวชนิกานต์ อุตสาหะ
14 นางสาวอทิตตยา พันธมิตร
15 นางสาวณัฐริยา สาระวงค์
16 นางสาวกัญญรัตน์ ศรีภูวงษ์
17 นายกิตติภูมิ จันทร์สว่าง
18 นางสาวอัญรินทร์ สุขศรีเจริญ
19 นายอเนชา ทาไว
20 นางสาวจีรภิญญา ชรินทร์

รหัสนักศึกษา
076550103013-2
076550103014-0
076550103015-7
076550103016-5
076550103017-3
076550103018-1
076550103019-9
076550103020-7
076550103021-5
076550103022-3
076550103023-1
076550103024-9
076550103025-6
076550103026-4
076550103027-2
076550103028-0
076550103029-8
076550103030-6
076550103031-4
076550103032-2

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90104 : ภาษาไทยประยุกต์ (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายจิรายุทธ ตามัย
2 นายธนกร พงษ์ขวาน้อย
3 นางสาวนันทวรรณ แช่มชูกุล
4 นายฉลองชัย เสียงเลิศ
5 นายอิศฎางค์ โพธิฤ์ ทธิ์
6 นายวุฒิชัย ตรีกุล
7 นายอานุภาพ สร้อยบุญมา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550104102-2
076550104103-0
076550104104-8
076550104105-5
076550104106-3
076550104107-1
076550104108-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90201 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายวีรภัทร เพรียวสามพราน
2 นายธนาธรณ์ มุมบ้านเซ่า
3 นางสาวณิชมน ทิมทอง
4 นางสาววัลพร แก้วสาร
5 นางสาวเกวลิน อารีวัติ
6 นายณัฏฐกฤต อุ่นเรือน
7 นางสาวฐานิดา สุขใส
8 นายชานนท์ คานิมิตร
9 นายดุริยางค์ พิเศษสุทธิกุล
10 นางสาวพัชริดา ทรัพย์พลี
11 นางสาวชวัลลักษณ์ ระวังพรมราช
12 นายธีรภัทร มีชนะ
13 นายภูชิต เขาแก่ง
14 นายปัณณธร ชาญธเนศ
15 นายอติเมธ นาทอง
16 นายก้องภพ นิลทับโพธิ์
17 นายวิธวินท์ ทองดี
18 นายก้องภพ โชติวิบลู ธนวงศ์
19 นายธนภัทร ใจน่าน
20 นายพีรดนย์ ฝอยทอง
21 นางสาวอรจิรา แสงปรีชา
22 นายทักษ์ดนัย ปาวะรี
23 นายนพณัฐ เอี่ยมศรี
24 นางสาวธันวารัตน์ ปะวะเสนะ
25 นายธณากร วิโย
26 นายสิรภพ สวยลึก
27 นายปวฤทธิ์ เชาว์แล่น
28 นางสาวสุพรรษา วิชาชัย
29 นายภูรี โรจนวิภาต
30 นายนิติภูมิ ขาการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550201016-0
056550201017-8
056550201018-6
056550201019-4
056550201020-2
056550201021-0
056550201022-8
056550201023-6
056550201024-4
056550201025-1
056550201026-9
056550201027-7
056550201028-5
056550201029-3
056550201030-1
056550201031-9
056550201032-7
056550201033-5
056550201034-3
056550201035-0
056550201101-0
056550201102-8
056550201103-6
056550201104-4
056550201105-1
056550201106-9
056550201107-7
056550201108-5
056550201109-3
056550201110-1

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 5/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90202 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวสิรามล สมอินทร์
2 นางสาวขนิษฐา สายสุด
3 นางสาวณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
4 นางสาวพรสวรรค์ เปอร์เชาวน์
5 นายสุภกิจ ฉิมมาแก้ว
6 นางสาวกิตติยา วงศ์พรต
7 นางสาวญาณพัฒน์ สุคนธมาน
8 นางสาวณัฐวดี แก้วพวง
9 นางสาวรุ้งลาวัลย์ สายบัว
10 นางสาวปิยพร สีสินธุ์
11 นางสาวจิราพร วิเศษสิงห์
12 นางสาวนริศรา เลิศงาม

รหัสนักศึกษา
056550202001-1
056550202002-9
056550202003-7
056550202004-5
056550202005-2
056550202006-0
056550202007-8
056550202008-6
056550202009-4
056550202010-2
056550202011-0
056550202012-8

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90204 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายจิตติพฒ
ั น์ ผิวตาลดี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550203001-0

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90205 : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวพรนภัสร กลิ่นรอด
2 นางสาวอรรัมภา ตรงชาติ
3 นายเสมา แซ่คู
4 นายธนพล วนิชสุนทร
5 นายวิชยุตม์ ศรีงาม
6 นางสาววรรณษา คงสุข
7 นายพงพิสุทธิ์ พรมทอง
8 นางสาวชลลดา เจริญเมือง
9 นายณัฐภัทร เขียวรัมย์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550204008-4
056550204009-2
056550204010-0
056550204011-8
056550204012-6
056550204013-4
056550204014-2
056550204015-9
056550204016-7

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90300 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวพัทธ์ธีรา เกลี้ยงกลม
2 นางสาวพิมลพัตร์ พจนานันทกุล
3 นางสาวณิชกานต์ พิมสาร
4 นางสาวสิริวิมล ห้วยหงษ์ทอง
5 นางสาวปริณดา ห้วยหงษ์ทอง
6 นางสาวชลิตภากร พัฒน์มาศ
7 นางสาวพรชนก พ่วงลา
8 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงขรแก้ว
9 นางสาวเนตรนภา ทองโอ
10 นางสาวพิยดา ว่องเกษฎา
11 นางสาวอินทิรา อ่อนภู่
12 นางสาวจิรัชยา เนตรคง
13 นางสาวจิรภัทร สมรื่น
14 นางสาวภัทรนันท์ เกิดลาภ
15 นางสาวสุมิตรา แก้วสีม่วง
16 นางสาวธนัญญา เกียรติกมลชัย
17 นายชนนนัทธ์ ขาสุข
18 นางสาวศรุตา บัวจูม
19 นางสาวธัญจิรา วงษ์นุช
20 นางสาวเบญญาพร อัศวางกูร
21 นางสาวปรางทิพย์ ทองสุข
22 นายพีรธัท ปาปะเขา
23 นางสาวสุภัสสร วรรณนิยม
24 นายจีฬาภัทร วัชรสิงห์
25 นายวิทยา พรช่วยกอบกุล
26 นายสุธี พีมะผล
27 นายชัยวัฒน์ เลิศไสว
28 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณน้อย
29 นางสาวฉันทนิษฐ์ แดงมัน่
30 นางสาววิภาวี สอนค้าคล่อง
31 นายธีรภัทร พอนอ่วม
32 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเงิน
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550304122-8
076550304123-6
076550304124-4
076550304125-1
076550304126-9
076550304127-7
076550304128-5
076550304129-3
076550304130-1
076550304131-9
076550304132-7
076550304133-5
076550304134-3
076550304135-0
076550304201-0
076550304202-8
076550304203-6
076550304204-4
076550304205-1
076550304206-9
076550304207-7
076550304208-5
076550304209-3
076550304210-1
076550304211-9
076550304212-7
076550304213-5
076550304214-3
076550304215-0
076550304216-8
076550304217-6
076550304218-4
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90300 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุจีภกา เอมชาวนา
นางสาวสุณัฐชา ปรามหนองบัว
นางสาวอรอนงค์ เพ็ญบูรณ์
นางสาวชมพูนุช ศรีสมบูรณ์
นายทัศสุพล ไทยวี
นายสุทธวีร์ สีอ่อน
นางสาวเพียงหทัย บัวแขก
นางสาววรรษมน กุลวิหค
นางสาววรรณฤดี คาทุย
นายธนวัฒน์ จาปาจินะ
นายกิตติธัช เเก้วเมฆ
นายฉัตรมงคล รวมทรัพย์ทวี
นางสาวปิยะวรรณ เจริญสุข
นางสาวสมฤทัย มัน่ ใจ
นางสาวนภัสสร พิทกั ษา
นางสาวธัญพรรธน์ บุราญศรี
นางสาวฐิติมา แตงสาขา
นางสาวชัญญานุช สุภาภพ
นางสาวกชพร ภาณุมงคล
นางสาวเบญญาภา ทองศรีนุ่น
นางสาวณัฐดา กลีบขจร
นางสาวแพรวา อุบาลี
นายธนวันต์ วงศ์เดชงาม
นายคุณานนท์ พิธานพร
นางสาวสุจิตตรา พาลารักษ์

รหัสนักศึกษา
076550304219-2
076550304220-0
076550304221-8
076550304222-6
076550304223-4
076550304224-2
076550304225-9
076550304226-7
076550304227-5
076550304228-3
076550304229-1
076550304230-9
076550304231-7
076550304232-5
076550304233-3
076550304234-1
076550304235-8
076550304301-8
076550304302-6
076550304303-4
076550304304-2
076550304305-9
076550304306-7
076550304307-5
076550304308-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90301 : การจัดการ (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวกนกวรรณ ปานเอี่ยม
2 นางสาวฐิตินันท์ บุญอาจ
3 นายสุภัทรชัย ทองดา
4 นางสาววันวิสา อุดมพล
5 นายจักตราพล พลคง
6 นางสาวกรกมล ภูยาฟ้า
7 นางสาวพัชริดา จันทร์ดวงศรี
8 นางสาวแตงโม ไม่มีนามสกุล
9 นายธนพงษ์ สุทธิพงษ์
10 นายหัฏฐกร ประเทศไทย
11 นายณัฐชนน สิทธิสารวัฒนชัย
12 นายปฏิพล ป้องประสิทธิ์
13 นายทัพไทย อุทยั เรือง
14 นางสาวจิตรานุช บัวแก้ว
15 นางสาวสุพตั รา บุบผศิริ
16 นายอานนท์ ปิน่ ทอง
17 นางสาวนัฐพร คงอิ่ม
18 นายณัฐวุฒิ พันธ์ดี
19 นางสาวอริศรา ศิริสาธร
20 นายต้นบท ผิวคา
21 นายชานน เขียวประทุม
22 นายธีรทัศน์ หงษ์เวียงจันทร์
23 นายวีรวุฒิ งามพริ้ง
24 นายศุภกร ออตเล่ง
25 นายอาภากร ยอดศรี
26 นางสาวศรินยา เย็นสบาย
27 นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมแดง
28 นายสิริศักดิ์ ชื่นอุทยั
29 นางสาวสิริรักษ์ เพ็งอ้น
30 นางสาวอมรรัตน์ บุญครอง
31 นางสาวพลอยแพรวา เข็มนาค
32 นางสาวสกาวเดือน ธรรมมัง
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550303022-1
076550303023-9
076550303024-7
076550303025-4
076550303026-2
076550303027-0
076550303028-8
076550303029-6
076550303030-4
076550303031-2
076550303032-0
076550303033-8
076550303034-6
076550303035-3
076550303101-3
076550303102-1
076550303103-9
076550303104-7
076550303105-4
076550303106-2
076550303107-0
076550303108-8
076550303109-6
076550303110-4
076550303111-2
076550303112-0
076550303113-8
076550303114-6
076550303115-3
076550303116-1
076550303117-9
076550303118-7
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90301 : การจัดการ (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวทิติญาภา คงศร
นางสาวศิริวรรณ หนุนทรัพย์
นางสาวสิริวิมล ราศรี
นางสาวโชติกา แฝงจันอัด
นางสาววาสนา สุขเกิน
นายอดิศร สู้สงคราม
นางสาวธัญชนก มูลหล้า
นายทัศนกวี เพชรประสงค์

รหัสนักศึกษา
076550303119-5
076550303120-3
076550303121-1
076550303122-9
076550303123-7
076550303124-5
076550303125-2
076550303126-0

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่

T1-90305 : นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน-กลุม่ วิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (4 ปี ภาคปกติ) ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวสุภาวิตา บุญปัญญา
2 นางสาวสิรัญญา สิงห์แก้ว
3 นายเจษฎาพงษ์ แปงนุจา
4 นายจิรัฐกิตติ์ จิตรชัยกุล
5 นางสาวพิมลรัตน์ ทองบ่อ
6 นางสาวสุจิตรา คุ้มสว่าง
7 นางสาวกิติมา ทุมสวัสดิ์
8 นางสาวอรดี พัฒนา

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550306003-8
076550306004-6
076550306005-3
076550306006-1
076550306007-9
076550306008-7
076550306009-5
076550306010-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90306 : นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน-กลุม่ วิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวจณิสตา สุริวงค์
2 นางสาวมณีวรรณ บุญชมภู
3 นายอธิบดี ทองปรอน
4 นายกฤตภาส ทองวิชิต
5 นายวรรณภูมิ คุณลักษ์
6 นายสรวิชญ์ กลิ่นบางพูด
7 นายวันเฉลิมพล กรมวังก้อน
8 นางสาวขจีพรรณ ปัญญาทรัพย์สิน
9 นายศิรพงศ์ เกษมสุขไพศาล
10 นางสาวเปมิกา เพ็ชรด่านเหนือ
11 นายพีระณัฐ พิมลพรพัตร์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550306206-7
076550306207-5
076550306208-3
076550306209-1
076550306210-9
076550306211-7
076550306212-5
076550306213-3
076550306214-1
076550306215-8
076550306216-6

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90314 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี ภาคพิเศษ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ บุญถึงจิตต์
2 นายปรินทร วีระวุฒิ
3 นางสาวกนิษฐา บุญจงรักษ์
4 นางสาวธัญวรัตน์ โวหารลึก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550316703-1
076550316704-9
076550316705-6
076550316706-4

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90330 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวรินทร์ลภัส เชียงอินทร์
2 นางสาวปุณยวีย์ มีสุขมาก
3 นายอัครพล พร้อมเพรียง
4 นายพรไพศาล สร้อยสิริสุนทร
5 นางสาวฉัฐคณา อุลิตประโคน
6 นางสาวณัฐวลัย ซึมไพศาล
7 นายธนวัตน์ เรืองสวัสดิ์
8 นางสาวกัญญานัฐ ผึ้งทอง
9 นางสาวจิราพร ปรีชานุกูล
10 นางสาวณัฏฐณิชา ตรีทอง
11 นายเเทนไท อินทรวิเศษ
12 นางสาวกัญญาณัฐ แย้มชะยา
13 นางสาวนิดารักษ์ มงคลแก้ว
14 นางสาวสุพชิ ฌาย์ กวีกิจประการ
15 นางสาวมานิดา ทองยิ้ม
16 นางสาวกมลชนก แพทย์ประพันธ์
17 นางสาวณัฐฐินันท์ เทพนิมิตร
18 นางสาวพัตรพิมล เพชร์สุกใส
19 นางสาวอาภาพิศญ์ เกตุอ่า
20 นางสาวสุทตั ตา สกุลดิษฐ
21 นางสาวสุวนันท์ เพ็ญกุล
22 นายกิตติพล กลิ่นพลับ
23 นายเอกครินทร์ ภู่ระหงษ์
24 นางสาวสุปราณี ทวีโยค
25 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์
26 นายภัทรพล กิจโสภี
27 นายจิตติพฒ
ั น์ อายุสุข
28 นางสาวกานติมา คงถาวร
29 นางสาวณัฐิตา ทาเอื้อ
30 นางสาววิลาศินี แซ่ลิ้ม
31 นายปองพล สุคนธวารี
32 นางสาวศิริวรรณ อยู่สินธุ์
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550303315-9
076550303316-7
076550303317-5
076550303318-3
076550303319-1
076550303320-9
076550303321-7
076550303322-5
076550303323-3
076550303324-1
076550303325-8
076550303326-6
076550303327-4
076550303328-2
076550303329-0
076550303330-8
076550303331-6
076550303332-4
076550303333-2
076550303334-0
076550303335-7
076550303401-7
076550303402-5
076550303403-3
076550303404-1
076550303405-8
076550303406-6
076550303407-4
076550303408-2
076550303409-0
076550303410-8
076550303411-6
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 16/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90330 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นายวันชุมพล เชื่อถือ
นายนิติวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
นายรัฐพงศ์ หรูวิจิตร์พงษ์
นายอภิสิทธิ์ เคนไชยวงค์
นางสาวเจริญขวัญ แก้วจินดา
นายทวีวัฒน์ เข็มกลัด
นางสาวพิมพ์ประธาน สุคนธานนท์
นายวรกันต์ เรืองผกา
นายวัชริศ สุพลดี
นางสาวชุติกาญจน์ อ้นเยี่ย
นายสงกรานต์ ชาวดร
นายวีรพล เชื้อเรณู
นายธารงค์รัตน์ วิสิเขตต์การณ์
นางสาวณัฐชา เกษมศรี
นางสาวภาวินี ศรีเลิศ
นายจีรวุฒ ผลิศร
นางสาวสุนันทา ปรางเทศ
นางสาวชุติมา ดอกจันทร์
นางสาวปริชาด ศรีสุข
นางสาวอารดา คาแพงศิริรัตน์
นายพุทธิศักดิ์ กันสุทธิ
นายนิน เนตะวัน
นางสาววรรณิดา แจ่มเสมอ
นางสาววารุณี โสภารัตน์
นางสาวพัชราภรณ์ มีนุช
นายอัฏฐายุทธ อุ่นศิริ
นางสาวอริสรา เสนาจอหอ
นางสาวโยษิตา แสงมรกต
นางสาววรรณิดา ภู่ทมิ
นางสาวสิตานัน พัดทอง
นางสาวอาภัสรา พงษ์เสือ
นายไชยพฤกษ์ เปรมสอน
นายบริณต์ พิพฒ
ั นโกวิท

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รหัสนักศึกษา
076550303412-4
076550303413-2
076550303414-0
076550303415-7
076550303416-5
076550303417-3
076550303418-1
076550303419-9
076550303420-7
076550303421-5
076550303422-3
076550303423-1
076550303424-9
076550303425-6
076550303426-4
076550303427-2
076550303428-0
076550303429-8
076550303430-6
076550303431-4
076550303432-2
076550303433-0
076550303434-8
076550303435-5
076550303501-4
076550303502-2
076550303503-0
076550303504-8
076550303505-5
076550303506-3
076550303507-1
076550303508-9
076550303509-7
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 17/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90330 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นายธนวัฒน์ บุญสา
นางสาวศศิกาญจน์ มากเทพวงษ์
นางสาวโชติกา สายสวัสดิ์
นางสาวณัฏฐธิดา พงษ์โนรี
นางสาวกรรณิการ์ ไชยวงค์
นางสาวฐิติมา สอนชะอุ่ม
นางสาวเบญจวรรณ โรจนพงษ์
นางสาวพัชรีพร ลอยรัตน์
นางสาวอภิสมัย ใจดี
นางสาวศุภกานต์ วัฒนมงคล
นางสาวแพรพลอย อินสุขธา
นางสาวฐิตินันท์ อินยก
นายอภิเชตุ ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวอรไพลิน จันทร์ช่างพูด
นายณัฐวุฒิ แสงสายทอง
นางสาวปุณยาพร พุ่มเกษม
นางสาวภาวินี ปิดตะกะ
นางสาวธัญพิชชา ศิริประเสริฐ
นางสาวปนัดดา อึ้งไถ่
นายณัชพล เหลืองอมรไพศาล
นายธนรรศน์ชนัญญ์ บุญซิ้ว
นายอัษฎา สีพี
นางสาวพรรัมภา ธนิกกุล
นางสาวลดา คล้ายเเสง

รหัสนักศึกษา
076550303510-5
076550303511-3
076550303512-1
076550303513-9
076550303514-7
076550303515-4
076550303516-2
076550303517-0
076550303518-8
076550303519-6
076550303520-4
076550303521-2
076550303522-0
076550303523-8
076550303524-6
076550303525-3
076550303526-1
076550303527-9
076550303528-7
076550303529-5
076550303530-3
076550303531-1
076550303532-9
076550303533-7

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90341 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายวราวุธ กอธวัช
2 นางสาวอทิตยา บุญเต็ม
3 นางสาวสุภัสสรา กองหิน
4 นายโชติชวัล รุ่งเรือง
5 นายกฤษนัย เจริญศรีทวีชัย
6 นายบริพทั ธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
7 นางสาวสุพรรษา เจตน์แจ้งจิตต์
8 นางสาวชามาวีร์ เติมผล
9 นายนพัทรดนย์ ปองดอกฟ้า
10 นายธนพงษ์ ดีนา
11 นายจิรวัฒน์ สัตยธรรมรังษี
12 นายณัฐพล จันทร์สิงห์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550305016-1
076550305017-9
076550305018-7
076550305019-5
076550305025-2
076550305026-0
076550305020-3
076550305021-1
076550305022-9
076550305023-7
076550305024-5
076550305027-8

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/65 16:11 หน้า 1/ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90353 : การตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตน์
2 นางสาวมัญฑิตา แป้นเพชร
3 นางสาวดุจเนตร สุขชัยศรี
4 นางสาววชิราภรณ์ ขวัญหวาน
5 นายปฏิ ส่งแสง
6 นางสาวพีรดา วงศ์ขวัญเมือง
7 นางสาวพัชราภา เดชาธนวินท์
8 นายณัฐพล สุกกลิ่น
9 นางสาวกนกวรรณ เกรียงไกร
10 นางสาวจรรยพร แถมมี
11 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเรือง
12 นางสาวศิริกันยา ชัยมงคล
13 นางสาวสิริญา เมฆวิไล
14 นางสาวลลิตา ทองเทพ
15 นายชาญวุธ หลวงเรื่อง
16 นางสาวอมรกานต์ แสงเงิน
17 นายธัชชัย สังข์มาลัย
18 นางสาวหทัยภัทร บุญสาร
19 นางสาวเพชรลดา แก้วสีเหลือง
20 นางสาวจันธิดา บุญโสพิศ
21 นางสาวอาทิตยา เอี่ยมสกุลวัฒนา
22 นางสาววรัญญา ธรรมสาลี
23 นางสาวกนกพิชญ์ พรมศิริ
24 นางสาวมณิชญา ศิริวัน
25 นางสาวธันยพร ทุมประดิษฐ์
26 นางสาวบุษดากร อ่อนน้อม
27 นางสาวณัฐชา ตุลารักษ์
28 นางสาววลิตา เพชรคง
29 นายวีรยุทธ บัวละออ
30 นางสาวชนนิกานต์ วงษ์นุ่ม
31 นางสาวเปมิกา โพธิแ์ ก้ว
32 นางสาวมัลลิกา ชุ่มกระโทก
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550302013-1
076550302014-9
076550302015-6
076550302016-4
076550302017-2
076550302018-0
076550302019-8
076550302020-6
076550302021-4
076550302022-2
076550302023-0
076550302024-8
076550302025-5
076550302026-3
076550302027-1
076550302028-9
076550302029-7
076550302030-5
076550302031-3
076550302032-1
076550302033-9
076550302034-7
076550302035-4
076550302101-4
076550302102-2
076550302103-0
076550302104-8
076550302105-5
076550302106-3
076550302107-1
076550302108-9
076550302109-7
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 20/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90353 : การตลาด (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมาลินี ชุ่มกระโทก
นายวรินทร์ อาสาเสนีย์
นางสาวอาทิมา อินสว่าง
นายธีรพงษ์ หลี
นายชิษณุพงศ์ วัชกูล
นางสาวศณิศา หอมชุ่ม
นางสาวอภิญญา แหยมงาสินธุ์

รหัสนักศึกษา
076550302110-5
076550302111-3
076550302112-1
076550302113-9
076550302114-7
076550302115-4
076550302116-2

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90354 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายธนภัทร อินทะโส
2 นายอธิพนั ธ์ ศิริวรธรณ์
3 นายธนกฤต รุ่งกรุด
4 นายศิริชัย สุวรรณจันทร์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
076550308003-6
076550308004-4
076550308005-1
076550308006-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 22/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90401 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายธนกฤต รัตนภักดี
2 นางสาวกนกวรรณ คาศรี
3 นางสาวสายฟ้า ธรรมสิทธิ์
4 นายพิชาญุตม์ จันทะภา
5 นายพุฒิพงศ์ ขวัญยืน
6 นายอนุวัฒน์ สิงหาบุตร
7 นายณัฐวุฒิ จันทรงกลด
8 นายสุรเชษฐ์ ตันตยานนท์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550401101-8
056550401102-6
056550401103-4
056550401104-2
056550401105-9
056550401106-7
056550401107-5
056550401108-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายภาณุพงศ์ แก้วโภคา
2 นายภูมิภัทร พุทธรัตน์
3 นายวีระชัย 4 นางสาวธนภรณ์ ศิรินาค
5 นางสาววรินทร ยาฤทธิ์
6 นายทรงพล แสงชาติ
7 นางสาวปวีร์รัตน์ ยอดแก้ว
8 นางสาวสุปราณี เหล็กใหล
9 นางสาวพีระดา ทองผา
10 นางสาวสุพตั รา เหล็กใหล
11 นายพลกฤต สนิทนอก
12 นายชัยวุฒิ สุจริต
13 นายพีระเชษฐ์ ม่วงโมรา
14 นายภาราดร สมัครการ
15 นายเชษฐพัฒน์ สุวรรณอุดมลาภ
16 นายภูรินทร์ ภูมิประมาณ
17 นางสาวนันท์นภัส จันทร์สุภา
18 นางสาวรัตน์ดาพร ผดุงศิลป์
19 นายวชิรวิทย์ อินชนะ
20 นายอัษฎายุธ จันทรกูล
21 นางสาววีรดา เอ่งฉ้วน
22 นางสาวอิงลดา กระจ่างรัตน์
23 นายธีรภัทร ภวังคนันท์
24 นายสถาปณา จิตต์ศิริ
25 นายภาสวิชญ์ สามพ่วงบุญ
26 นางสาวพรกรุณา พุทธา
27 นายณิชภัทร คงคาหลวง
28 นายชัชวาล ทองคา
29 นางสาวอมลรดา ยาสุธา
30 นายปัณณธร ภัคปราน
31 นายโชคมงคลชัย พุ่มสุข
32 นายนนท์ธวัช แพงศรี
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550403051-3
056550403052-1
056550403053-9
056550403054-7
056550403055-4
056550403056-2
056550403057-0
056550403058-8
056550403059-6
056550403060-4
056550403061-2
056550403062-0
056550403063-8
056550403064-6
056550403065-3
056550403066-1
056550403067-9
056550403068-7
056550403069-5
056550403070-3
056550403071-1
056550403072-9
056550403073-7
056550403074-5
056550403075-2
056550403076-0
056550403077-8
056550403078-6
056550403079-4
056550403080-2
056550403081-0
056550403082-8

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 24/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวณัฐชา ศรีมาพงษ์
2 นางสาวสุพชิ ชา ควรหาเวชศิษฐ์
3 นายเกริกพล พุ่มโพธิ์
4 นายจักรภัทร ทับไทย
5 นายพันธุธ์ ัช บุนนาค
6 นายศุภกานต์ คาแหง
7 นางสาวนฤเนตร แซ่หว่อง
8 นายสุขุม พลอยครบุรี
9 นายอิสิวัชร์ ทรัพย์อนันต์
10 นางสาวศิรดา จีรังสุวรรณ
11 นางสาวสุธินันท์ ชมเพ็ง
12 นายอนุวัฒน์ กลิ่นโสภณ
13 นายพิธีกร นาคอ่อน
14 นายจิรภัทร กล่อมพงษ์
15 นายไชยพัฒน์ สมแวง
16 นายชยพล วรศิริ
17 นางสาวปทิตตา สาเภาแก้ว
18 นายอิทธิพนั ธ์ วรรณการ
19 นายอาณัตพล ไม้หอม
20 นายกรภัทร เจริญสุข
21 นายสุธเมธ สุทธิขันธ์
22 นายกิตติพงศ์ คาแพงน้อย
23 นายกฤษณพงศ์ เอมอิ่ม
24 นายกฤตภาส กราพงศ์
25 นายปฐมพัฒน์ ศรีไหม
26 นายปัณณวัฒน์ ปาระปิน
27 นางสาวนภัทรศรา นารถอุดม
28 นายกฤตภาส พงษ์สิงห์
29 นางสาวนิสิตา พาณิชไวศวรรณ
30 นายนิธิศ อุดมปัญญาโชติ
31 นายรัฐนันท์ บุรพงศ์
32 นายธัญเทพ กุลภัทร์แสงทอง
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550405126-1
056550405127-9
056550405128-7
056550405129-5
056550405130-3
056550405131-1
056550405132-9
056550405133-7
056550405134-5
056550405135-2
056550405136-0
056550405137-8
056550405138-6
056550405139-4
056550405140-2
056550405141-0
056550405142-8
056550405143-6
056550405144-4
056550405145-1
056550405146-9
056550405147-7
056550405148-5
056550405149-3
056550405150-1
056550405151-9
056550405152-7
056550405153-5
056550405154-3
056550405155-0
056550405156-8
056550405157-6
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 26/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90405 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33 นายวชิรวิทย์ รักษา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550405158-4

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90407 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายภัทรเวท แย้มเกษร
2 นางสาวกนิษฐา ดิสนีเวทย์
3 นางสาวรัตติยา อินทร์ทอง
4 นางสาวชนิดาภา ศรีมันตะ
5 นายศิริศิลป์ ลิ่มศิลา
6 นายปัณณทัต พุทโธ
7 นายภูวรินทร์ ถนอมเมือง
8 นางสาวณัฐพร แซ่โล้ว
9 นายอมรฤทธิ์ สมจิตต์ชอบ
10 นางสาวธัญรัศม์ เลิศสุขขีรัตน์
11 นายกมลภพ จะวรรณา
12 นางสาววิภาวรรณ กลิ่นเกล้า
13 นายเจนภัทร เมืองมูล
14 นายแทนไทย เขียวพรม
15 นางสาวธีริศรา วงศ์คง
16 นายคฑาวุธ แสนเสนาะ
17 นายมณัฐพงษ์ ครองก่า
18 นางสาวณัฐพร อรรถวิชัย
19 นางสาวมาริสา จันมะตุรี
20 นางสาวนลินี เหล่าใหญ่
21 นางสาวศิศิรา ซ่อนกลิ่น
22 นางสาวกัลยากร แก้วโคกกลาง
23 นางสาวกมลทิพย์ ศรีจันทร์
24 นางสาวกชมนพร ตันทะนันท์
25 นายนราธิป โคกเทียน
26 นายธนงศักดิ์ วิมลธนกิจ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550407016-2
056550407017-0
056550407018-8
056550407019-6
056550407020-4
056550407021-2
056550407022-0
056550407023-8
056550407024-6
056550407025-3
056550407026-1
056550407027-9
056550407028-7
056550407029-5
056550407030-3
056550407031-1
056550407032-9
056550407033-7
056550407034-5
056550407035-2
056550407036-0
056550407037-8
056550407038-6
056550407039-4
056550407040-2
056550407041-0

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90409 : วิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายเธียรชัย ปรางค์มณี
2 นายพงศกร ไทรหอมหวล
3 นายอัครปัตถ์ คล่องขยัน
4 นายบุรินทร์ บุรีนิวัติ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550409009-5
056550409010-3
056550409011-1
056550409012-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90437 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคสมทบ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวฉกามา ปานไธสง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550407503-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90447 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายภูริภัทร ปักษาไพร
2 นางสาวนัทภรณ์ แกว่นเชิงค้า

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550406014-8
056550406015-5

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 31/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90501 : เครื่องกล (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายศิลป์ชัย ปัญศรี
2 นายเป็นหนึ่ง นิคม
3 นางสาวดรัลภรณ์ ทองนาค

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036550502007-0
036550502008-8
036550502009-6

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90502 : อุตสาหการ (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวนันท์นภัส แดงสูงเนิน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036550503007-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90601 : เทคโนโลยีเสือ้ ผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวภวรัญชน์ ฉิมคล้าย
2 นายศุภฤกษ์ แสงทอง
3 นางสาวอรวรา วรรณทอง
4 นายอภิวัฒน์ สว่างโคกกรวด
5 นางสาวปราณปริญา สีดาคา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
136550601001-2
136550601002-0
136550601003-8
136550601004-6
136550601005-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90603 : ออกแบบแฟชั่นและสิง่ ทอ - ออกแบบแฟชั่น (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายสถาปนา เรียนพืช
2 นางสาวอาคิรา พรมน้อย
3 นางสาวภภัสสร พิณเสนาะ
4 นางสาวชนิกานต์ สีชน
5 นางสาวปุณณภา ผู้มีธรรม
6 นางสาวกษมา เทียมหงษ์
7 นางสาวปิยะมาศ ทองคาจันทร์
8 นางสาวจิราพัชร จารุกขมูล
9 นางสาวกรกช ขาอาจ
10 นางสาวศศิชา จวนภูเขียว
11 นายสิทธิกร คุ้มด้วง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
136550603106-7
136550603107-5
136550603108-3
136550603109-1
136550603110-9
136550603111-7
136550603112-5
136550603113-3
136550603114-1
136550603115-8
136550603116-6

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90606 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสงิ่ ทอ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ลมัย
2 นางสาวภิตะวรรณ เพชรรัตน์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
136550602001-1
136550602002-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวฐิตาภรณ์ มณฑา
2 นางสาวกุลธิดา เสียงเพราะดี
3 นางสาววัชราภรณ์ ปานพันธ์
4 นางสาวพัชรี นาฉลอง
5 นายสุปญ
ั ญา เสียงเจริญ
6 นายวิวัฒน์ สมประสงค์
7 นางสาวบุษยเนตร ภู่สันติสัมพันธ์
8 นางสาววาเลน เพ็ญศรี
9 นายสุวกฤษฏิ์ ผิวเมืองปัก
10 นายมณวชิระวิท รัตนวิสิฏโชติ
11 นายโมทนา เมืองโคตร
12 นายอนุชิต หงษ์ลอยลม
13 นายอารักษ์ เทียมสมชาติ
14 นางสาวสุพรัตน์ เรืองพล
15 นางสาวพัทธ์ธีรา บัวประเสริฐ
16 นายอรรถพร ภูชะหาร
17 นางสาวพิชาณิกา เคล้าคลึง
18 นางสาวณัฐนรีญา แซ่โต๊ะ
19 นางสาวปรียาภัทร สิงห์กาญจนโรจน์
20 นางสาวนันท์นภัส ขาขันทอง
21 นางสาวศศิธร ใยบัว
22 นางสาวศุภิสรา โชคประทาน
23 นางสาวปนิตา อุ่นใจ
24 นางสาวอริสา อาสาคะติ
25 นายภาคภูมิ พันธุลี
26 นางสาวปรินดา ปลื้มอารมย์
27 นางสาวชัชชญา อินศรีเมือง
28 นายพชร แก้วทิพย์สุวรรณ
29 นางสาวพิมพ์ลดา ประเจริญ
30 นายภูรินทร์ เขียวอ่อน
31 นางสาวลลิตา คล้ายดอน
32 นางสาวกาญจนา ดาทอง
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

รหัสนักศึกษา
126550702039-2
126550702040-0
126550702101-0
126550702102-8
126550702103-6
126550702104-4
126550702105-1
126550702106-9
126550702107-7
126550702108-5
126550702109-3
126550702110-1
126550702111-9
126550702112-7
126550702113-5
126550702114-3
126550702115-0
126550702116-8
126550702117-6
126550702118-4
126550702119-2
126550702120-0
126550702121-8
126550702122-6
126550702123-4
126550702124-2
126550702125-9
126550702126-7
126550702127-5
126550702128-3
126550702129-1
126550702130-9
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33 นางสาวลักษิกา กองแกน
34 นางสาวอักษราภัค ไกรวงศ์
35 นางสาวดาวรีย์ บุญถึง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550702131-7
126550702132-5
126550702133-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายณวพล กุลวงศ์
2 นายพงษ์ศักดิ์ เกิมรัมย์
3 นางสาวปริญดา คาแก้ว
4 นางสาวจามรี ไข่ทองดี
5 นายชัยรัตน์ ครูประเสริฐ
6 นายธนาธิป วิเชียรฉาย
7 นางสาวอาทิตยา พอกขุนทด
8 นางสาวณัฐธิดา เดชดอนบม
9 นางสาวจุฑามาศ มากงลาด
10 นางสาวนภสร พรมรักษ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550703008-6
126550703009-4
126550703010-2
126550703011-0
126550703012-8
126550703013-6
126550703014-4
126550703015-1
126550703016-9
126550703017-7

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90704 : คหกรรมศาสตร์ (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายบุญญฤทธิ์ ศรศักดา
2 นางสาวณัฐชา บัวเทศ
3 นายสันติสุข วงศ์นารัตน์
4 นางสาวช่อทิพย์ ลี้กุล
5 นายพัศพงษ์ สระแก้ว
6 นางสาวปัทมพร ปัญญาจิตร
7 นางสาวอนิสรา เดชเสน่ห์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550704004-4
126550704005-1
126550704006-9
126550704007-7
126550704008-5
126550704009-3
126550704010-1

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90707 : เทคโนโลยีอาหาร (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวจิรลักษณ์ เนียมศรีใส
2 นางสาวรสสุคนธ์ สังขกุล
3 นางสาวปทุมวดี ทองคา
4 นางสาวสุเมธินี ธรรมรักษ์
5 นางสาวชนากานต์ บุตรเพ็ชร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550705003-5
126550705004-3
126550705005-0
126550705006-8
126550705007-6

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90712 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวณิชา ชานวาทิก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550701003-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ปี ภาคปกติ)(ความร่วมมือ บ.การบินไทยฯ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายวรพล จันทรมี
2 นางสาวนิรมล สือออก
3 นางสาวสกลลักษณ์ เก่งบวร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550703302-3
126550703303-1
126550703304-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 43/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90899 : เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายสิทธิโชค ศรัทธา
2 นางสาวกัญญา พยัพศรี
3 นางสาวสุพชิ ฌาย์ วงศาโรจน์
4 นางสาวเบญญาภา รอดไพรี
5 นางสาวอักษร ภู่สิงห์
6 นางสาวพิมพ์ชนก บัวมาก
7 นายพฤษภา สายแก้ว
8 นางสาวณัฐชนันท์ เเดงเสียงดัง
9 นางสาวดารารัตน์ บรรเทาวงษ์
10 นางสาวอนุธิดา โสดธิ
11 นายศุภกร จิตรสมฤทัยกุล
12 นายศุภกฤต จิตรสมฤทัยกุล
13 นางสาวแพรวา ชนะนาน
14 นางสาวนฤกานต์ บัวแพร
15 นางสาวพรประภา งามอุโฆษ
16 นายภคพล ตรีแดงน้อย
17 นายจักรภัทร เพชรนิลสมนึก
18 นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์ทวีธรรม
19 นางสาวภริดา ยืนยงค์
20 นายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์
21 นางสาวดารณี ญาติพฒ
ั น์
22 นายธนพล อ้นอารี
23 นายพีรนนท์ กิตติวิทติ คุณ
24 นางสาวปิยะดา พรชัยลักษณ์
25 นางสาวภาณุมาศ แก้วใส
26 นายนิติพฒ
ั น์ วัธนประภา
27 นางสาวอารยา เกตุศรี
28 นางสาวสุภนิดา วัฒนะ
29 นางสาวมาติกา ระวิโรจน์
30 นางสาวนพรัตน์ ขจรรุ่งโรจน์
31 นางสาวหทัยกานต์ แซ่อึ๊ง
32 นายธรรมรงค์ โพธิน์ ้อย
REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

รหัสนักศึกษา
036550805105-6
036550805106-4
036550805107-2
036550805108-0
036550805109-8
036550805110-6
036550805111-4
036550805112-2
036550805113-0
036550805114-8
036550805115-5
036550805116-3
036550805117-1
036550805118-9
036550805119-7
036550805120-5
036550805121-3
036550805122-1
036550805123-9
036550805205-4
036550805206-2
036550805207-0
036550805208-8
036550805209-6
036550805210-4
036550805211-2
036550805212-0
036550805213-8
036550805214-6
036550805215-3
036550805216-1
036550805217-9
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 44/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90899 : เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวรัตนากร ผลวารินทร์
นายจารุวัฒน์ ก้องกุล
นายหฤษฎ์ หุตะนาวิน
นางสาวนิจจารีย์ ปุณณารักษ์
นายวิริทธิพ์ ล เพชรแจ่ม
นายชลธิศ งามสวย
นางสาวนภัสสร เขียวศรี
นางสาวพภัสสรณ์ ภิญโญลภัสโชค
นางสาวธนพร ฉันท์ทอง
นายศุภฤกษ์ อ่อนน้อม
นายนิธิวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
นายวารุฬห์ กาญจนกิจบารุง
นายมินธาดา ลมูลนวม
นางสาวหทัยภัทร มีศิริภัทร
นายธนดล ศรีโชติ
นางสาวธัญวรรณ แสงทรง
นางสาววารินทร์รัตน์ พลพิทกั ษ์
นางสาวอภิญญา พวงจินดา
นายรังสิมันต์ คาพลอย
นางสาวปพรกาญจน์ ธีระชัยมหิทธิ์
นายชาคริต ฉิมพาลี
นายเจริญชัย เตศรีบรู พกุล
นายศิวกร ทาสี
นางสาวภูริชญา ธัญญจิตต์โรจน์
นายกฤษดา สนั่นเอื้อ
นางสาวปัทมาพร แก้วแสง
นายเกริกก้อง ดีเเจ่ม
นางสาวปิยะนันท์ เต็กสุวรรณ
นายเอกพล จันทร์เติบ
นายพงศ์ธร ใจเอื้อ
นางสาววรัญญา จันสมปอง
นายวุฒิพงศ์ ทัดทาอามาตย์
นางสาวพร คายะ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รหัสนักศึกษา
036550805218-7
036550805219-5
036550805220-3
036550805221-1
036550805222-9
036550805223-7
036550805304-5
036550805305-2
036550805306-0
036550805307-8
036550805308-6
036550805309-4
036550805310-2
036550805311-0
036550805312-8
036550805313-6
036550805314-4
036550805315-1
036550805316-9
036550805317-7
036550805318-5
036550805319-3
036550805320-1
036550805321-9
036550805322-7
036550805323-5
036550805404-3
036550805405-0
036550805406-8
036550805407-6
036550805408-4
036550805409-2
036550805410-0
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 45/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90899 : เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นายธนบูรณ์ กองประทุม
นายวัฒนชัย เข็มทอง
นายปฏิญญา โคกสอน
นางสาวกาญจนา สุวจันทร์
นางสาวสิริกร ทวีกิจการ
นายกานต์ธีรา ศรีสารคาม
นายกมนทัต วันจันทร์
นายยศธร ยินดีโช
นางสาวนิติญา คณาญาติ
นางสาวทัศวรรณ มากเจริญ
นายอติวิชญ์ จันทร์ประโคน
นางสาวอัจฉริยา จินดาวงศ์
นางสาวปากิณา ขวัญกิจสาธรกุล
นางสาวจีรานันท์ เลาะหะมาน
นายธนกฤต อินทุม
นางสาวพิตตินันท์ เดชบุญมา
นายวรกิติ์ ชูลิขิต
นายศุภกร นุชเจริญ
นางสาวพิมพ์ชนก หิตะวนิช
นางสาวหรินภรณ์ สระบัว
นางสาวปานลดา ปิน่ ทอง
นายภาคภูมิ แคว้นพุทรา
นายจักรี แซ่ตัง
นางสาวกชามาส ปิน่ เเก้ว
นางสาวพิมพกานต์ สุวะจี
นายศุภกิตติ์ ทุมทอง
นางสาวลักขณา วัชรปราณีนุรักษ์
นางสาวธนิษฐา เฉินบารุง
นายปฏิภาณ ทาสวน
นายสิรภพ พูลสมบัติ
นายมนัสวิน กุตเสนา
นายกฤษณะศักดิ์ มดแสง
นายจักรพรรณ สนั่นเอื้อ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รหัสนักศึกษา
036550805411-8
036550805412-6
036550805413-4
036550805414-2
036550805415-9
036550805416-7
036550805417-5
036550805418-3
036550805419-1
036550805420-9
036550805421-7
036550805422-5
036550805504-0
036550805505-7
036550805506-5
036550805507-3
036550805508-1
036550805509-9
036550805510-7
036550805511-5
036550805512-3
036550805513-1
036550805514-9
036550805515-6
036550805516-4
036550805517-2
036550805518-0
036550805519-8
036550805520-6
036550805521-4
036550805522-2
036550805604-8
036550805605-5
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90899 : เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมณีนพรัตน์ ทรัพย์ประสงค์
นายเจษฎา จุ้ยจรรยา
นายธนพล หัสเสม
นายนันทภพ ตันติกาโมทย์
นายสรยุทธ เซ็งแซ่
นางสาวสราญทิพย์ ยอดดาเนิน
นายภัทรดนัย แสงสรวย
นายธีรนันท์ พันโชติ
นายกฤษฎา เเสนมี
นางสาววรัญญา วิรุฬห์เศรษฐวิทย์
นายอนุวัฒน์ ถินคาเชิด
นางสาวมนทกานติ์ สินธุส์ ุวรรณ
นายคณิศร เบญจาธิกุล
นางสาวลลิตา ฟักทองอยู่
นางสาวรินรดา ดีรอด
นางสาวปวีณา ดาคา
นางสาวนริศรา พุ่มมณี
นางสาวโสภิตนภา ไชยหงษ์
นายภูพสิ ุทธิ์ ชาวลุ่มบัว
นางสาวจุฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม
นายคณนภัส วิริยะเจริญพร
นายปรมัตถ์ ปล้องพุทซา
นายศิรชัช บัวศรีจันทร์
นางสาวธันยพร วงษ์แป้น
นางสาวจิรัฐติกาล ฟองนาวา
นางสาววรรษมน เหลี่ยมลิขิต
นางสาวชุติมน ล้อมนาค
นายณัฐพงศ์ ใจวงค์
นายนที สิงหาภู
นางสาวฐาปนี สมบูรณ์ผล
นางสาวกมลชนก ลุยจันทร์
นายธีรภพ ไวยพจน์
นายธนทัต ฉัฐมะพรรณรังษี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รหัสนักศึกษา
036550805606-3
036550805607-1
036550805608-9
036550805609-7
036550805610-5
036550805611-3
036550805612-1
036550805613-9
036550805614-7
036550805615-4
036550805616-2
036550805617-0
036550805618-8
036550805619-6
036550805620-4
036550805621-2
036550805622-0
036550805704-6
036550805705-3
036550805706-1
036550805707-9
036550805708-7
036550805709-5
036550805710-3
036550805711-1
036550805712-9
036550805713-7
036550805714-5
036550805715-2
036550805716-0
036550805717-8
036550805718-6
036550805719-4
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90899 : เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (4 ปี)(ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศุจิตา สุขเปรม
นางสาวณัฐสรวง ยางนิยม
นางสาวสุพรรษา ฟองสายชล
นายอภิชา อินทจันทร์
นายวงศธร ศรีสมวงศ์
นางสาวสุธิดา โรติกานนท์
นางสาวกรพินธุ์ กุมภา
นางสาวกุลจิรา ปรีดาชลากร
นายรัชวัตร์ นรินทร์
นายธนัชชัย จันทร์ประเสริฐ
นางสาวจริญญา บารุงพงษ์
นายนพดล มนตรีกุล ณ อยุธยา
นายชิติพทั ธ์ หลีกเมฆ
นางสาวภฤดา อุดมสวัสดิ์
นายญาณสุทธิ์ พรมโสภา
นายสุรชาติ วงค์วริศสา
นางสาวภัทรา รุ่งเรือง
นางสาวศุภากร แซ่เตีย
นางสาวระพีพรรณ ตันรุ่งเรือง
นางสาวกุลวรรณ อินเเพง
นางสาวชนากานต์ คาวงษ์
นายชยุตม์ ธรรมสาโรช

รหัสนักศึกษา
036550805720-2
036550805721-0
036550805722-8
036550805804-4
036550805805-1
036550805806-9
036550805807-7
036550805808-5
036550805809-3
036550805810-1
036550805811-9
036550805812-7
036550805813-5
036550805814-3
036550805815-0
036550805816-8
036550805817-6
036550805818-4
036550805819-2
036550805820-0
036550805821-8
036550805822-6

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายภัทรพล ห้องหลี
2 นางสาวปาริชา ประจาถิ่น
3 นายสนั่น หวันกะมา
4 นายศุภณัฐ ขาดี
5 นางสาวธูปหอมญ์ มหามังคลานนท์
6 นางสาวเทียนสว่างศ์ มหามังคลานนท์
7 นางสาวธนาทิพคุณัญญ์ เตียงงา
8 นายธวัชชัย พลอามาตย์
9 นางสาวสุภัคศรา วอไธสง

รหัสนักศึกษา
126550901003-7
126550901004-5
126550901005-2
126550901006-0
126550901007-8
126550901008-6
126550901009-4
126550901010-2
126550901011-0

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/65 09:05 หน้า 49/ 52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวบุปผา รอดภัย
2 นายวรวุฒิ พันทา
3 นายนนทวัตร์ ลาดหนองขุ่น
4 นายทยากร รักมิตร
5 นายสรศักดิ์ เลิศประเสริฐภากร
6 นางสาวจุรารัตน์ บุญทรง
7 นางสาวเบญจพร ศรีสะสม
8 นางสาวนฤมล ใบเข็ม
9 นายพิชยาวุฒิ สานุวงศ์
10 นางสาวปาริฉัตร์ อร่ามทิพย์
11 นายณัฐพล พิมพรัตน์
12 นายณัฏฐนันท์ พิมพ์โพธิ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550902005-1
126550902006-9
126550902007-7
126550902008-5
126550902009-3
126550902010-1
126550902011-9
126550902012-7
126550902013-5
126550902014-3
126550902015-0
126550902016-8

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-90903 : สถาปัตยกรรม (5 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายวรัตม์ พิมพ์ทอง
2 นางสาวมัณฑนศิลป์ เเสงเงิน
3 นางสาวธิดารัตน์ ภักดีพรหม
4 นางสาวศิตา เลียวพัฒนไพบูลย์
5 นางสาวอาทิตยา วงค์กะวี
6 นายนวภูมินทร์ เเวมประชา
7 นายศุภณัฐ ไกรนรา
8 นางสาวชนิภา กลิ่นหอม

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
126550903006-8
126550903007-6
126550903008-4
126550903009-2
126550903010-0
126550903011-8
126550903012-6
126550903013-4

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระบบรับนักศึกษาใหม่
T1-97101 : อัญมณีรังสรรค์ (4 ปี)(ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวครีญาพัตร แก่นจาปา
2 นางสาวจันทร์จิรา จันทรา
3 นายชินภัทร ธรรมใจบุญมา
4 นางสาวคณภรณ์ แก้วลา
5 นางสาวกมลภัทร เพ็ชรประพักตร์
6 นางสาวอรรถวลี หอมละออ
7 นางสาวอนัญญา นุ่นรักษา
8 นางสาวอทิตยา ยิ่งยวด
9 นางสาวศิรินทร์ญา บุญสิทธิ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
056550501001-9
056550501002-7
056550501003-5
056550501004-3
056550501005-0
056550501006-8
056550501007-6
056550501008-4
056550501009-2

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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