
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา งาน 13 ป ีRMUTP) 

ประจําปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน
งาน 13 ปี “RMUTP GOES DIGITAL:Good Kids for Good Society”  ประจําปีการศึกษา  2561  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลยัฯ  
จึงได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุก
คนทราบและปฏิบัติ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  กําหนดวันชําระเงินค่าข้ึนและลงทะเบียนผ่านธนาคาร ต้ังแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 
 

      2.1  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคนท่ีบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือนํามาย่ืนในวัน 
           รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันและเวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว   ให้ทําการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  และพิมพ์ใบ 

                    แจ้งหนี้เพ่ือนําไปชําระเงิน ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ พร้อมท้ังเก็บสําเนาใบเสร็จ 
                   ที่ได้ชําระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน    

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชําระเงินภายในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ท่ีจะเข้า 
           ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

      3. กําหนดวันรายงานตัวข้ึนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้อง Onestop Service ศูนย์เทเวศร์ 

ในวันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 – 11.30  น.   
 
 
 
 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทําการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

           http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

              ได้ตั้งแต่วันที่ 1  ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
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  เอกสารที่ต้องนํามาในวนัข้ึนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกที่ชําระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว    เตรียมเอกสาร              
           เพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์   
           (ในวันและเวลาท่ีกาํหนด ตาม หมายเหตุ) โดยจัดเตรียมเอกสารพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปน้ี 

�  ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย   จํานวน    1   ชุด 

�  สําเนาใบชําระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผา่นธนาคาร จํานวน    1   ชุด                

�  สําเนาทะเบียนบ้าน                   จํานวน    1   ชุด 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน    1   ชุด 

�  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา    จํานวน    2   ชุด 

      หมายเหตุ  นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเส้ือเชิ้ตสีขาวหรือชุดนักศึกษา เพ่ือมาทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา ในวันท่ี 4 – 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์                    

4. ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี ้

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000   23,000 
2.   บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000 
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

3.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)

15,000 
13,000 

-

25,000 
23,000 
18,000

4.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

5.  เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
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                   5.   ปฐมนิเทศนักศึกษา  วันท่ี  21 – 22  มิถุนายน  2561   

              ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร    
         6.  กําหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  วัน ท่ี 12 - 14 มิ ถุนายน 2561 
      ณ  ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์  
        7.   เมื่อขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      ท้ังส้ิน  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบํารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม 
     ต่าง ๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันท่ี  31  มกราคม  2561 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

นิทรรศการRMUTP

30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305029001-8   นายวัชระพงษ์ ชินบูรณ์ 1 036150503003-7
305029002-6   นายพงศธร พรมบุตร 2 036150503004-5

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

นิทรรศการRMUTP

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305109001-1   นายชานนท์ วงษ์แม่น้อย 1 036160505010-9

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ เทเวศร์

นิทรรศการRMUTP

30519 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305199001-2   นายภัทรพล พลูสวัสด์ิ 1 036160503503-5

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp

