
  

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

wipapan.l@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

              ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30101 : การท่องเทีย่วและการบริการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 301011001-71  นางสาวบณัฑิตา อินทพันธ์
 301011002-52  นางสาวธัญยธรณ์ สุขจะ
 301011003-33  นายศิริพงษ์ ยาพรม

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 1/ 64



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 301031001-31  นางสาวพิชามญช์ุ ศรีสว่างวงศ์
 301031002-12  นางสาวนันท์นภัส จงเจริญเวทย์

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 2/ 64



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30104 : ภาษาไทยประยุกต์เพ่ืออาชีพและนวตักรรมการสือ่สาร (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 301041001-11  นางสาวณัฐพร ลีลาพรรณวุฒิ
 301041002-92  นางสาวเจนจิรา จินตรักษ์

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 3/ 64



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30107 : การท่องเทีย่วและการบริการ (2 ป ีต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 301071001-41  นางสาวศิริลักษณ์ ไชคินี
 301071002-22  นางสาวปณุยภา วาศศิริพงษ์
 301071003-03  นายธวัชชัย หาญพทัิกษ์

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 4/ 64



  

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษ าต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

suphanun.p@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาทีก่ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30201 : วทิยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 302011001-51  นายพิชชากร อ่วมตระกูล
 302011002-32  นายสิรวุฒิ แซ่เตียว
 302011003-13  นายฟาอิซ มุคุระ
 302011004-94  นายธีระวัฒน์ จิตรทรัพย์
 302011005-65  นางสาวกัญญพชัร สังข์แก้ว
 302011006-46  นายชานน กองจร

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 5/ 64



  

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ 

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

boonriem.t@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30300 : การบญัชี (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303001001-51  นางสาวขิม ทองใหม่
 303001002-32  นางสาวกฤติยา กล่ินหวัไผ่
 303001003-13  นางสาวชลธิขา ต๋ันประเสริฐ
 303001004-94  นางสาวพรรณวษา ช่างต่อ
 303001005-65  นางสาวณุชศรา เช่ียวนาวิน
 303001006-46  นายสุรนาท เเซ่สิน
 303001007-27  นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
 303001008-08  นางสาวธารารัตน์ ต้นเกตุ
 303001009-89  นายอางกูร วารินทร์
 303001010-610  นางสาวอังนภา รุ่งโรจน์สมบรูณ์
 303001011-411  นางสาวดวงพร อินทวงซ์
 303001012-212  นางสาวอภิริญาภรณ์ พันธุ์ดี
 303001013-013  นางสาวอภิชญา พิมพิจารย์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30301 : การจัดการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303011001-31  นายสิรภพ สุขสิทธิ์
 303011002-12  นายอธิป พึ่งโพธิ์
 303011003-93  นางสาวกัลยา หนักแน่น
 303011004-74  นางสาวจุฑามาศ โภชนาหาร
 303011005-45  นางสาวดวงใจ ประดิษฐสุวรรณ
 303011006-26  นางสาวธิติญา จันทร์แดง
 303011007-07  นายณัฐวุฒิ ใจตรง
 303011008-88  นายฉัตรกมล ปญัญาไว
 303011009-69  นางสาวนันท์นพนิ ศักด์ิสิทธิ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30305 : นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน-นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303051001-41  นายณภัทร ราดอภิลักษณ์
 303051002-22  นางสาวชญานิศ ทองชุม
 303051003-03  นางสาวฐิติรัตน์ แชประเสริฐ
 303051004-84  นางสาวกวินทรา หงษ์ทอง
 303051005-55  นางสาวปยิวรรณ อินหม่ืนไว
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30307 : นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน (เทียบโอน ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303071001-01  นายวุฒิชัย ฤทธิ์งาม
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30314 : ธรุกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) (4 ป ีภาคพิเศษ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303141001-61  นางสาวกรวีร์ สาโรช
 303141002-42  นางสาวนันท์นภัส จงเจริญเวทย์

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 10/ 64



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30315 : การจัดการ-กลุม่วชิาการจัดการทัว่ไป (เทียบโอน) (ภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303151001-31  นายยศวรรธน์ สุขนา
 303151002-12  นายวสันต์ จิตต์จ านงค์
 303151003-93  นางสาวบษุกร แตงอ่อน
 303151004-74  นายพรีพฒัน์ สุขรักษา
 303151005-45  นางสาวอรอุมา กลับสูงเนิน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30319 : การตลาด-กลุม่วชิาการบริหารการตลาด (เทียบโอน) (ภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303191001-51  นางสาวกาญจน สาเเวงดวง
 303191002-32  นางสาวณัฐชยา ศรีรัตน์
 303191003-13  นางสาวสุพชิญา ขันติวงศ์
 303191004-94  นางสาวสุธิตา จิตเจริญดี
 303191005-65  นางสาวสุมณชฎา ลิมปชัยพงษ์
 303191006-46  นางสาวชลธิชา เฮียงก่อ
 303191007-27  นางสาวลลิตา กรวัฒนะยืนยง
 303191008-08  นายพงศธร ธัญญผล
 303191009-89  นายรัชชานนท์ เมืองช้าง
 303191010-610  นายณรงค์ศักด์ิ ปนัรัมย์
 303191011-411  นายรวินทร์ สินสวัสด์ิ
 303191012-212  นางสาวไอรดา คูประเสริฐ
 303191013-013  นางสาวดุจฑริกา ศรีมาลา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30320 : การตลาด-กลุม่วชิาการบริหารการตลาด (เทียบโอน)(ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303201001-31  นางสาวจันทรัตน์ วงษ์จิตรล าใย
 303201002-12  นางสาวอมิตา ชววัฑรัตน์ชัย
 303201003-93  นางสาวอลิสา จิตาปญัญา
 303201004-74  นางสาวธนาภร คลังภักดี
 303201005-45  นางสาวนิภาวรรณ ชัยชนะ
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30326 : การบญัชี (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303261001-01  นางสาวสุพัตรา บตุรดี
 303261002-82  นางสาวศุภิสรา เกิดบวั
 303261003-63  นางสาวเอมอร เรืองไรประดิษฐ์ดี
 303261004-44  นายศิรวิชญ์ เสวรันต์
 303261005-15  นางสาวอารยา ศรีถาพร
 303261006-96  นางสาวณัฏฐพิธ ศรีงามฉ่ า
 303261007-77  นางสาวเมธาพร แสนจุ้ย
 303261008-58  นางสาวพัทธ์ธีรา เจริญยศ
 303261009-39  นางสาวณัฐณิชา ต่ าแดง
 303261010-110  นางสาวนภัสสร ทรงสอาด
 303261011-911  นางสาวณัฐพร สร้อยสิงห์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30327 : การบญัชี (เทียบโอน)(ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303271001-81  นางสาวเบญจมาศ ทัศศรี
 303271002-62  นางสาวนิรชา หุน่สายทอง
 303271003-43  นางสาวกรุณา เกษจันทร์
 303271004-24  นางสาวสุภัควดี ศรีวะจูม
 303271005-95  นางสาวอังค์วรา รักดิษฐ์สกุล
 303271006-76  นางสาวพัชญาวรรณ มะลิสา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30330 : การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303301001-21  นายศิวกร ปทัมาลัย
 303301002-02  นายฉัตรชัย ไพรหรัิญกิจ
 303301003-83  นางสาวนิภาภรณ์ รอดทัศนา
 303301004-64  นายชัชวิสิฏฐ์ แก้วเก็บ
 303301005-35  นางสาวกนกวรรณ มุกดา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30341 : ระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303411001-91  นางสาวฑิฌาพร สีมา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30342 : ระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล-กลุม่วชิาพัฒนาซอฟแวร์ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303421001-71  นางสาวธัญณัชชา โพธิตะโนด
 303421002-52  นายไอศูรย์ เรืองอัฐวิบลูย์
 303421003-33  นายวุฒิชัย ช่วงโชติ
 303421004-14  นายณัฐวุฒิ แก้วโยธา
 303421005-85  นายธนทัต ดีรอด
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30345 : การจัดการ-กลุม่วชิาการจัดการทัว่ไป (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303451001-01  นายภูมินิพัทธ์ แสวงทรัพย์
 303451002-82  นายอนุชา น้อยอุบล
 303451003-63  นางสาวจิราวรรณ วันภูงา
 303451004-44  นางสาวรุ่งรวี ชาวอุบล
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30348 : ระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล-กลุม่วชิาบริหารธรุกิจดิจิทัล (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303481001-41  นางสาวเฉลิมขวัญ เกตุใหม่
 303481002-22  นางสาวมณฑิกา แก้วระย้า
 303481003-03  นางสาวจิรา มีทา
 303481004-84  นายพงศกร ม่วงสีไพล
 303481005-55  นางสาววิไลวรรณ มุสิผล
 303481006-36  นายพิชชากร ประยูรวงศ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30353 : การตลาด (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303531001-41  นางสาวอริยาภรณ์ ทองพุ่ม
 303531002-22  นางสาวณัฐรดา ฉันท์รัตนโยธิน
 303531003-03  นางสาวเกศนี นามลิวัน
 303531004-84  นางสาวสุพนิญา สุดเทวี
 303531005-55  นางสาวอัญชลี ลามี
 303531006-36  นางสาวศิตางค์ สังขรัตน์
 303531007-17  นายวายุภักด์ิ สุประดิษฐ์
 303531008-98  นายธันวา คล้ายแย้ม
 303531009-79  นางสาวปยิะฉัตร เลาแก้ว
 303531010-510  นางสาวกนกวรรณ บญุศรี
 303531011-311  นางสาวสตรีรัตย์ เท่ียงตรง
 303531012-112  นางสาวธิดารัตน์ ฝอดสูงเนิน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30355 : การเปน็ผู้ประกอบการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303551001-91  นายปฎิภาณ เปีย่มพราย
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30357 : ระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล-บริหารธรุกิจดิจิทัล(เทียบโอน)(สมทบ เสาร-์อาทิตย์)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303571001-51  นางสาวมณฑิกา แก้วระย้า
 303571002-32  นางสาวแพรวา สืบผาง
 303571003-13  นายกิตติศักด์ิ จารีย์
 303571004-94  นายวรวิช แซ่ล่ิม
 303571005-65  นายสิทธิเดช เช่ียวชาญ
 303571006-46  นางสาวรุ่งอรุณ โพสี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

ard.eng@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

              ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30401 : วศิวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304011001-11  นายธนพนธ์ ผลประเสริฐวานิช
 304011002-92  นางสาวพัชราภรณ์ แพงดวงแก้ว
 304011003-73  นายณัฐพล ซ่อนกล่ิน
 304011004-54  นายพงศภัค ประสารวงค์
 304011005-25  นายชวกร กิติเขียว
 304011006-06  นายวุฒินันท์ แสงสกุล
 304011007-87  นายชัยมงคล รักสิงห์
 304011008-68  นายวิศรุต อ่อนเลิศ
 304011009-49  นายนฤเบศ กุลทอง
 304011010-210  นายพนิตศรณ์ เเสงงาม
 304011011-011  นายสรวิชญ์ เหลืองรัตน์พฒันา
 304011012-812  นายพูนพิพัฒน์ บญุโต
 304011013-613  นายศักดิธัช พูลเพิ่ม
 304011014-414  นายนมัฐดา ภู่ม่วง
 304011015-115  นายสุชาติ เทศเวียน
 304011016-916  นางสาวสมิลหลา ปิน่นิล
 304011017-717  นายสรวิชญ์ ผิวเกล้ียง
 304011018-518  นายปณุชัย กิตติวิชากร
 304011019-319  นายสุพศิน แก้วตะพาน
 304011020-120  นายธีระเดช ภูมิไชยา
 304011021-921  นายสราวุฒิ สนใจ
 304011022-722  นายเจษฎา คลังภักดี
 304011023-523  นายธนธรณ์ พรมเสนา
 304011024-324  นายธนพัศย์ เศรษฐิยรังษี
 304011025-025  นายขวัญชัย ฤทธิ์ก าลัง
 304011026-826  นายปาณัท จ าเนียรแพทย์
 304011027-627  นายรัตนโชค ไวยพนัทา
 304011028-428  นายญาณภัทร ศรีทนต์
 304011029-229  นายนริพัฒน์ จ าเหล่
 304011030-030  นายกษิตินาถ ค านึงสุข
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30401 : วศิวกรรมเครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304011031-831  นายจักรี เจริญจิตร์
 304011032-632  นายวิชญ์ภาส ภู่อุ่น
 304011033-433  นายจิรเมธ บญุมี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30402 : วศิวกรรมอุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304021001-91  นางสาวปิน่ธิดา ประยงค์พันธ์
 304021002-72  นายพงศภัค ประสารวงค์
 304021003-53  นางสาวพรหมพร สัมมา
 304021004-34  นายเสฏฐนันท์ สวนพลี
 304021005-05  นายฑีฆะ พรหมจรรย์
 304021006-86  นายนัทธวรุฒน์ จันทร์ม่อม
 304021007-67  นางสาวพลอยชมพู แวมประชา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30404 : วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สารและระบบอัจฉริยะ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304041001-51  นายปยิพัทธ์ นพประดับ
 304041002-32  นายพชรพล ยุติธรรม
 304041003-13  นายทัศนวัต ทองแจ่ม
 304041004-94  นายกันตพฒัน์ ยาทะเล
 304041005-65  นางสาวสุทัตตา ภู่ด ารงค์
 304041006-46  นายชนะพล บญุตะนัย
 304041007-27  นายอชิระ รสพูน
 304041008-08  นายเพชรตะวัน แต่แดงเพ็ชร์
 304041009-89  นายธีรเทพ แฟสันเทียะ
 304041010-610  นายยศกร ชูศรี
 304041011-411  นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสด์ิ
 304041012-212  นางสาวศศิธร มูลคอน
 304041013-013  นายปฐมพร ชาวเลาขวัญ
 304041014-814  นายพงษ์ธร โพธิ์อินทร์
 304041015-515  นายทินภัทร ยิ้มละมัย
 304041016-316  นายอภิชัย บางภูมิ
 304041017-117  นายอานนท์ โฉมงาม
 304041018-918  นายปฏิภัฐ สัพโส
 304041019-719  นางสาวโศภิษฐา บญุมาก
 304041020-520  นายนพกร เสนขวัญแก้ว
 304041021-321  นายนรุต นัทธี
 304041022-122  นายณัฐภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 304041023-923  นายนรวิชญ์ กิจนิยม
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30405 : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304051001-21  นายฐิติพันธุ์ สาระกูล
 304051002-02  นายกิตติเทพ กังวาฬ
 304051003-83  นายจิราวุฒิ ศรีอุทัย
 304051004-64  นางสาวชฎาพร มีสิงห์
 304051005-35  นางสาวกนกวรรณ ยอดเพง็
 304051006-16  นายธนวัฒน์ บญุยิ่ง
 304051007-97  นายอธิป เต่าทอง
 304051008-78  นายดนุพัฒน์ พานทอง
 304051009-59  นายเอกศักด์ิ ค าหงษ์
 304051010-310  นางสาวชญานิศ ลีพลงาม
 304051011-111  นายธัญพสิิษฐ์ ทุตกิจ
 304051012-912  นายธนวัฒน์ ประจันบาน
 304051013-713  นายกิตตินันท์ พราหม์ณานัง
 304051014-514  นางสาวโฆษิตา สรสิทธิ์
 304051015-215  นายวรากร แสนธิ
 304051016-016  นายธนัชชา ร่มล าดวน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30407 : วศิวกรรมโยธา (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304071001-81  นายภานุวัฒน์ วิเศษ
 304071002-62  นางสาวลักขิกา วงค์สง่า
 304071003-43  นายณัฐวุฒิ วงษารี
 304071004-24  นายปฏิพทัธ์ เหม็งพลู
 304071005-95  นายธนาเทพ ใจดี
 304071006-76  นายศิวกร โกมารกุล ณ นคร
 304071007-57  นายเปน็ไท เทวยุรังค์
 304071008-38  นางสาวนภิสา เนียะแก้ว
 304071009-19  นางสาวสมิหรา ผลากุล
 304071010-910  นางสาวรัตนา ศรีสกุล
 304071011-711  นางสาวธาราวดี หนูรอด
 304071012-512  นายฐาน์วรา แก้วข า
 304071013-313  นางสาวอรญา นามุ่น
 304071014-114  นายนพศิลป ์กุลฉิม
 304071015-815  นายพงษ์พสุิทธิ ์เพชรจ านงค์
 304071016-616  นายบลูพตัน์ เมฆม่วง
 304071017-417  นางสาวสู่ขวัญ นิลก าแหง
 304071018-218  นายอภิรักษ์ แก้วอาสา
 304071019-019  นางสาวพุทธรักษา ชวนสกุล
 304071020-820  นายภราดร ลาภก่อ
 304071021-621  นางสาวเบญจวรรณ น้อยใย
 304071022-422  นายภูเบศร์ ผลิตกุล
 304071023-223  นายชินภัทร ศรวงษ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30409 : วศิวกรรมเครื่องมอืและแมพิ่มพ์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304091001-41  นายธนภัทร์ ปรางศร
 304091002-22  นายสุรเดช สุขีมี
 304091003-03  นายณัฐิวุฒิ ฤทธิบลูย์
 304091004-84  นายกฤติพงศ์ เพช็รสวี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30412 : วศิวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304121001-81  นายภาณุทัตต์ ศรีไทย
 304121002-62  นายตะวัน ฟักเขียว
 304121003-43  นางสาวปิน่ธิดา ประยงค์พนัธ์
 304121004-24  นายอัครเดช ศิริวรรณ
 304121005-95  นายวรเทพ แก้วลอย
 304121006-76  นายชินพัฒน์ ใจผ่องใส
 304121007-57  นายวุฒิชัย ดิษสมาน
 304121008-38  นายเจษฎา จางจิต
 304121009-19  นายอนุภาพ ภูฆัง
 304121010-910  นายชินกฤต เสริมบริบรูณ์
 304121011-711  นายจักรพนัธุ ์อาจผ่ึง
 304121012-512  นายชยานันต์ เมทาด้วง
 304121013-313  นายณรงค์เดช สุขเข
 304121014-114  นายธรรมนูญ สุขทวี
 304121015-815  นายธีรภัทร ทองโสภา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30431 : วศิวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304311001-81  นายพชร เชาว์ชาญชัยกุล
 304311002-62  นายพรสวรรค์ ธีรเดชสิน
 304311003-43  นายพงศพศั สัตยานุวัฒน์
 304311004-24  นางสาวชนิดาภา ดาศรี
 304311005-95  นายสิทธิเดช สอนค าหาร
 304311006-76  นายสุภกิณห ์กาญจนามัย
 304311007-57  นายกฤตเมธ ช่ืนสกุล
 304311008-38  นายศรุต ช่ืนใจ
 304311009-19  นายถิรวัฒน์ บวังาม
 304311010-910  นายสถาพร แสงเพง็เคน
 304311011-711  นายวันชัย -
 304311012-512  นายสิรภพ สุขเกษม
 304311013-313  นายอรรถกร ปรางอยู่
 304311014-114  นายทรงยศ รักท้วม
 304311015-815  นายหฤษฎ์ สมหวัง
 304311016-616  นายวิรัช พรมส าลี
 304311017-417  นายวชิรวิทย์ นาควารี
 304311018-218  นายธนดล แสงเอม
 304311019-019  นายณัฐพัชร ทับฉ่ า
 304311020-820  นายวทัญญู เช้ือหลง
 304311021-621  นายธัญศิลป ์ธงสัตย์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30437 : วศิวกรรมโยธา (4 ป ีภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304371001-51  นายภัทรพล ข านุ่ม
 304371002-32  จ่าอากาศเอกอภิชาติ ดวงใย
 304371003-13  นายภัทราวุธ เรียบร้อย
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30441 : วศิวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304411001-71  นายณัฐวุฒิ พลายยงค์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30442 : วศิวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)(สมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304421001-51  นายชวพล เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
 304421002-32  นายกฤติน สุจริต
 304421003-13  นางสาวสุมินตรา ฉิมหรัิญ
 304421004-94  นายศักด์ิดา รักไทย
 304421005-65  นายพงศกร แก่นสุข
 304421006-46  นายวีรชน แออ้อย
 304421007-27  นายสุทธิพงษ์ ถาวร
 304421008-08  นายวีรพล ขุนธนูสิทธิ์
 304421009-89  นายวิริทธิพ์ล ขุนธนูสิทธิ์
 304421010-610  นายธีรัตน์ ศรีสว่าง
 304421011-411  นายอณุสรณ์ หอมเนียม
 304421012-212  นายชานน ช้างไผ่
 304421013-013  นางสาวอุบลลดา ด าเนิน
 304421014-814  นายธนพล อาหาสิเม
 304421015-515  นายกิตติธร ศรีเกษตรสรากุล
 304421016-316  นายเศรษฐ์ศรณย์ ใจบางยาง
 304421017-117  นายกล้าหาญ รินนายรักษ์
 304421018-918  นายจิตติพัฒน์ ยศชัยภูมิ
 304421019-719  นายจีรวัฒน์ ศรแก้ว
 304421020-520  นายนันทวัฒน์ ขวัญชุม
 304421021-321  นายพรีวัฒน์ เจริญลาภ
 304421022-122  นายเสน่ห ์หลาวค า
 304421023-923  นายธีรพงษ์ ซันศิริ
 304421024-724  นายรัชชานนท์ สุขเหล็ก
 304421025-425  นายสุทธิรักษ์ ม่วงพรหม
 304421026-226  นายวรวุฒิ ดีสูงเนิน
 304421027-027  นายอนรรฆ อ้นทอง
 304421028-828  นางสาววัลลิณี ศรีสกุล
 304421029-629  นายศรัณยภัทร ศรีไพบลูย์
 304421030-430  นายนรุต นัทธี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30442 : วศิวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)(สมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304421031-231  นายทัศนัย มะคุ้มใจ
 304421032-032  นายศราวุฒิ กลมกล่อม
 304421033-833  นายพรีะพฒัน์ ดอนพรม
 304421034-634  นายอนุกูล ไชยศิริ
 304421035-335  นายศุภวัฒน์ อินต๊ะอ้น
 304421036-136  นายมณเฑียร ต้นศิริ
 304421037-937  นายบดินทร์ วงศ์วิวัฒน์
 304421038-738  นายทรงวุฒิ อยู่ชา
 304421039-539  นายณัฐนันท์ มีจิตรไพศาล
 304421040-340  นายวัฒนา ตุ้มไพร
 304421041-141  นายกฤษณวรา โมรางาม
 304421042-942  นายพิชญากร ทองประสม
 304421043-743  นายชลธิชญ์ ธนะพิสิทธิ์ปภัช
 304421044-544  นายพงษ์สิทธิ์ เมืองแวง
 304421045-245  นายกัมปนาท แจ่มแจ้ง
 304421046-046  นายสมพร โพธืว์ินารถ
 304421047-847  นายวิศิษฎ์ โอนหอม
 304421048-648  นายธนาวุฒิ นัดสูงวงษ์
 304421049-449  นายสุทิวัส ปว่นเทียน
 304421050-250  นายนันทพงศ์ วงศ์วัฒนาการ
 304421051-051  นางสาวบณัฑิตา อ่ิมเขียน
 304421052-852  นายยศชนินทร์ เเวงวรรณ
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30443 : วศิวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304431001-31  นายพรเทพ มะณู
 304431002-12  นายอัลวา อะหมัดตอเฮด
 304431003-93  นายอนุวรรตน์ สเก๋ียง
 304431004-74  นายสิทธิพนธ์ พกุเศรษฐี
 304431005-45  นายสิรวิชญ์ กิริยา
 304431006-26  นายวันชัย เงางาม
 304431007-07  นายภูมินันท์ เชียงแสน
 304431008-88  นายมานิตย์ สุทธิผล
 304431009-69  นายธนธรณ์ มุกดาปกรณ์
 304431010-410  นายวณิกสิทธิ ์ยินดี
 304431011-211  นายอนันตชัย อินดี
 304431012-012  นายธนกร อภิวาณิชชา
 304431013-813  นายจีราวัฒน์ ทองสุขดี
 304431014-614  นายศักดา นาคากูล
 304431015-315  นายกิจจาภิสิทธิ ์แสงทับ
 304431016-116  จ่าอากาศโทคชกริช โตศรีพลับ
 304431017-917  นายพลวัฒน์ รอบคอบ
 304431018-718  นายชิษณุพงศ์ พวงช่ืน
 304431019-519  นายวัชรินทร์ เตชะบรุมย์
 304431020-320  นายมารุต โพธิ์ศรี
 304431021-121  นางสาวชวิศา สุขมาก
 304431022-922  นายธีรภัทร หวองเจริญพานิช
 304431023-723  นายคฑาวุธ ศรีรี
 304431024-524  นายธีรพงษ์ ปานคลาย
 304431025-225  นายกลวิชร พลา
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30444 : วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สารและระบบอัจฉริยะ (เทียบโอน)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304441001-11  นายอาทิตย์ กะติกา
 304441002-92  นางสาวปยิธิดา สุทธิสวัสด์ิ
 304441003-73  นายธนาดล ศิริสังข์
 304441004-54  นางสาวชนัญญา ทองระย้า
 304441005-25  นายศุภณัฐ ม่ันคง
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30447 : วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์(4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304471001-41  นายธนภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
 304471002-22  นายบญุฤทธิ์ ล้ิมบญุเรือง
 304471003-03  นางสาวเจวรินทร์ เพยีรภักดี
 304471004-84  นายณัฐสิทธิ ์มีก าเนิด
 304471005-55  นางสาวศรารัตน์ พนัธุ
 304471006-36  นายธีระพงศ์ บวันุช
 304471007-17  นายจิราพัชร กานดา
 304471008-98  นายสุวิจักขณ์ กองสมิง
 304471009-79  นายสืบตระกูล สุภาภรณ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30450 : วศิวกรรมเทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304501001-81  นายชัยยุทธ์ มิ่งศรีเมือง
 304501002-62  นายวีรพงษ์ พรมแจ้
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30452 : วศิวกรรมไฟฟ้า (ปรับวฒิุ วศ.บ.)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304521001-41  นายพงศธร นาเวียง
 304521002-22  นายอภิวัฒน์ ไชยศิลป
 304521003-03  นายณฐรัช เกตอุบล
 304521004-84  นายจิตรทิวัส เสรีรักษ์
 304521005-55  นายทวีศักด์ิ วิวัฒวิทยาวงศ์
 304521006-36  นายธนากร จันทร์ปอ๊ก
 304521007-17  นายนพรัตน์ ริยะสุ
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30453 : วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์(เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304531001-21  นายแสงชัย ไทรชมภู
 304531002-02  นายณัฐวุฒิ พิมสว่าง
 304531003-83  นายภาคภูมิ โพธิศ์รี
 304531004-64  นายกฤตณัฐ รุ่งอุทัย
 304531005-35  นายชัยยุทธ์ ม่ิงศรีเมือง
 304531006-16  นายณฐพงศ์ บญุสนอง
 304531007-97  นางสาวบณัฑิตา ทัดเกษร
 304531008-78  นายณภัทร ตรีอินทอง
 304531009-59  นายจารุกิตต์ิ ขวัญโพน
 304531010-310  นายธนพฒัน์ ฤกษ์สมุทร
 304531011-111  นางสาวจุฑามาศ ใจหาญ
 304531012-912  นายภาณพ เพ็ญศิริ
 304531013-713  นางสาวศิขริน สาหนิกอง
 304531014-514  นางสาววณิชา เจริญสุข
 304531015-215  นางสาวพชัรินทร์ วินทะไชย
 304531016-016  นางสาวสุวิภา พฒันะโชติ
 304531017-817  นายนรากร ยาค า
 304531018-618  นายวายุภัทร หมื่นเดช
 304531019-419  นายจิรนันท์ หอละเอียด
 304531020-220  นายณัฐพงศ์ พรมหู
 304531021-021  นายสิทธิชัย หาญดี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30455 : วศิวกรรมเครื่องกล (ปรับวฒิุ วศ.บ.)(ภาคสมทบ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304551001-71  นายอาทร ศักด์ิสุภาพ
 304551002-52  นายกิตติพงศ์ จันทร์แย้ม
 304551003-33  นายณพวีร์ พุ่มพฤกษ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

wandee.k@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

               ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 11:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30501 : เครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305011001-81  นายนันท์นภัส นนทะเสน
 305011002-62  นายรัชภูมิ ด้วงโสน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 11:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30501 : เครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบวดัแววความเปน็ครู (ออนไลน์)

 305011001-81  นายนันท์นภัส นนทะเสน
 305011002-62  นายรัชภูมิ ด้วงโสน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 11:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30503 : คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305031001-41  นายชยามร ค าดวง
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 11:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30503 : คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบวดัแววความเปน็ครู (ออนไลน์)

 305031001-41  นายชยามร ค าดวง

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 46/ 64



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30506 : วศิวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305061001-71  นายณัฐพัชร์ ศรีสะอาดดี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30507 : วศิวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305071001-51  นายชนกันต์ ชโยดมวสุธร
 305071002-32  นายศิริพงศ์ กองพรม
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30508 : วศิวกรรมไฟฟ้า (2 ป ีอส.บ.ต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305081001-31  นายศุภกร ชูช่ืน
 305081002-12  นายวิทวัส วงสุยะ
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30514 : วศิวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ ส.-อา.)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305141001-11  นางสาวปภาวรินท์ ขันก าเหนิด
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30520 : วศิวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ ส.-อา.)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305201001-81  นายจิรภัทร ชนะกานนท์
 305201002-62  นายศักตรัตน์ บญุอาจินต์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30522 : วศิวกรรมไฟฟ้า (2 ป ีอส.บ.ต่อเน่ือง)(ภาคสมทบ ส.-อา.)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305221001-41  นายกันทรากร สังข์ค า
 305221002-22  นายวิทวัส วงสุยะ
 305221003-03  นายนัตถศิลป ์ศิริเอก
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ ID Line : 

@593ildsv หรือคลิก https://lin.ee/VdWUn4k ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ   รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307021001-21  นางสาวประภาพร ฤทธิ์อยู่
 307021002-02  นายวสุพล จันทร์แสง
 307021003-83  นางสาวเมษา สมิตรารุณ
 307021004-64  นางสาวปฐมพร นนทโคตร
 307021005-35  นางสาวเนตรดาว มะลิวรรณ์
 307021006-16  นางสาวเจนิสสา เอ่ียมสุข
 307021007-97  นายจงชนะ กุลอ้ึง
 307021008-78  นายกันตวัฒน์ วิริยภาษ
 307021009-59  นายไรวินทร์ อารีย์กุล
 307021010-310  นางสาวธนพร เก้านพรัตน์
 307021011-111  นายฉัตรชัย ศิลปเจริญ
 307021012-912  นายบริุนทร์พศ มงคล
 307021013-713  นายเทิดศักด์ิ เซ่ียงฉิน
 307021014-514  นายอภิรักษ์ เพ็งศรี
 307021015-215  นางสาวธนารัตน์ สุดสาคร
 307021016-016  นางสาวพธุิตา สัมมาชีพ
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307031001-01  นายธารพระพร รินสันเทียะ
 307031002-82  นายอัษฎาวุธ ร่วมส าโรง
 307031003-63  นางสาวธิญาดา สีแดง
 307031004-44  นายจักรกฤษณ์ คล้ายบวั
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30708 : คหกรรมศาสตรศึกษา (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307081001-91  นางสาวณิยานันท์ เหมือนทอง
 307081002-72  นางสาวอรกมล สืบสุวรรณ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30713 : อาหารและโภชนาการ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307131001-91  นางสาวอาทิตยา ทุมบาล
 307131002-72  นางสาวพัชราภรณ์ พิมพ์สวัสด์ิ
 307131003-53  นางสาวพรรณิภา ปอ้อุด
 307131004-34  นายวรรธนัย แก้วเพชร
 307131005-05  นางสาวศศิกานต์ สาระโชติ
 307131006-86  นางสาวชนกานต์ เกิดสกุลสุข
 307131007-67  นางสาวไอลดา ถิ่นพายัพ
 307131008-48  นางสาวเกษร เจริญศิลป์
 307131009-29  นางสาวสุภัคสินี มุสิกาเกิด
 307131010-010  นางสาวเหมือนฝัน สุพกิจ
 307131011-811  นางสาวกิตติยา ใจรักษา
 307131012-612  นางสาวอาริยา พรหมพานิช
 307131013-413  นางสาวบณุยานุช ด ามโหรัตน์
 307131014-214  นายชยพล นิลอนันต์
 307131015-915  นางสาวขวัญชนก ทองปะนะ
 307131016-716  นางสาวกันยามาส แรงกล้า
 307131017-517  นางสาวสิรินาถ แก้วมาก
 307131018-318  นายภานุพงศ์ สาระแสน
 307131019-119  นางสาวธารทิพย์ เร่งสมบรูณ์สุข
 307131020-920  นางสาวพรพิมล แก้วยอดนิล
 307131021-721  นางสาวสุจินตนา วังคีรี
 307131022-522  นายบารมี รามแก้ว
 307131023-323  นางสาวกนกอร เน้ือมั่น
 307131024-124  นายอนุสรณ์ ยศชาติ
 307131025-825  นายพิทยา แสงแก้ว
 307131026-626  นางสาวอโณชา อนามนารถ
 307131027-427  นางสาวศิรินภา ชัยทิพย์
 307131028-228  นายกิตติพนัธุ ์ศรีทิพย์
 307131029-029  นางสาวปกิตตา สุปนัตี
 307131030-830  นายพีรพัฒน์ นิลจันทร์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30713 : อาหารและโภชนาการ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307131031-631  นางสาวมัสลิน ยอดพิจิตร
 307131032-432  นางสาวอภิญญา ตะกรุดเท่ียง
 307131033-233  นางสาวพณัภษา สุวรรณพราย
 307131034-034  นายหสัการณ์ เนรจุล
 307131035-735  นายวิวัส แซ่ลี
 307131036-536  นายปยี์มนัส เก้ือภักด์ิ
 307131037-337  นางสาวเสาวลักษณ์ ท่อศิลปะ
 307131038-138  นายนันทวุฒิ วิสมก๋า
 307131039-939  นายอิสกันดาร์ กูโน
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30714 : คหกรรมศาสตร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307141001-71  นายณัฐวุฒิ เปง็เรือน
 307141002-52  นางสาวธิดาทิพย์ ศรีภพ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

ar.mct@rmutp.ac.th ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น.  

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↳ferde



ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30811 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน-มลัติมเีดียดีไซน์(2 ป ีต่อเน่ือง)(สมทบ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 308111001-11  นางสาวกันยา เกิดสติ
 308111002-92  นางสาวสิริกร แก้วเนย
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30899 : เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 308991001-61  นายเจนณรงค์ หนูสอนศรี
 308991002-42  นายธนบรูณ์ แสงจันทร์
 308991003-23  นางสาวศศินา กิมใช่ย้ง
 308991004-04  นางสาวคัสตูรี วานิ
 308991005-75  นางสาวภัทรา แสงฉาย
 308991006-56  นายกสิภูมิ แจ้งพลาย
 308991007-37  นายก้องวิภู ขาวงาม
 308991008-18  นายรามิล โตสมจิตร
 308991009-99  นายปณภัทธ นินทระ
 308991010-710  นายพรีะเสฐ ทวีสุข
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566  

---------------------------------------- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

และเพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์  

ผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call  หรือ Google Meet ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ E-mail : 

sethanun.s@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

ทางเว็บไซต์ https://admission.rmutp.ac.th 

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30901 : การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 309011001-01  นายฟาด้ิล แวมามุ
 309011002-82  นายนนท์ปวิธ เชตุวรรณ
 309011003-63  นางสาวอารีวรรณ หนิทอง
 309011004-44  นางสาวสิรินดา จงเกิดดี
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ (4 ป ีภาคปกติ)(ภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 309021001-81  นายธนธรณ์ ปรางศร
 309021002-62  นายชัยมงคล ทิพย์กรณ์
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ประเภทการรับสมัคร รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1/2566
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาสอบ 08:30 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณอ์อนไลน์

สาขาวชิา 30903 : สถาปตัยกรรม (5 ป ีภาคปกติ)
คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 309031001-61  นางสาวสิริกร นายยะ
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