
  
 
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quato 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2564  

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดใหมีการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quato ประจําปการศึกษา 2564 ไปแลวนั ้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร จึงไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 2 
Quato ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศ  
  เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําลังแพรระบาดอยูในขณะนี้
และเพ่ือเปนการเวนระยะหางทางสังคม Social Distancing มหาวิทยาลัยจึงขอสอบสัมภาษณผานทาง Line call , 
Google meet ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป และใหผูสมัครสง ใบ ปพ.1 
เปนรูปแบบ PDF ที่ E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 กอนเวลา 
12.00 น. 
หมายเหตุ   หากผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไมสอบสัมภาษณออนไลน ตามวัน เวลา ที่กําหนดถือวา สละสิทธิ์ 
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 
 วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต www.rmutp.ac.th 

               ประกาศ  ณ  วันที่         เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสหรัตน   วงษศรีษะ) 
   รักษาราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 2 Quota ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 3 พฤษภาคม 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณผ่์านวดีีโอคอล - โทรศัพท์

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

วชิาสอบ สอบสมัภาษณ์

 902012001-11  นายพบณพัทร์ เจริญอินทร์วงศ์
 902012002-92  นางสาวอ่ิมบญุ พัชราวุธ
 902012003-73  นายปญัญาวิทย์ เขตนิมิตร
 902012004-54  นายชวิน ดีมารยาตร์
 902012005-25  นายณัฐนนท ์อยู่พิศาล
 902012006-06  นายชัยภัทร คงอ่อน
 902012007-87  นายคุณภัทร บวัประดิษฐ์
 902012008-68  นายทศัไนย แตงพรม
 902012009-49  นายอดิศักด์ิ มงคลเจริญ
 902012010-210  นายภากร จ่าเริญใหญ่
 902012011-011  นางสาวพรนภัส ฉิมเจริญ
 902012012-812  นายวรโชติ ยังเหลือ
 902012013-613  นายสิทธิกร แสงอุทศิ
 902012014-414  นายณัฐวุฒิ กนกกาญจนะ
 902012015-115  นายวุฒิชัย มุงคุณ
 902012016-916  นายณภัทร ภูมิชิน
 902012017-717  นายภราดร ศิริจันทร์
 902012018-518  นายวีรพัฒน์ ตะเภาทอง
 902012019-319  นายปารมี ตันตราจิณ
 902012020-120  นายกานต์พงศ์ หรินทรนิตย์
 902012021-921  นายศุภณัฐ น้อยสุภา
 902012022-722  นางสาวปนัดดา วิสัย
 902012023-523  นายดนัยพล มุ่งดี
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 2 Quota ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 3 พฤษภาคม 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณผ่์านวดีีโอคอล - โทรศัพท์

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

วชิาสอบ สอบสมัภาษณ์

 902022001-91  นายพงศธร จันทะประทมุ
 902022002-72  นางสาวพิมลวรรณ ทองมีสี
 902022003-53  นางสาวปาณิสรา ปิน่มณี
 902022004-34  นางสาวเสาวคนธ์ ทองแดง
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 2 Quota ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 3 พฤษภาคม 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณผ่์านวดีีโอคอล - โทรศัพท์

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

วชิาสอบ สอบสมัภาษณ์

 902042001-51  นางสาวอรดี พัฒนา
 902042002-32  นางสาวปยิวรรณ สาเทศ
 902042003-13  นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง
 902042004-94  นางสาวกุลบตุร สายสีนวล
 902042005-65  นางสาวธนาพร ประมล
 902042006-46  นางสาวสุพรรณวิภา ตุ้มทอง
 902042007-27  นายธนพงศ์ ฉายสุวรรณ์
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ประเภทการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 2 Quota ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
ใบปะหน้าห้องสอบ , รายช่ือเข้าสอบ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันสอบ 3 พฤษภาคม 2564 เวลาสอบ 09:00 - 12:00 น.

เลขที่ รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สถานทีส่อบ ONLINE ห้องสอบ สอบสมัภาษณผ่์านวดีีโอคอล - โทรศัพท์

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

วชิาสอบ สอบสมัภาษณ์

 902052001-21  นายเตชินท ์ซาไธสง
 902052002-02  นายเกียรติศักด์ิ เสือใหล
 902052003-83  นายทศัไนย แตงพรม
 902052004-64  นายคุณภัทร บวัประดิษฐ์
 902052005-35  นางสาวกีรตินันท ์พุทธายะ
 902052006-16  นายศรายุทธ สุนทรชื่น
 902052007-97  นายวีรพัฒน์ ตะเภาทอง
 902052008-78  นายวรธันย์ อาภรณ์ทรัพย์
 902052009-59  นายสหชาติ คงแปน้
 902052010-310  นางสาวชณินดา สิงหส์องคอน
 902052011-111  นายธีรภัทร นกแจ้ง
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