
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช. , ปวส.) 

 ประจําปีการศึกษา  2562 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
รอบโควตา (ปวช. , ปวส.) ประจําปีการศึกษา  2562  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กําหนดวันชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

      2.1  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคนท่ีบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือนํามาย่ืน 
            ในวันรายงานตัวขึ้นและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ในวัน เวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว   ให้ทําการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  และ 
           พิมพ์ใบแจ้งหน้ีเพ่ือนาํไปชําระเงินท่ี ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาติ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
                   และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ พร้อมท้ังเก็บสาํเนาใบเสร็จท่ีได้ชําระเงินแล้ว 
                   ไว้เป็นหลักฐาน    

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชําระเงินภายในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
           ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

       3.  กําหนดวันรายงานตัวและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 

3.1  วันอังคารท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 – 11.30  น.  (รอบเช้า) 
   -   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   -   คณะวิศวกรรมศาตร์      -   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

1. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคน ทําการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ท่ี 

                       http://reg.rmutp.ac.th/ 
           ได้ต้ังแต่วันที่  29 พฤศจิกายน 2561 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



  

                                               -  2  - 
                 3.2  วันอังคารท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.   (รอบบ่าย) 
      -  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน     -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        -  คณะบริหารธุรกิจ        -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
        -  คณะศิลปศาสตร ์

    เอกสารที่ต้องนํามาในวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
         ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกที่ชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
    เตรียมเอกสารเพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมท้ังถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall  
    ศูนย์เทเวศร์  (ในวัน เวลาที่กําหนด ตามข้อ 3)  โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปน้ี 

  ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย    จํานวน    1   ชุด 
  สําเนาใบชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํานวน    1   ชุด                
  สําเนาทะเบียนบ้าน                    จํานวน    1   ชุด 
  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา     จํานวน    2   ชุด 
  บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) สําหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

      **หมายเหตุ  1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเส้ือเช้ิตสีขาว  
          2. เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบํารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังน้ี 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

12,000  22,000 

2.   วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
  

13,000 
   

23,000

 3.   บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 

12,000 
13,000 
13,000  

-  
 

22,000 
23,000 
23,000 
35,000 

 4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

15,000 
13,000 

 

25,000 
23,000 

 

    
 

   
                                      



  

                                                                           - 3  - 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

13,000 23,000

6.  อุตสาหกรรมส่ิงทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต

 
13,000 

 
23,000

 8.   เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000

9.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
 การออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 
         5.   ปฐมนิเทศนักศึกษา  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
       6.   กําหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
         7.    การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

      8.   เม่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแลว้หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น         
          มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบํารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
            แบบเหมาจ่ายรายภาค 

                 ประกาศ   ณ   วันท่ี         พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 

 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30501 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายวิชชากร ลีลา 1 036250502001-0
  นายสรวิชญ์ ขันขวา 2 036250502002-8
  นายภัทรพล ปราบจติร 3 036250502003-6
  นายธรรมรัฐ งามสอาด 4 036250502004-4
  นางสาวชนิดาภา ขุนศักด์ิ 5 036250502005-1

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายศักดิโชติ วัลลภศิริ 1 036250503001-9
  นายวิทยา นาเอก 2 036250503002-7
  นายศูภณัฐ ฤทธิ์ประเสริฐ 3 036250503003-5
  นายพรนรินทร์ ฐานิตสรณ์ 4 036250503004-3
  นายวีรภัทร เกิดสังข์ 5 036250503005-0
  นายศุภกิตต์ิ ต้นแทน 6 036250503006-8
  นายวุฒิชัย เนียมทิพย์ 7 036250503007-6
  นายจารุวัฒน์ บุญชุ่ม 8 036250503008-4
  นายสกลเกียรต์ิ เขยะตา 9 036250503009-2
  นายเฉลิมวุฒิ สระบัวบาน 10 036250503010-0
  นายนิธิกร เจริญชนม์ 11 036250503011-8
  นายสุปัญญา  เออชูช่ืน 12 036250503012-6
  นายธรรมนูญ  นวนน้ าจติต์ 13 036250503013-4
  นายณัฐนัย วุฒิทวี่ชัย 14 036250503014-2
  นายสรศักด์ิ เดชห้าว 15 036250503015-9
  นายธนพงษ์ พุ่มรัตน์ 16 036250503016-7
  นายกรวิชญ์ พชัิยบัณฑิตกุล 17 036250503017-5
  นายวัชรพงษ์ ภักดีบุรุษ 18 036250503018-3
  นายธนภัทร รัตนแมด 19 036250503019-1
  นายพรีพล หร่ังวิรุฬ 20 036250503020-9
  นายไตรรงค์ หุ่นแจง้ 21 036250503021-7
  นายปฐมพงศ์ ภู่มาลี 22 036250503022-5

จ านวนทั้งสิ้น 22 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30504 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวตราพร จตินิยม 1 036250504001-8
  นางสาวอารดา อุณรุทธิ์ 2 036250504002-6
  นายวิศวะ จริประเทืองบุตร 3 036250504003-4
  นายณัฐนันท์ ราศรี 4 036250504004-2
  นายกิตติชัย โกสกุล 5 036250504005-9
  นายปฐมพร งอนเงี้ยง 6 036250504006-7
  นายชัยยศ กะตารัตนื 7 036250504007-5

จ านวนทั้งสิ้น 7 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายจนัทร์ สุผ่อง 1 036260502001-9
  นายอธิคม พึ่งจนัดา 2 036260502002-7
  นายกิตติพฒัน์ สระเสริม 3 036260502003-5
  นายณัฐวุฒิ เปี่ยมไธสง 4 036260502004-3
  นายภาสวุฒิ กล่ินจนัทร์หอม 5 036260502005-0
  นายวสุรัตน์ จนัทร์สิงขร 6 036260502006-8
  นายจกัรฤษณ์      โชติกะ 7 036260502007-6
  นายธนพล กองเพชร 8 036260502008-4

จ านวนทั้งสิ้น 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายจกัรกฤษณ์ สีเสา 1 036260503001-8
  นายภานุพงศ์ นพคุณ 2 036260503002-6
  นายจตุวิทย ์ประทาสู 3 036260503003-4
  นายปุณยวัจน์  จนัทร์จริะวัฒน์ 4 036260503004-2
  นายภูบดี วงศรีลา 5 036260503005-9
  นายสุรวิชญ์ ศรธรรมลี 6 036260503006-7
  นายณัฐวุฒิ รองมาลี 7 036260503007-5
  นายทศพร ดวงมะโน 8 036260503008-3
  นางสาวอารียา เหมาะตัว 9 036260503010-9
  นายกรกฎ เก๊อะเจริญ 10 036260503011-7
  นายอภิวรรษ เข็มเพช็ร์ 11 036260503012-5
  นายอดิศักด์ิ ลาศนิรัตน์ 12 036260503013-3
  นายธนภัทร ศิริอินทร์ 13 036260503014-1

จ านวนทั้งสิ้น 13 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าก าลัง (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายนพพล จนัทร์โอทาน 1 036260501020-0
  นายธนวัตน์ สุภาพรม 2 036260501021-8
  นายณิศพงศ์ กิติ 3 036260501022-6
  นางสาวสาธิดา สาระวัน 4 036260501023-4
  นายจกัรพนัธ์ สีประหลาด 5 036260501024-2
  นายอภิสิทธิ์ เพช็รคีรี 6 036260501025-9
  นายสุรชัย พลศักด์ขวา 7 036260501026-7
  นางสาวกนกวรรณ อินฝ้ัน 8 036260501027-5
  นายวงศกร มีชัยโย 9 036260501028-3
  นายอนนท์ ต่ิงผ่อง 10 036260501029-1
  นายนพรัตน์ จ าปาวงค์ 11 036260501030-9
  นายจรีวัฒน์ หาสอดส่อง 12 036260501031-7
  นางสาวกัญญารัตน์ บางเทศธรรม 13 036260501032-5
  นายอิทธิพทัธ์   โชติวุฑฒากร 14 036260501033-3
  นายชนายทุธ แจง้ก าพี้ 15 036260501034-1
  นายพรีพฒัน์ อินทเรืองศร 16 036260501035-8
  นายประเสริฐศักด์ิ บุตรน้ าเพชร์ 17 036260501036-6
  นางสาวพรธิชา แก้วเกี้ยว 18 036260501037-4

จ านวนทั้งสิ้น 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายธนวัฒน์  พงษ์เกิด 1 036260505001-6

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัครเข้า

30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคสมทบ ส.-อา.)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายธีรวัฒน์ สเข็มมา 1 036260503501-7
  นางสาวนันทพร เกตุแก้ว 2 036260503502-5
  นายเอกรัฐ กองแสง 3 036260503503-3

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

