
        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบรับตรง รอบที่ 2  และ โควตา รอบที่ 3

คณะ รายละเอียด 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  

ที ่ E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก 
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที ่E-mail : Thitipun.b@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : piyasak.r@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที ่E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF   
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี ้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230501 : เครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนลด 1  ศิริโสภณ305013001-6

  นายธนาธร 2  น้อยนงเยาว์305013002-4

  นายศิริวัฒน์ 3  คุ้มเหล่ายูง305013003-2

  นายประกาวิทย์ 4  บดีรัฐ305013004-0
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230502 : อุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภกร 1  เพ็ชนานาน305023001-4

  นายณัฐวัชต์ 2  วุฒิพัฒน์เมธากลุ305023002-2

  นางสาววรารัตน์ 3  ตระการรัตนชัย305023003-0
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230503 : คอมพิวเตอร ์(4 ปี ภาคปกติ)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐกติต์ิ 1  ช้างป่าดี305033001-2

  นางสาวชวิศา 2  ไชยกระโทก305033002-0

  นายธนภัทร 3  ฝอยทองค้า305033003-8

  นายภานุพงศ์ 4  สงคล้าย305033004-6
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ปีต่อเน่ือง ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230506 : เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายภาสกร 1  ถมเมืองปัก305063001-5

  นายกนัตพงศ์ 2  มีแกว้305063002-3

  นางสาวสุจิรา 3  ฉ่้าเกดิ305063003-1

  นายธวัชชัย 4  โลมรัตน์305063004-9

  นายอดิศร 5  ปัญญาใส305063005-6

  นายสุเมธ 6  แซ่ซ้ง305063006-4

  นายธนาธิป 7  ทิพย์บ้าราบ305063007-2

  นายรัฐภูมิ 8  สุริยะโชติ305063008-0

  นายสหัสวรรษ 9  หาญสูงเนิน305063009-8

  นายปารเมศ 10  ทองเกดิ305063010-6

  นายรัชพล 11  เกดิดี305063011-4

  นายภาคภูมิ 12  ก้าลังหาญ305063012-2

  นายปรีชานนท์ 13  หาญจันทร์305063013-0

  นายกรวิชญ์ 14  ตั งฮ่ัน305063014-8

  นายอโนชา 15  สุขสงวนศรี305063015-5

  นายไพโรจน์ 16  ตุ้มนิลกาล305063016-3

  นายนิตินัย 17  บริบูรณ์นาคม305063017-1

  นายสหรัฐ 18  แย้มยินดี305063018-9

  นายฐิติวุฒิ 19  นาดาม้วน305063019-7

  นายทศพร 20  เทศสมบูรณ์305063020-5

  นายเจษฎา 21  นามาบ305063021-3

  นายพงศ์พิพัฒน์ 22  เจียวหลี305063022-1

  นายประกาศิต 23  โสหา305063023-9

  นายนพศิลป์ 24  กลุฉิม305063024-7

  นายณัฐเดช 25  รุกพล305063025-4

  นายนพดล 26  เดชคงแกว้305063026-2
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ปีต่อเน่ือง ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายวันชัย 1  อรุณศิริวัฒนา305073001-3
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ปีต่อเน่ือง ภาคปกติ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230508 : วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง) (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวจีรวรรณ 1  ทาทุม305083001-1

  นายปัญญา 2  ปานสุข305083002-9

  นายพิเชษฐ์ 3  หงษ์ทอง305083003-7

  นายกฤษกร 4  อตุตมปรีชากลุ305083004-5

  นายจักรพงษ์ 5  สุขสวัสด์ิ305083005-2

  นายกอ๊ต 6  มันยะเฮง305083006-0

  นายชนกนัต์ 7  ใจกว้าง305083007-8

  นายภูมินทร์ 8  เย็นแจ่ม305083008-6

  นายณัฐวุฒิ 9  เกษมสันต์ ณ อยุธยา305083009-4

  นายสืบสกลุ 10  หอมสูงเนิน305083010-2

  นายวิศรุต 11  สิงห์ทอง305083011-0

  นายนทีธรi 12  ชีวะสวัสด์ิ305083012-8

  นางสาวเปรมิกา 13  ถาเบ้า305083013-6

  นายชญานนท์ 14  ทองประเสริฐ305083014-4

  นายพงษ์ศักด์ิ 15  จ้าปาม่วง305083015-1

  นายนฤพล 16  เพชรเรืองตระกลู305083016-9
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ปีต่อเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230514 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (2 ปี ต่อเน่ือง สมทบ-เสาร-์อาทิตย)์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายฒิติศักด์ิ 1  ยอดนุ่ม305143001-9

  นายชัยวัฒน์ 2  นาชัยเวียง305143002-7

  นายนครินทร์ 3  จิตจันทึก305143003-5

  นายธงชัย 4  เนียมศิลป์305143004-3

  นายศุภวิชญ์ 5  เสือถ่าย305143005-0

  นายพรชัย 6  สังคต305143006-8

  นายนริศทร์ 7  ตันจินดารัตน์305143007-6

  นายวันเฉลิม 8  โพธิข์ี305143008-4

  นางสาวพรทิพย์ 9  สร้อยวงศ์305143009-2

  นางสาวศิริรัตน์ 10  แกมเงิน305143010-0

  นายณัฐวุฒิ 11  เฉลิมขวัญ305143011-8
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ปีต่อเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์ มทร.พระนคร ศูนยเ์ทเวศร ์  คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม

รบัตรง ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.) รอบที่ 230520 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ ( 2 ปี ต่อเน่ือง สมทบ-เสาร-์อาทิตย)์

รหัสผู้สมัคร

เลือกล าดับที่ 1

  นายจิรายุ 1  อบัดุลเลาะ305153001-6

  นายอภิเชษฐ์ชัย 2  ไชยวุฒิ305153002-4

  นายจิรายุส 3  รักษาล ้า305153003-2

  นางสาวทักษพร 4  ไชยนะรา305153004-0

  นายจิรณัฐ 5  พลอยศรี305153005-7

  นายพิพัฒพงษ์ 6  โพธิพะนา305153006-5

  นายมงคล 7  สิทธิพิทักษ์305153007-3
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