
  

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 : 

waruncharee.t@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  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

order



ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 37101 : อัญมณรีังสรรค์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ สถาบนัอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 371012001-91  นางสาวปานรพี บญุเพ็ง
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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  วันที ่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 301032001-21  นางสาวโศภิตา รานอก
 301032002-02  นายสืบสกุล มีบญุลือ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 301072001-31  นางสาวพัฑฒิดา ภูพันลา
 301072002-12  นางสาวณัฐธิดา โมริซากิ
 301072003-93  นางสาวณภัทร พน้ภัย
 301072004-74  นางสาวยุวธิดา ละอองศรี
 301072005-45  นางสาวศิริประภา ศรีษะเกษ
 301072006-26  นางสาวรุ่งนภา วงค์ทาแก้ว
 301072007-07  นางสาวพรประภา มีสมบรูณ์
 301072008-88  นายวรโชติ แซ่เตีย
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30108 : การท่องเทีย่วและการบริการ (2 ป ีต่อเน่ือง)(ภาคสมทบ)
คณะ ศิลปศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 301082001-11  นางสาวพรประภา มีสมบรูณ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 302012001-41  นายธนธรณ์ สะอาด
 302012002-22  นายวัทธิกร ถนอมรักษ์
 302012003-03  นายธีทัต แสงอรุณ
 302012004-84  นายศิรวิทย์ ขาวสงค์
 302012005-55  นายชานนท์ บญุน้อย
 302012006-36  นายนนทวัฒน์ ทองประเทือง
 302012007-17  นายรัชชานนท์ นาสถิตย์
 302012008-98  นางสาวปลายฝน แสงฟ้า
 302012009-79  นายกีรติ ชูหนู
 302012010-510  นายจิรเมธ วงษ์วานิชขจร
 302012011-311  นายจิรศักด์ิ บณุยศุภสร
 302012012-112  นางสาวโฆษิตา สรสิทธิ์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30204 : วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 302042001-81  นายสุรเสกข์ แสนสุข
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30205 : วทิยาการข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 302052001-51  นางสาวพัชริดา อัมระนันท์
 302052002-32  นายศุภณัฐ ธรรมเเสง
 302052003-13  นายปริญญศิลป ์บญุสุข
 302052004-94  นายธนัชชา แซ่คู
 302052005-65  นางสาวนงลักษณ์ พรมการ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30206 : เทคโนโลยีสขุภาพ เครื่องส าอางและการชะลอวยั (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 302062001-31  นายอาณัฐ รัดจะโปะ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becer



ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303002001-41  นางสาวสุนิสา เฮงคราวิทย์
 303002002-22  นางสาวนาฏจริยา ยิ้มเรือน
 303002003-03  นางสาวฐิตินาถ พระจันทร์ทอง
 303002004-84  นายภาณุพงศ์ มณีวัน
 303002005-55  นางสาวชลิตา ข าเมือง
 303002006-36  นางสาวโชติกา พลแสน
 303002007-17  นางสาววสุธาดล จุลเจนใจ
 303002008-98  นางสาววรินทร ดวงสุวรรณ์
 303002009-79  นางสาวรสิยาธรณ์ ก าเนิดศิริ
 303002010-510  นางสาวธัญชนก ก าบงั
 303002011-311  นางสาวปญุญิศา อ่อนส าลี
 303002012-112  นางสาวสุชาวดี ปานเกตุ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303012001-21  นายภัทรนิษฐ์ กุลอัครพนธ์
 303012002-02  นางสาวกมรวรรณ บดีรัฐ
 303012003-83  นางสาวศวิตา ถมยา
 303012004-64  นางสาวกนกกร จิตต์ประจง
 303012005-35  นางสาวธวัลรัตน์ บญุปัน้
 303012006-16  นางสาวอาทิตยา เอ็นดู
 303012007-97  นางสาวปณุยนุช เริงเดช
 303012008-78  นางสาวณัฐธิดา มนทาพันธ์
 303012009-59  นางสาววรัญญา สุขวรรณะ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303052001-31  นางสาวพรทิพา สระทองทา
 303052002-12  นายอางกูร วารินทร์
 303052003-93  นายสมชาย จะหา
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30306 : นวตักรรมทางการเงนิและการลงทุน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303062001-11  นางสาวอติกานต์ สายบาง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303072001-91  นางสาวกนกภรณ์ โสภาภาร
 303072002-72  นายภัทกาล ปัน้ม่วง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303152001-21  นางสาวอรัญญา ทับอ่ า
 303152002-02  นางสาวปภาวี ตุ่ยสิมา
 303152003-83  นายขจรศักด์ิ ดอนเนตรงาม
 303152004-64  นางสาวกัญญารัตน์ พว่งดี
 303152005-35  นางสาวศศิณัฐฏ์ ชูชัยเจริญ
 303152006-16  นายชนชน เกิดศรีชัง
 303152007-97  นางสาวอริษา แปน้เขียว
 303152008-78  นายพลังธรรม หนิแก้ว
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303192001-41  นางสาวอินทิรา สุวรรณมะนี
 303192002-22  นางสาวสุริษา รองแก้ว
 303192003-03  นางสาวน้ าเพชร สวนเศรษฐ
 303192004-84  นางสาวอารียา สายธนู
 303192005-55  นายภูมิ นามตาล
 303192006-36  นายลักษมัณ เหลืองเดชานุรักษ์
 303192007-17  นางสาวอุไรพร ศรีบญุเรือง
 303192008-98  นายพันธ์มงคล นวมนาคะ
 303192009-79  นางสาวนฤมนต์ ผลโภชน์
 303192010-510  นางสาวชาลิสา ชมภูชน
 303192011-311  นางสาวสุวนันท์ ถิ่นโนรส
 303192012-112  นางสาวจิราวรรณ แจ่มใจ
 303192013-913  นางสาวมุทิตา เจริญกิจพิพัฒนา
 303192014-714  นายพุทธิพงศ์ บวัเผ่ือน
 303192015-415  นายอานนท์ เข็มเพช็ร
 303192016-216  นางสาวอริสรา ด้วงเงิน
 303192017-017  นางสาวสวรินทร์ กะสิรักษ์
 303192018-818  นางสาวกุสุมา เพ็งงาน
 303192019-619  นางสาวชลธิชา สุชัยราช
 303192020-420  นางสาวอลิศา หงษ์อ่อน
 303192021-221  นางสาวชีวาพร เอ่ียมจุ้ย
 303192022-022  นางสาวพชัราภรณ์ ม่ามกระโทก
 303192023-823  นางสาวพลอยชมพู ทานะเวช
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303202001-21  นางสาวแก้วกัลยา มูลจันทร์
 303202002-02  นางสาวชนิดา เล๊าะหลง
 303202003-83  นางสาวศิริพร ปัน้ลา
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303262001-91  นางสาวทิฆัมพร แจ้งกระจ่าง
 303262002-72  นางสาวกวินทิพย์ สอนชิต
 303262003-53  นางสาวเยาวเรศ แท่นแก้ว
 303262004-34  นางสาวเมษนี พยุงศักด์ิวิจิตร
 303262005-05  นางสาวธารารัตน์ จิตสุระผล
 303262006-86  นายกฤษณพงศ์ โงกเขา
 303262007-67  นางสาววราภรณ์ อาจศิริ
 303262008-48  นางสาวธิติมา เนียมสวย
 303262009-29  นางสาววิวรรธณี อ้นชัยยะ
 303262010-010  นางสาวบณัฑิตา ชมภูโกฐ
 303262011-811  นางสาวนางสาวกชกร บญุมาก
 303262012-612  นางสาววิลาสินี สระแก้ว
 303262013-413  นางสาววรัญญา ศักด์ิศรีศิริพงษ์
 303262014-214  นางสาวพรทิพา อ่อนนุ่ม
 303262015-915  นางสาววาสนา แก้วทรัพย์
 303262016-716  นางสาวสาวิตรี ฟงัสันเทียะ
 303262017-517  นางสาวสิริกร มีสุข
 303262018-318  นายธณรัตน์ สวนแก้ว
 303262019-119  นางสาวณภัทร อุปโภค
 303262020-920  นายนิติ สวนแก้ว
 303262021-721  นางสาวปานระพ ีศรีมะโน
 303262022-522  นางสาวนิติพร อุดม
 303262023-323  นางสาววรดา สกุลพราหมณ์
 303262024-124  นางสาวอาริสา ปอดหว่ง
 303262025-825  นางสาวธนัชพร โกพัฒน์ตา
 303262026-626  นางสาวอลิสา ศรีหนาท
 303262027-427  นางสาวนาเดีย มารอบี
 303262028-228  นางสาวอริสรา ประสิทธิกุล
 303262029-029  นางสาวฐิตะวัน นิสารพายุห์
 303262030-830  นางสาวขวัญธิดา ขวัญรอด
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303262031-631  นางสาวดวงฤทัย อ่ิมใจ
 303262032-432  นางสาวปรียารัตน์ หมั่นการ
 303262033-233  นางสาวเด่นธิดา ถาวรกุล
 303262034-034  นางสาวหทัยกาญจน์ แสงสุข
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303272001-71  นางสาวกุลธิดา พิมพ์วรรณา
 303272002-52  นางสาวทัศนีกรณ์ ขาวปลอด
 303272003-33  นางสาววรัญคนา โรมปรปกัษ์
 303272004-14  นางสาวณัฐชา อามาตย์มนตรี
 303272005-85  นางสาวแจ่มศรี ศรีวิเศษ
 303272006-66  นางสาวชมพูนุท สวัสดี
 303272007-47  นางสาวอภิญญา ทองสมัคร
 303272008-28  นางสาวฐิตาภรณ์ บางพระ
 303272009-09  นางสาววาสนา เนียมทอง
 303272010-810  นางสาวรินรดา วิวัฒน์วิทยา
 303272011-611  นางสาวปภาดา วงณะลา
 303272012-412  นางสาวนัฐญาพร บญุศัพท์
 303272013-213  นายคณาธิป ค าแดง
 303272014-014  นางสาวเตชินี ฟองชัย
 303272015-715  นางสาวภัทริกา พฒันพนัธ์
 303272016-516  นางสาวภิญญาพชัญ์ สารพร
 303272017-317  นายกัญญณัฏฐ์ เล่ียมเหมาะ
 303272018-118  นางสาวสุขุมาพร มูลลหตัร์
 303272019-919  นางสาวพัชรพร ศรีแสนตอ
 303272020-720  นางสาวอริสรา ใจฟู
 303272021-521  นางสาวเสาวณีย์ ภูวงษ์เดือน
 303272022-322  นางสาวปนัดดา สีน้ าเงิน
 303272023-123  นางสาวสิริยากร เฉื่อยกลาง
 303272024-924  นางสาวเมย์ทณี ภูมิเมือง
 303272025-625  นายภูริทัต ศรีสุวรรณ
 303272026-426  นางสาวธัมมิกา จันผลช่วง
 303272027-227  นางสาววณิดา ค าทา
 303272028-028  นางสาวอรฤทัย คงแก้ว
 303272029-829  นางสาววิภารัตน์ สอนสัตย์
 303272030-630  นางสาวบษุกร ศรีค าต าบล
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303272031-431  นางสาวปริญพัชญ์ ศศิสุนทรพัชร์
 303272032-232  นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณกลาง
 303272033-033  นายสืบสกุล ไทรแช่มจันทร์
 303272034-834  นางสาวสุชาดา สอประเสริฐ
 303272035-535  นางสาวนุฮ์ฮา ขวดมา
 303272036-336  นางสาวชลธิชา อุ่นอารมณ์
 303272037-137  นายพรสยาม สระทองเบีย้
 303272038-938  นางสาวณัฐพร สีตเขตร์
 303272039-739  นางสาวรมิดา เกตุโชติ
 303272040-540  นางสาวเนตรวดี รานอก
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303302001-11  นายณัฐสิทธิ์ มีก าเนิด
 303302002-92  นายสราวุฒิ สนใจ
 303302003-73  นางสาวณัฐพร โคช่วย
 303302004-54  นางสาววาสนา บตุรวงษ์
 303302005-25  นางสาวชัญญา บรูณ์เจริญ
 303302006-06  นางสาวเจนจิรา ชัยเเสง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303412001-81  นางสาวพรทิภา สิงหโ์ตเทศ
 303412002-62  นางสาวนุชนาถ คล้ิงสวรรณ
 303412003-43  นางสาวศศิวิมล สิงหบ์ญุมา
 303412004-24  นางสาวอารีรัตน์ เกิดมุสิก
 303412005-95  นายศิริชัย สุขนา
 303412006-76  นางสาวสิริกัญญา ลูกส าโรง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303422001-61  นายศุภณัฐ โกฎวิเชียร
 303422002-42  นายปฎิพล สนเทศ
 303422003-23  นายวิศรุต ปาโส
 303422004-04  นางสาวกมลชนก นาคฉุย
 303422005-75  นางสาวสุภาพร พรสมุทรไชย
 303422006-56  นายธนภัทร พงศ์สุธรรม
 303422007-37  นางสาวกาญมณี ตรีเจริญ
 303422008-18  นายนภัทร เสาร์น้อย
 303422009-99  นายอมรเทพ ศรีพทัิกษ์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303452001-91  นางสาวจารุนันท์ ชนะนาน
 303452002-72  นางสาวจุฑาภรณ์ คมสาระภา
 303452003-53  นายประดิฐสร สังขจันทร์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303482001-31  นายณัฐชนน ค าไสย
 303482002-12  นายธวาทิต ไตรรงค์
 303482003-93  นางสาวพรรณิษา สิงหเ์ถื่อน
 303482004-74  นางสาวรุ่งทิพย์ ราวินิจ
 303482005-45  นางสาวณัฐวดี ทองน่ิม
 303482006-26  นายธนพัฒน์ ม่วงอ่อน
 303482007-07  นางสาวลัดดาวัลย์ ค างาม
 303482008-88  นายณัฐวุฒิ สิงหค์ า
 303482009-69  นางสาวคีตา โยตะสิงห์
 303482010-410  นายณัฐวุฒิ เทพสุมน
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303532001-31  นายเกรียงชัย เจ็กเหล็ก
 303532002-12  นางสาวภรณ์ชนก บงัใบ
 303532003-93  นางสาวสุชาวลี เหลาเพง็
 303532004-74  นางสาวดวงหทัย สิริสมสิทธิ์
 303532005-45  นางสาวอริศรา เกตุใหม่
 303532006-26  นายธีรศักด์ิ เฉิดฉาย
 303532007-07  นางสาวฟีฟ่าร์ รักขาว
 303532008-88  นางสาวภัคจิรา พุ่มเสือ
 303532009-69  นายรพภัีทร บวับตุรา
 303532010-410  นางสาวนุชวรา มณเฑียรทอง
 303532011-211  นางสาวขวัญฤดี ใจแก้ว
 303532012-012  นางสาวเสาวลักษณ์ ก่ิงต้น
 303532013-813  นางสาวณิชารีย์ ขุนภักดี
 303532014-614  นางสาวขวัญชนก สมบรูณ์
 303532015-315  นางสาวปานชนก สมบรูณ์
 303532016-116  นายกิตติภพ จิระวัฒโธ
 303532017-917  นางสาวจินหน์ภา ไชยราช
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30354 : การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงธรุกิจ(4 ป ีภาคปกติ)
คณะ บริหารธุรกิจ

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 303542001-11  นางสาวนิศาวรรณ มะโนบาล
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303552001-81  นางสาวพัทธ์ธีรา เธียรธีรา
 303552002-62  นางสาวปวรรัตน์ องค์วงศ์สกุล
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 303572001-41  นายชยากร เชาว์ปรีชาชาญ
 303572002-22  นางสาวออรยา พงษ์สุระ
 303572003-03  นายอุดมพร คงส าราญ
 303572004-84  นายภานุพฒัน์ เล็กเพช็ร
 303572005-55  นายอภิวิชญ์ วิชชุนากร
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 304432001-21  นายธีรธัช บญุชู
 304432002-02  สิบโทสุรศักด์ิ นึกชัยภูมิ
 304432003-83  นายภานุพงศ์ อินทร์เเก้ว
 304432004-64  นายกฤษฎา ศิริรัตน์
 304432005-35  นายชนาธิป หนูคล้าย

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 30/ 66



ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30446 : วศิวกรรมเทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือความย่ังยืน (2 ป ีต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304462001-51  นายธีรุตม์ สุขสด
 304462002-32  นายสิรวิชญ์ วงศ์เเย้ม
 304462003-13  นางสาวสุภัค บตุรแก้ว
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 304502001-71  นายศักด์ิดา สุดใจ
 304502002-52  นายธนกร กระจง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30454 : วศิวกรรมเทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือความย่ังยืน (แผนการเรียน WIL)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 304542001-91  นายจิตติรัตน์ นิญาณจิตต์
 304542002-72  นายทัศนพัฒน์ รามัญอุดม
 304542003-53  นายธนัท เยาวยอด
 304542004-34  นายเฉลิมชัย อยู่สินธุ์
 304542005-05  นายวัชรพล วรดิถี
 304542006-86  นายคุณานนท์ เฟื่องหตัถกิจ
 304542007-67  นางสาวคงศิริ สมจิต สมจิต
 304542008-48  นายสินธุชา จิตกล้า
 304542009-29  นางสาวณัฐณิชา บวัแย้ม
 304542010-010  นายอนุชน ทะเลิงรัมย์
 304542011-811  นางสาวสุวนิดา บญุไทย
 304542012-612  นายจิรายุ ศรีถา
 304542013-413  นายสุรศักด์ิ ศรีจันทร์
 304542014-214  นางสาวอิศริยาพร จันทรินทร์
 304542015-915  นางสาวปรียานุช ศรีสมบติั
 304542016-716  นายศิวะ งามพทิย์
 304542017-517  นายสุวศิน กุศลพันธุ์
 304542018-318  นายรัฐพงศ์ มีเสมา
 304542019-119  นายเจษฎากร สุรัตนะ
 304542020-920  นายอนุชิต แก้วโวหาร
 304542021-721  นายพงษ์พพิฒัน์ นิลแก้ว
 304542022-522  นายธรรณธร วงค์โปร่ง
 304542023-323  นายลัทธพล ศรีประทุมภรณ์
 304542024-124  นายศุภักตต์ิ เลิศมหามงคล
 304542025-825  นายปริยัติ ผากา
 304542026-626  นายปยิะชาติ โพสิม
 304542027-427  นายธนาวุฒิ สวาทนอก
 304542028-228  นายกิตติคุณ ก้อนจันทร์
 304542029-029  นายทวีศักด์ิ สารีธรรม
 304542030-830  นายจักรภพ ปติะคง
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 304552001-61  นายกฤติน นิธินันทน์
 304552002-42  นายณัฐดนัย ประชุม
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305012001-71  นายชัยวุฒิ อนุประเสริฐ
 305012002-52  นายรัชวิชญ์ สายส าเภา
 305012003-33  นายชัยวัฒน์ แซ่ล้ี
 305012004-14  นายปยิะวัฒน์ พงษ์จินดา
 305012005-85  นายจิรัฏฐ์ ฟองศรี
 305012006-66  นายเขตรัฐ เทียมกล่ิน
 305012007-47  นายลิขลิทธิ์ มณีวงศ์
 305012008-28  นายอิทธิพล โฉมนาค
 305012009-09  นายจิรเดช ล าเพย
 305012010-810  นายณัฐวุฒิ เจียมจริยาภรณ์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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)

 305012001-71  นายชัยวุฒิ อนุประเสริฐ
 305012002-52  นายรัชวิชญ์ สายส าเภา
 305012003-33  นายชัยวัฒน์ แซ่ล้ี
 305012004-14  นายปยิะวัฒน์ พงษ์จินดา
 305012005-85  นายจิรัฏฐ์ ฟองศรี
 305012006-66  นายเขตรัฐ เทียมกล่ิน
 305012007-47  นายลิขลิทธิ์ มณีวงศ์
 305012008-28  นายอิทธิพล โฉมนาค
 305012009-09  นายจิรเดช ล าเพย
 305012010-810  นายณัฐวุฒิ เจียมจริยาภรณ์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30502 : อุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305022001-51  นายอธิคม จันทร์แฟง
 305022002-32  นายณัฐชนน แก้วจินดา
 305022003-13  นางสาวดาหวัน หมัดอาหลี
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30502 : อุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบวดัแววความเปน็ครู (ออนไลน์)

 305022001-51  นายอธิคม จันทร์แฟง
 305022002-32  นายณัฐชนน แก้วจินดา
 305022003-13  นางสาวดาหวัน หมัดอาหลี
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305032001-31  นายภาณุพงศ์ มณีวัน
 305032002-12  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เทียน
 305032003-93  นางสาวชีวารัตน์ พยัฆเนตร
 305032004-74  นางสาวอภิสรา จันทวิเศษ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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)

 305032001-31  นายภาณุพงศ์ มณีวัน
 305032002-12  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เทียน
 305032003-93  นางสาวชีวารัตน์ พยัฆเนตร
 305032004-74  นางสาวอภิสรา จันทวิเศษ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305062001-61  นายพจณ์ดนัย ดวงเดือน
 305062002-42  นายพันธกานต์ เทวชู
 305062003-23  นายนัฐวุฒิ สุขมณฑล
 305062004-04  นายพสิิษฐ์สรรค์ ชนะคุ้ม
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305072001-41  นายบริพนธ์ แย้มเพียร
 305072002-22  นายอนุชา วิชาชัย
 305072003-03  นายศุภกร วรคันทักษ์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305082001-21  นางสาวกฤติยาภรณ์ แทนเพชร
 305082002-02  นายธนชาติ สว่างตระกูล
 305082003-83  นางสาวกณิศา แทนช่ืน
 305082004-64  นางสาวพรหมพร ม่ันวิเศษ
 305082005-35  นายเมธา สุมาลย์กันต์
 305082006-16  นายณัฐภัทร สุขเจริญ
 305082007-97  นายวิศรุต เย็นใจ
 305082008-78  นายศุภกิตต์ิ ลาลู่
 305082009-59  นายธีรวัฒน์ พนมใหญ่
 305082010-310  นายวุฒิพงษ์ อินจู
 305082011-111  นายนิรุตน์ ยิ้มเปน็สุข
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30509 : อิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (2 ป ีอส.บ.ต่อเน่ือง)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305092001-01  นายศุภณัฐ วิเชียรรัตน์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305142001-01  นายธีรวีร์ พืชนะ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305202001-71  นายสุทธิชัย ปพัฒน์เมธิน
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30521 : คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบวดัแววความเปน็ครู (ออนไลน์)

 305212001-51  นายชนินกร รัดไว้
 305212002-32  นายเอกรัฐ ชูรักษ์
 305212003-13  นายอนันต์ มูดอ
 305212004-94  นายวัทธิกร แดงแต้
 305212005-65  นายศุภณัฐ พมิเสนาะ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30521 : คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกสอั์จฉริยะ (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 305212001-51  นายชนินกร รัดไว้
 305212002-32  นายเอกรัฐ ชูรักษ์
 305212003-13  นายอนันต์ มูดอ
 305212004-94  นายวัทธิกร แดงแต้
 305212005-65  นายศุภณัฐ พมิเสนาะ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 305222001-31  นายจิติราชย์ สืบสุขสันติ
 305222002-12  นายภานุวัฒน์ แก้วอุไร
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2566 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 : 

sawitree.k@rmutp.ac.th ตัง้แต่บัดนี้ 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 โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30601 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้าและการจัดการธรุกิจแฟช่ัน (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 306012001-51  นางสาวอโรชา เฟื่องทรัพย์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30604 : ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ - ออกแบบผลติภัณฑ์ (4 ป ีภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 306042001-91  นายวันชนะ อินตะนัย
 306042002-72  นายวริศ ธาราพิมาณ
 306042003-53  นางสาวกุลยา บวับตุรา
 306042004-34  นางสาววาเลนไทน์ เวชสุวรรณ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30605 : เทคโนโลยีเสือ้ผ้าและการจัดการธรุกิจแฟช่ัน (เทียบโอน) (ภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 306052001-61  นางสาวนิรมล เงินมา
 306052002-42  นายสิทธิพล อริยะวงค์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30607 : นวตักรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (เทียบโอน) (ภาคปกติ)
คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 306072001-21  นางสาวเกษมาภรณ์ บญุกระจ่าง
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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.นัฐโชต ิ  รักไทยเจริญชีพ) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 307032001-91  นางสาวณิชา จุลภัทรพงศ์
 307032002-72  นางสาววิภาวี ทรงสอาด
 307032003-53  นายกฤตพล เนาว์สุวรรณ
 307032004-34  นางสาวณฤดี ศรีหาวงค์
 307032005-05  นางสาวชุติมณฑน์ รอดสุก
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30707 : เทคโนโลยีอาหาร (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307072001-01  นางสาวสุรีพร นิรอภิญญา
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 307082001-81  นายณัฐการต์ เกตุบญุลือ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30709 : คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)(ภาคปกปติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307092001-61  นางสาวสุปรีดี ไชยรส
 307092002-42  นางสาวกาญจนา โฉมงาม
 307092003-23  นางสาวกฤษณา อ่ าเกตุ
 307092004-04  นางสาวสุภัคสินี มุสิกาเกิด
 307092005-75  นางสาวรุ่งขวัญ จันโพธิพ์นัธ์
 307092006-56  นายกิตติศักด์ิ บรูณะ
 307092007-37  นางสาวรุ่งเรือง สมบติัพิบลูย์
 307092008-18  นายกฤตนัย มีศรี
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30710 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน)(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307102001-41  นายอิศเรศ ปญัญะปญู
 307102002-22  นายฐาปกรณ์ โสก าปงั
 307102003-03  นายตะวัน ถนนแก้ว
 307102004-84  นางสาวณัฐวดี พวงศรี
 307102005-55  นางสาวสุพรรษา กล่อมดี
 307102006-36  นางสาวชุติมา รังระร่ืน
 307102007-17  นายสหณัฐ ตุ่มทอง
 307102008-98  นางสาวนีรดา สวัสดี
 307102009-79  นางสาวพชัรินทร์ ศรีเดช
 307102010-510  นางสาวธิญาดา เลียมไธสง
 307102011-311  นางสาวนิตยา ปรุะพร
 307102012-112  นายวัฒน์ทนัน สกุลเกียรติวัฒนา
 307102013-913  นางสาวศิริวรรณ แซ่ภู่
 307102014-714  นายณัฐพงศ์ อนันตพรพาณิชย์
 307102015-415  นางสาววโรชา บญุเหลือยิ่ง
 307102016-216  นายธรรมนูญ แสนหาญชัย
 307102017-017  นางสาวกรนันท์ สิงหท์รัพย์
 307102018-818  นายอุดมศักด์ิ มีพ่วง
 307102019-619  นางสาวสายชล รีพล

REG:R90-03-39 ( รายงานจัดสอบ (คณะ) ) ข้อมูล ณ วันท่ี  23/02/66 16:20  หน้า 58/ 66



ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30712 : ออกแบบแฟช่ันและการจัดการสนิค้า (4 ป)ี(ภาคปกติ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307122001-01  นางสาวณวิตรา งามศิริ
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 307142001-61  นายธีรกร มณีทาป
 307142002-42  นางสาวธัญญาภัค ทองโต
 307142003-23  นายอริญชย์ น่ิมจิตต์
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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 30733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ป ีภาคปกติ)(ความร่วมมอื บ.การบนิไทยฯ)
คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วชิาสอบ สอบสมัภาษณผ่์านระบบออนไลน์

 307332001-61  นางสาวณิชา จุลภัทรพงศ์
 307332002-42  นางสาววิภาวี ทรงสอาด
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 308112001-01  นางสาววัฒนีพร ศรีเมือง
 308112002-82  นายณรงค์เดช แซ่ต้ัง
 308112003-63  นายอภิสิทธิ ์ภักดีสาร
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 308992001-51  นายสิริภูมิ ภูมิถาวร
 308992002-32  นางสาวสุธาสินี กิมพานิช
 308992003-13  นายภรัญยู หมู่พยัคฆ์
 308992004-94  นายยศวัฒร์ ฝอยทอง
 308992005-65  นายจิรภัทร ศิริพนิ
 308992006-46  นายกิตต์ิธเนศ นภาพรธนเศรษฐ์
 308992007-27  นางสาวอลิสา สมพงษ์
 308992008-08  นางสาวศศิตะวัน อัคชาติ
 308992009-89  นางสาวนภสร กิจพฒันาการ
 308992010-610  นางสาวศลิษา ยานะฝ้ัน
 308992011-411  นางสาวธารารัตน์ สมบรูณ์
 308992012-212  นางสาวนาตาชา วงษ์ยีเม๊าะ
 308992013-013  นายอนุกูล บญุสิริฉาย
 308992014-814  นายธีรศักด์ิ สุรัฐธนสิทธิ์
 308992015-515  นายภัทรนิษฐ์ กุลอัครพนธ์
 308992016-316  นายวรภัทร สิทธินานนท์พร
 308992017-117  นายณพวิทย์ มาโนช
 308992018-918  นายอนุวัต ลาวรรณ
 308992019-719  นายวีรชัย แสงสวาท
 308992020-520  นายธนกร เพ็ชรบรูนิล
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา 

ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบท่ี 2 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 โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 309012001-91  นางสาวสิริวิมล ขันทองดี
 309012002-72  นางสาวศุภักษร ช่ืนชม
 309012003-53  นางสาวชลธิชา สาผุยธรรม
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 309022001-71  นายดุลพินิจ นิยมพันธุ์
 309022002-52  นางสาววสุธาดล จุลเจนใจ
 309022003-33  นางสาวสลิลญา ยิ้มถนอม
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ประเภทการรับสมัคร โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที ่2 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

 309032001-51  นางสาวปณัฐชญา จีนพั่ว
 309032002-32  นางสาวปกัษา ทองแท้
 309032003-13  นายศุภวัช ดีอ่อน
 309032004-94  นางสาวธิดารัตน์ ทองสุข
 309032005-65  นางสาวสุชาวดี ศรีนวลจันทร์
 309032006-46  นางสาวชไมพร นิยม
 309032007-27  นางสาวรีลาวดี โคกโต
 309032008-08  นายธีรชาติ จันทร์เขียน
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