
ประกาศรายช่ือผูสมัครสอบโควตา ปการศึกษา 2557 

(สถานศึกษาที่คณะจัดสงเอกสาร) 
 

 

ชําระเงิน วันที่ 13 ตุลาคม 2556   

ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 
 

 

รายงานตัว(กอนชําระเงิน)  

ณ หอง 2206  

ชั้น 2 อาคารเรือนปญญา  
 

 

หมายเหตุ พนกําหนดการชําระเงินในวันท่ี 13 ตุลาคม 2556 ถือวาสละสิทธ 

 



กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตร ี 
กรณีพิเศษ (โควตา) ปการศึกษา 2557 

 

สอบในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2556 
สนามสอบ อาคารเรือนปญญา  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 
 

สอบทฤษฎี วิชาชีพเฉพาะ   เฉพาะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
                                   (หลักสูตร 4 ป)  ตั้งแต 09.00 – 11.30  น. 
 

สอบสัมภาษณ   หลักสูตร 4 ป และ เทียบโอน   
   รอบที่ 1  ต้ังแตเวลา 09.00 – 12.00  น.   

    - สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย   

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินคาแฟช่ัน   

 - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร    
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   - สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิคหกรรมศาสตร 
        

    

   รอบที่ 2   ต้ังแตเวลา 13.00 – 16.00  น. 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
 

หมายเหตุ ตรวจสอบรายช่ือท่ีบอรดคณะ กอนเขาหองสอบ 



 

เอกสารที่ตองเตรียมสําหรับการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

วันที่ 14 ตุลาคม 2556 

 

• บัตรประจําตัวสอบ ( สามารถปร้ินไดจากระบบรับสมัคร http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php ) 

• วุฒิการศึกษา ( ใบแสดงผลการเรียน ) 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน 

 

 

http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

30701   สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ผ้าและเครือ่งแตง่กาย 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05422 นางสาว ศิริขวัญ สาธุภาค
2 C05424 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์หลง
3 C05426 นาย วงศธร ม่วงสีตอง
4 C05427 นางสาว อรอุมา สุราวุธ
5 C05429 นางสาว มิรันตรี วิระศรี
6 C05431 นางสาว อรอุมา แก้วสว่าง
7 C05432 นาย อภสิิทธิ์ เพิ่มลาภ
8 C05440 นางสาว อรพรรณ จ้อยชู
9 C05441 นางสาว มัชฌิมา ดาราศาสตร์
10 C05442 นาย เจตริน เกียรติมงคลชัย
11 C05444 นางสาว วรารัตน์ ยอแสงสุขกมล
12 C05445 นาย กานต์ วงศ์วาน
13 C05447 นาย ธีรภทัร์ พุ่มคง
14 C05448 นาย อนวุัตร ภุท่อง
15 C05450 นางสาว สุดารัตน์ ทองเส้ง
16 C05452 นางสาว อินทิราภรณ์ โกฐา
17 C05453 นางสาว กิตติยา มุง่ดี
18 C05772 นางสาว มลิตา ภเูด่นแดน MOU
19 C05773 นาย จิรวัฒน์ พ่วงอยู่ MOU

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05401 นางสาว อรชุมา ตุใยรัมย์
2 C05402 นางสาว ณัฐณัฏฐ์ พุฒธิชน
3 C05404 นางสาว อุมาพร นนัตะยุ
4 C05405 นางสาว อมิตา ก้อมอ่อน
5 C05412 นางสาว หสัดา อิกค์บาลฮุนเซ็น
6 C05421 นางสาว อติกานต์ อ่อนอึ่ง
7 C05423 นางสาว เจนจิรา ไผ่เรือง
8 C05425 นางสาว ชัชฎาภรณ์ สงวนชม
9 C05428 นางสาว จิราพรรณ กองเงินนอก
10 C05430 นางสาว พลอยพรรณ ทองปาล
11 C05433 นางสาว นภสร เพชรพิรุณ
12 C05434 นางสาว บงกช คงสมจิตร์
13 C05435 นางสาว วรรษมน เกษตรพานชิย์
14 C05436 นางสาว พิมพลอย สาลี
15 C05437 นางสาว อังคณา ศักด์ิรุ่งเรือง
16 C05438 นางสาว ศิวพร บวัด้วง
17 C05439 นางสาว สุชานาถ นงค์นวล
18 C05443 นางสาว ณัฐนรี แก้วกล้า
19 C05457 นางสาว ชนาพร หา่งกลาง
20 C05458 นาย สหรัฐ อยู่ก าเหนดิ
21 C05561 นางสาว สุธิมา ศรสุวรรณ
22 C05563 นางสาว สุพรรษา กล่ินกัน
23 C05565 นาย จิรวัฒน์ ขันบรรจง
24 C05567 นางสาว ณัฐกานต์ มัง่มี
25 C05570 นางสาว ธิดารัตน์ ฤกษ์งาม
26 C05572 นางสาว ทิฆมัพร แก้วสุโข
27 C05574 นาย ศรัญญู เอี่ยมรุ่งทรัพย์

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

28 C05580 นาย พรเทพ แสงกนกึ
29 C05584 นางสาว นฐัญามาส กรังพาณิชย์
30 C05586 นางสาว จันทร์จิรา เหล่าผัวะ
31 C05588 นางสาว อัญริสา เครือบวั
32 C05591 นางสาว กวินนา ท านาผล
33 C05594 นางสาว จินดา วณิชกิจอมร
34 C05595 นาย วีรพล สุขสมรูป
35 C05596 นางสาว ธาริณี สุภาพกุลนที
36 C05597 นางสาว สุภาวิณี จตุเทน
37 C05598 นางสาว คนางค์ ผิวข า
38 C05599 นางสาว รุ่งทิพย์ นามบญุลือ
39 C05600 นางสาว ปะราลี บญุชู
40 C05601 นางสาว ทักษพร กล่ินคง
41 C05602 นางสาว ณิชาภทัร โพธิ์พึ่ง
42 C05604 นางสาว นนัทณัช ยกเชื้อ
43 C05606 นางสาว โซเฟีย ตาเละมัน
44 C05608 นางสาว แสงทิพย์ อาจช านาญ
45 C05610 นางสาว ชลิดา ทองดอนนอ้ย
46 C05612 นางสาว พรนภา สุขโยธิน
47 C05615 นาย องอาจ ศรีดวงมณีฉาย
48 C05617 นางสาว สุภาพร เขียวชู
49 C05619 นางสาว รุ่งรวิน โอฬาร
50 C05623 นาย ปญัญาชัย ธนวิเชียร
51 C05625 นางสาว กรกนก สมชื่อ
52 C05627 นาย กรธวัช สร้อยสด
53 C05630 นางสาว เนตรสกาว วิระศิลป์
54 C05632 นาย วัฒนธรรม เชียงทอง

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

55 C05635 นาย ภาณุเดช ตันติพลานนท์
56 C05637 นางสาว วิลาวรรณ เพ็ชรจ านงค์
57 C05639 นาย อดิศร ก าเหนดิเพ็ชร์
58 C05641 นางสาว ศราวดี ตระกูลฮุน
59 C05643 นางสาว ญาณิศา ศรทอง
60 C05645 นางสาว นภสัสร นอ้ยจันทร์
61 C05647 นางสาว สิริฉัตร พันพิพิธ
62 C05649 นางสาว สิริรัตน์ นนท์เจริญ
63 C05653 นางสาว ณิชาภทัร เนยีมยิ้ม
64 C05654 นางสาว เมขลา แสนใจ
65 C05656 นางสาว วนดิา เจริญพันธ์
66 C05657 นางสาว พัชราภรณ์ เสียงสาว
67 C05659 นางสาว ลักษิกา ใจชื่น
68 C05661 นางสาว อรอุมา สุนทรเทพวรากุล
69 C05663 นางสาว พิกุลทอง หอมหวล
70 C05665 นางสาว กัลย์สุดา สนจุมพระ
71 C05666 นางสาว ปรางค์ศิริ แซ่จึง
72 C05667 นางสาว จิราพร ศุภวรรณ
73 C05668 นางสาว รวยพร ถนอมทรัพย์
74 C05669 นางสาว พัฒนน์รี พัฒนจ์ันทร์
75 C05670 นางสาว นฐัฑริกา อาจโยธา
76 C05671 นางสาว พิมพา ฟักประไพ
77 C05672 นาย เชิดศักด์ิ ชูควร
78 C05673 นางสาว อนญัลักษณ์ เจริญกิจ
79 C05674 นางสาว อาภาศิริ ประสงค์วรรณะ
80 C05675 นางสาว กุลธิดา เนยีมฉาย
81 C05676 นางสาว ชวิศา สร้อยอากาศ

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

82 C05677 นางสาว มัชฌิมา ใจสอาด
83 C05678 นางสาว ศิณาพร บวัด้วง
84 C05679 นางสาว พรรษชล เฉื่อยขุนทด
85 C05680 นางสาว ปนดัดา ทองดี
86 C05681 นางสาว สิรีธร ศรีประเสริฐ
87 C05682 นางสาว วิสสุตา คล้ายหาญ
88 C05683 นางสาว ดรัณ ช้างงาเนยีม
89 C05684 นางสาว ใบเตย ยิ้มเยือน
90 C05685 นาย วงศธร ศิริขวัญ
91 C05686 นางสาว จุนากร สวยงาม
92 C05687 นางสาว ธนวรรณ ธูปหอม
93 C05688 นางสาว ชลิตา นามวงศ์ษา
94 C05689 นาย รัชพล ผ่องแผ้ว
95 C05690 นางสาว สุรีรัตน์ มีลาภ
96 C05691 นาย กัมปนาท เตปญัญา
97 C05692 นาย อนนัต์ชัย ตันฮวด
98 C05693 นางสาว ประภาพรรณ คงเขียว
99 C05694 นางสาว วิภาวงค์ แซ่ซ่ง
100 C05695 นางสาว หนึง่ฤทัย ใจนวล
101 C05696 นางสาว สุกานดา โพธิ์ปาน
102 C05697 นางสาว ดวงตา เกล้ียงเกลา
103 C05698 นางสาว อาริสา กรีธาพล
104 C05699 นางสาว จิรัชยา ครรภาฉาย
105 C05700 นาย วงศธร นติิธีรวรรณ
106 C05701 นางสาว พัฒนส์รัล สุรพงศ์วาณิชกุล
107 C05702 นางสาว ณัฐชยา อรรคศิรินนท์
108 C05703 นาย พัฒนฐิ์ติ ร่วงลือ

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ
109 C05704 นางสาว อนงค์นาฎ ทินอยู่วงษ์
110 C05705 นาย จิโรจน์ เอฬกายนต์
111 C05706 นางสาว อรชร บญุกลอย
112 C05707 นางสาว แสงระวี พรมขาว
113 C05708 นางสาว วาสนา แซ่มัว
114 C05709 นางสาว สุภสัสรา ริมสุข
115 C05710 นาย พิชนนัท์ รัตนศรี
116 C05711 นางสาว สิริรักษ์ คล้ายนาค
117 C05712 นางสาว สุนนัท์ ขวัญเรือง
118 C05714 นางสาว ปาจรีย์ วงษ์สินธุ์
119 C05716 นางสาว นชุนารถ อ่อนเที่ยง
120 C05717 นาย กฤตพงศ์ พรพิสิฐ
121 C05719 นางสาว สุพรรณิภา ส าราญดี
122 C05720 นางสาว หทัยชนก สว่างรุ่ง
123 C05722 นางสาว สุชานรี งาเจือ
124 C05723 นางสาว เจนจิรา มูลอาษา
125 C05725 นางสาว เพียรบญุ นุน่แปน้
126 C05727 นางสาว กุลธิดา เลาแก้วหนู
127 C05728 นางสาว จุฑามาศ ภมูิประโคน
128 C05730 นางสาว กุลชฎา ชิณวังโส
129 C05731 นางสาว กุลชฎา ชิณวังโส
130 C05733 นางสาว รวินนัท์ วิสาสิกธรรม
131 C05735 นางสาว ปญัญาทิพย์ ธัมมะวงษ์
132 C05737 นางสาว ณัฐนนัท์ นิม่อนสุสรณ์กุล
133 C05739 นางสาว จุฑาทิพย์ หนนูจันทร์
134 C05740 นางสาว พรพิมล ลิมประดิษฐากร
135 C05742 นางสาว ประภสัสร สมสุข

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30702   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ
136 C05743 นาย ศาตนนัท์ ชื่นคลัง
137 C05746 นางสาว นนัทิยา เศรษฐพรกุล
138 C05747 นางสาว ธนภรณ์ แจ่มคล้าย
139 C05748 นางสาว อนญัญา กองมูล
140 C05749 นาย ชิษณุพงศ์ หสัเขตร์
141 C05750 นางสาว ดารณี ทองมา
142 C05751 นาย จีรภทัร นภาวารี
143 C05752 นางสาว ลักสิณา สุขสายัณห์
144 C05753 นางสาว รักชนก โกศลเจษฎาพร
145 C05754 นาย ธนดล ลายเงิน
146 C05755 นาย โสภณ กล่ินกล่ัน
147 C05756 นางสาว รัสนนัท์ รุญเจริญ
148 C05757 นางสาว สุจิตสรา ธูปผ้ึง
149 C05758 นางสาว สุภญิญา วงษ์แก่น
150 C05759 นาย ณัฐพล ต้ังไพบรูณ์วรรณ
151 C05775 นาย วสันต์ สมภกัดี MOU
152 C05777 นางสาว กรรณิการ์ ปญัญาประสิทธิ์ MOU
153 C05778 นางสาว ปญัญาพร อ่อนละมูล MOU
154 C05780 นางสาว ชนาภา เทศทรงธรรม MOU

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30703   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05542 นางสาว พัชราวลี เหล็กเพ็ชร
2 C05544 นางสาว พุฒิชนก ธรานวุงศ์
3 C05546 นางสาว วรรณกานต์ สุขสมประสงค์
4 C05548 นาย เศรษฐพัส แสงส่งวงศ์
5 C05550 นาย โยธิน คุ่ยค า
6 C05553 นางสาว นวพร คุ่ยประเสริฐ
7 C05554 นางสาว ปวันรัตน์ สนสมบติั
8 C05556 นางสาว มัลลิกา ดวงประชา
9 C05557 นางสาว ชญานี ทองชัยเดช
10 C05558 นางสาว รุ่งนภา ทาโส
11 C05559 นางสาว กนกภรณ์ ชูเชื้อ
12 C05562 นางสาว อุทุมพร มิง่ขวัญ
13 C05564 นางสาว สุดารัตน์ บตุรมะไฮ
14 C05566 นางสาว มณีจันทร์ ศรีสวัสด์ิ
15 C05568 นางสาว บณุยาพร บญุชูยิ่ง
16 C05569 นางสาว อัมพิกา ดิษฐาพร
17 C05571 นางสาว สุวิชาดา ทองค า
18 C05573 นางสาว กมลรัตน์ ไชยเมืองชื่น
19 C05577 นางสาว นฤมล สัจวาศ
20 C05581 นาย ดนสุรณ์ โอนหอม
21 C05583 นางสาว ขวัญจิรา ปราบปราม
22 C05585 นางสาว ธัญธร พัฒนะศิริ
23 C05587 นางสาว กรรวี นว่มในชาติ
24 C05589 นาย อริญชย์ธิกุล ธีรวุฒิ
25 C05590 นางสาว ประทุมศรี ประทุมสาย
26 C05592 นางสาว สุดาพร รจนา
27 C05593 นางสาว รจรินทร์ ชินราช

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30703   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

28 C05603 นางสาว สุดารัตน์ ประทีป
29 C05605 นางสาว ภาวิณี ฉิมพาลี
30 C05607 นาย ศรัณย์ อู่ทรัพย์
31 C05609 นาย ชุติพนธ์ บญุเสริมสุข
32 C05611 นางสาว ณัฐสุภา ชุมทัพ
33 C05613 นางสาว ชนภิา อัศวลักษณ์อ าไพ
34 C05614 นางสาว ภทัทิยา เกิดจ ารูญ
35 C05618 นางสาว ทวีพร เสมบญุหล่อ
36 C05620 นางสาว ณกันยา ค้าผล
37 C05621 นางสาว นภสัสร นาคศรีสุข
38 C05622 นางสาว นฤมล นอ้ยแก้ว
39 C05624 นาย เนติพงษ์ กันเจียก
40 C05626 นางสาว กมลรัตน์ หงษ์ทอง
41 C05628 นางสาว ฐิติมา ชินพงสานนท์
42 C05629 นางสาว ศิรดา พุ่มพยุง
43 C05631 นางสาว นสุรา สังข์วิเศษ
44 C05633 นางสาว น้ าฟ้า ภาคมฤกษ์
45 C05634 นางสาว พรนภา จันทร์เพ็ง
46 C05636 นางสาว กมลลักษณ์ พิระขัมม์
47 C05638 นางสาว มัธนา บญุมาเลิศ
48 C05640 นางสาว ศิริวรรณ ทรัพย์พันธุ์
49 C05642 นาย อัมรินทร์ อยู่ปาน
50 C05644 นางสาว สุชาดา วงชารี
51 C05646 นาย สุรเดช รองศักด์ิ
52 C05648 นางสาว วรรณพร สังข์สีเหลือบ
53 C05650 นาย สาธิต เที่ยงใจแผ้ว
54 C05651 นางสาว ลลิตา เล็กภู่

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30703   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

55 C05652 นางสาว โสภดิา ผ่านส าแดง
56 C05655 นางสาว จิรัชยา ช านาญธรรม
57 C05658 นาย สร ทวีสุขเจริญ
58 C05783 นาย จิรวัฒน์ แพงศรี MOU

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30704  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05408 นางสาว อรจิรา ชื่นเกษร
2 C05410 นางสาว จิรกานต์ วงค์ลังกา
3 C05414 นางสาว ฐิตวันต์ แต้มคุณ
4 C05416 นางสาว จงกลณี สาวสวรรค์
5 C05419 นางสาว กวินธิดา เกาฏรีะ
6 C05487 นางสาว ศราศิณี มานติย์กุล
7 C05489 นางสาว ปริชาติ ศรีด้วง
8 C05492 นางสาว อรยา สิลินทบรูณ์
9 C05495 นาย นธิิพงศ์ คงพินจิ
10 C05497 นางสาว นลิทิตา จันทร์ฉาย
11 C05500 นางสาว ปรางทิพย์ ปานศรี
12 C05503 นางสาว ธีรวรรณ จันทะเฆ่
13 C05506 นางสาว วรัญญา เรืองแจ่ม
14 C05509 นางสาว วันวิสาข์ พวงนอ้ย
15 C05512 นางสาว อติพร ตาลพันธ์
16 C05515 นางสาว ประภาวดี นวลจันทร์
17 C05517 นางสาว  ศุภวรรณ แจ่มจ ารัส
18 C05522 นางสาว ณัฐธยาห์ เกิดมาก
19 C05525 นางสาว ประภสัสร กล่ินดอน
20 C05526 นางสาว วัชราภรณ์ ธนศิูลป์
21 C05528 นางสาว สุพรรษา แก้วศรีจันทร์
22 C05530 นาย ทัตต์ดนยั แวววงษ์
23 C05532 นาย วีระพงษ์ ปากโพ
24 C05533 นางสาว กมลวรรณ สีครอบ
25 C05534 นางสาว ธิดามาศ แสงแก้ว
26 C05536 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองย้อย
27 C05537 นางสาว อัญชลี สงวนเชื้อ

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30704  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

28 C05538 นาย ปฐมพร จอมขันเงิน
29 C05539 นางสาว มนสัสินี สนม
30 C05540 นางสาว อรลดา นาคหาญ
31 C05541 นางสาว นศิารัตน์ ภางาม
32 C05543 นางสาว วรรณา สุวรรณ์
33 C05545 นาย วิศรุต ลิลิตตระกูล
34 C05547 นางสาว ชุติมา วัฒนชุชา
35 C05549 นางสาว พรสุดา มณีศรี
36 C05551 นางสาว สุวนนัท์ รังสาคร
37 C05552 นางสาว สุพพัตรา ไอยราพจน์
38 C05555 นางสาว ภชิญา อมรปญัญา
39 C05784 นางสาว นฤมล ประเสริฐสังข์ MOU

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30705  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05403 นางสาว ศศิวิมล คิดแสวง
2 C05406 นางสาว จันทรนภิา อนพุงษ์พันธุ์
3 C05407 นาย อรรฆนติิ โชติการณ์
4 C05409 นาย ศุภณัฐ พูลแสง
5 C05411 นางสาว สโรชา เร่ือศรีจันทร์
6 C05413 นางสาว ศศิธร ทิพบญุทอง
7 C05415 นางสาว สกาว กิจวัลลภ
8 C05417 นางสาว ปรารถนา ก้านทอง
9 C05418 นางสาว ชไมพร โนนนอ้ย
10 C05420 นางสาว สุชีรา สังข์ขาวสุด
11 C05479 นาย ชัยพร มากกุญชร
12 C05480 นางสาว สุวิมล กุลเกิด
13 C05481 นางสาว จุฑามาศ จันทร์หอม
14 C05482 นางสาว วันดี ปานเพชร
15 C05483 นางสาว อุบลวรรณ งานจันทร์
16 C05484 นาย ชานน วรรธนะธัญญา
17 C05485 นางสาว นพรัตน์ อัครวงศ์วิฑูรย์
18 C05486 นางสาว ธดาภรณ์ รอดจาก
19 C05488 นางสาว ปริดสะดี นลิต่าย
20 C05490 นางสาว วรรณรัตน์ จงเจริญ
21 C05491 นางสาว ธนภรณ์ บตุรพุ่ม
22 C05493 นางสาว อนนัตญา พลพืช
23 C05494 นางสาว ปยินชุ สุงสุวรรณ
24 C05496 นางสาว อัจฉรา ทั่งทอง
25 C05498 นาย อรรณพ สุขเกษม
26 C05499 นางสาว นสิารัตน์ งามนจิ
27 C05501 นาย อภวิิชญ์ ธนะติระศักด์ิ

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30705  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

28 C05502 นาย กันทรากร บญัชากุลชัย
29 C05504 นางสาว กนกวลัย เต็มใจรัก
30 C05505 นางสาว อษัรยา ยอดมัน่
31 C05507 นางสาว กฤติยา เรืองฤทธิ์
32 C05508 นาย สุทธิเกียรติ พศิกาอัมพร
33 C05510 นาย อิศเรศ เจนพิชัย
34 C05511 นางสาว หทัยา ทองเสก
35 C05513 นางสาว ปญัญดา อมรเดชาพล
36 C05514 นางสาว สุดารัตน์ สันทนะ
37 C05516 นางสาว รัญชนา คล้ายชัง
38 C05518 นางสาว กฤติมา ปล่ังคล้ายแข
39 C05519 นางสาว พรนภา พรหมรี
40 C05520 นางสาว กมลรัตน์ ประเสริฐศรี
41 C05521 นาย สรศักด์ิ เอมบ ารุง
42 C05523 นางสาว วราพร ศรีคงเกิด
43 C05524 นางสาว เพ็ญกมล คมพัชรสกุล
44 C05527 นาย วรกานต์ ทิมาใจ
45 C05529 นางสาว ภทัรานษิฐ์ สินชัยธนกิตต์ิ
46 C05531 นางสาว กรรณิกา ค าสุข
47 C05787 นางสาว พิมพ์ชนก มหาโคตร MOU
48 C05869 นางสาว กชกร แดนสุริยานนท์

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30706  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชัน่ 4 ป ี  ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05446 นางสาว สุชาวดี รัตนไพบลูย์
2 C05449 นางสาว อนญัพร มาศเหลือง
3 C05451 นางสาว จุฬาลักษณ์ ค าแฝง
4 C05454 นางสาว ชไมพร โชติกนกปรีดา
5 C05455 นางสาว อมรรัตน์ ใจละม่อม
6 C05456 นางสาว สุพัตรา ใหม่มาตาม
7 C05459 นางสาว ณัฐวดี แซ่เตียว
8 C05786 นาย สุธาวี พิกุลศรี MOU

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30708  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เทียบโอน   ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05461 นาย ดลนยั พสิษฐ์
2 C05462 นาย ณัฐพล ยินดีสุข
3 C05463 นางสาว ธนวรรณ ทับทิมบวั
4 C05464 นางสาว ชฎาพร ยุรยาตร์
5 C05465 นาย อ าพล ศรีเมือง
6 C05466 นางสาว ณัฐวรรณ นลิศรีสุวรรณ์
7 C05467 นางสาว พรอุมา ยมะคุปต์
8 C05468 นางสาว ณัชชา จ่าพันดุง
9 C05469 นางสาว ชลธิชา ส าเภาเงิน
10 C05470 นางสาว วาสนา ก๊วยสุวรรณ
11 C05471 นางสาว พรรนภา ต้ังศิริเสถียร
12 C05472 นางสาว ธัญญาเรศ พุทธจันทร์
13 C05473 นางสาว บศุรินทร์ พิชัย
14 C05474 นางสาว หทัยรัตน์ สุริยะ
15 C05475 นางสาว เกศวรรณ เขื่อนค า
16 C05476 นางสาว อังคณา กรุณา
17 C05477 นางสาว ศิริพร ยาวิชัย
18 C05478 นาย สนธยา หมัน่คิด

ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30711  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ผ้าและเครือ่งแตง่กาย เทียบโอน   ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05460 นางสาว ปยิะวัช อดิสระ
ชือ่-นามสกุล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายงานรายชือ่ผู้สมัคร

30709  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจคหกรรมศาสตร์ เทียบโอน   ภาคปกติ
ล าดบั เลขที่ใบสมคัร หมายเหตุ

1 C05860 นางสาว อุดมลักษณ์ แก้วสวัสด์ิ
ชือ่-นามสกุล


