
             
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง (วุฒิ ปวช.,ปวส.) 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
ระดับปริญญาตรี รับตรง (วุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อ          
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน
ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2562 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน

รายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (วัน เวลา ตามข้อ 3) 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้

เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช ำระเงินภำยในวันเวลำที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์         
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3. ก าหนดวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall 
 3.1 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562  เวลำ 09.00 – 11.30 น. (รอบเช้ำ) 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3.2 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. (รอบบ่ำย) 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- คณะศิลปศาสตร์ 

  

 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่     
http://reg.rmutp.ac.th 

ตั้งแต่วันที่  25 - 30 พฤษภาคม  2562 

http://reg.rmutp.ac.th/
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เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall    
(ในวัน เวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

• ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 2 ชุด 
• บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

**หมำยเหตุ 1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา 
 2. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียน 
 ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภำคปกติ 
ภำคพิเศษ/
ภำคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ( ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทยประยุกต์) 

12,000 
- 

22,000 
28,000 

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

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ) 
วิ ท ย าศ าสตรบัณฑิ ต  ( ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย าก า รข้ อมู ล แล ะ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ) 

12,000 
13,000 
13,000 

 
13,000 

 
 
- 

22,000 
23,000 
23,000 

 
23,000 

 
 

35,000 

4. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 

7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 
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คณะ 
หลักสูตร ภำคปกติ ภำคพิเศษ/

ภำคสมทบ 
8. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และ     

การออกแบบ 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา (วันที ่27 มิถุนายน 2562 ทุกคณะ) 
6. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562) ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595/2408477622536491/?type=3&theater 

7. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั้งสิ้น 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595/2408477622536491/?type=3&theater


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30501 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305011001-8   นายปิยะพงษ์ มากแก้ว 1 036250502018-4
305011002-6   นายจรีภัทร ศรีสมบัติ 2 036250502019-2
305011003-4   นายหรัณย ์โพธิ์แก้ว 3 036250502020-0
305011004-2   นายพศุตม์ คงชาติ 4 036250502021-8
305011006-7   นายวีรพงศ์ ปั้นแหยม 5 036250502022-6
305011008-3   นายศรนรินทร์ อุตสัย 6 036250502023-4

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305021001-6   นายเบญจรงค์ ไชยกุลเดชานุวัฒน์ 1 036250503040-7
305021002-4   นางสาวการะเกด งอนรถ 2 036250503041-5

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30504 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305041003-8   นายติณห์ ออกเวหา 1 036250504020-8
305041004-6   นายพฆิเนศ ศรีพมิพ์ 2 036250504021-6

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30506 : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305061001-7   นายธนทัต ทองเฟื่อง 1 036260502014-2
305061003-3   นายพชิิต อนันทพรชัยกุล 2 036260502015-9
305061007-4   นายอนัน นฤสุข 3 036260502016-7
305061008-2   นายสุกฤษฎ์ิ ชม้ายกลาง 4 036260502017-5
305061009-0   นายอิศรา จนัทปัญญา 5 036260502018-3
305061010-8   นายเพิ่มพนู ชมภูม่ิง 6 036260502019-1
305061011-6   นายกิจจาศักด์ิ ผิวอ่อนดี 7 036260502020-9
305061012-4   นายทศพร คลังสมบูรณ์ 8 036260502021-7
305061013-2   นายธันวา พฒันเจริญ 9 036260502022-5
305061014-0   นายธีระพงษ์ เรืองอ่อน 10 036260502023-3

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305071004-9   นายธนาวุฒิ เฮงประทุม 1 036260503018-2
305071005-6   นายปฎิญญา ยอดฉิม 2 036260503019-0
305071006-4   นายธนากร ยางสวย 3 036260503020-8
305071008-0   นายธนากร เนยค า 4 036260503021-6
305071009-8   นายพษิณุ แก้วค า 5 036260503022-4
305071011-4   นายธันยเทพ ศรีแก้ว 6 036260503023-2
305071012-2   นายอัครชัย กล้าหาญ 7 036260503024-0
305071013-0   นายสมรักษ์ ประทีป 8 036260503025-7
305071014-8   นางสาววราภรณ์ เฟื่องขจร 9 036260503026-5
305071015-5   นายปวริศ อ านาจเกียรติกุล 10 036260503027-3
305071016-3   นายวีรัศักด์ิ นามสว่าง 11 036260503028-1
305071019-7   นายภูริวิชญ์ วาทะสุนทรพงศ์ 12 036260503029-9
305071020-5   นางสาวบุษกร แหลมประโคน 13 036260503030-7
305071021-3   นายสุภกิณห์ จ าปาหอม 14 036260503031-5
305071022-1   นายจรีภัทร แจง้คล้อย 15 036260503032-3

จ านวนทั้งสิ้น 15 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305081008-8   นางสาวอักษร โพธิกูล 1 036260501046-5
305081009-6   นายจตุรพร เตียวเจริญ 2 036260501047-3
305081011-2   นายรัฐติพงษ์ เจริญไวย์ 3 036260501048-1
305081013-8   นายจริาย ุสุริวงค์ 4 036260501049-9
305081014-6   นายอดุลย ์ทวินันท์ 5 036260501050-7
305081016-1   นายธเนศ ป๋วยเฮง 6 036260501051-5
305081017-9   นายฉลองรัฐ สอนเยน็ 7 036260501052-3
305081018-7   นายเอกราช สุดจอ้ย 8 036260501053-1
305081019-5   นายอรรถชัย สายสุวรรณ 9 036260501054-9
305081020-3   นายจกัรกฤษณ์ ส าอางค์ 10 036260501055-6

จ านวนทั้งสิ้น 10 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305101005-0   นายพนัธกานต์ วังกรานต์ 1 036260505008-1
305101006-8   นายปฏิพทัธ์ ค าสอน 2 036260505009-9

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30520 : วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล (2 ปี อส.บ. ต่อเน่ือง ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305201002-6   นายสุทฐิพงศ์ สนนุช 1 036260503601-5
305201004-2   นายณัฐชาต แสงใส 2 036260503602-3
305201005-9   นายเฉลิมชาติ ภูแด่น 3 036260503603-1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรงปริญญาตร(ีปวช. ปวส.)

30521 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ. ต่อเน่ือง ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305211001-6   นายสุทธิรักษ์ กล่ินพวง 1 036260503514-0
305211002-4   นายปิยะ มะโนชาติ 2 036260503515-7
305211003-2   นายอลงกรณ์ พรหมสุวิชา 3 036260503516-5
305211004-0   นายอนุวัตร วงศ์แก้ว 4 036260503517-3
305211006-5   นางสาวกชกร เอี่ยมละออ 5 036260503518-1
305211007-3   นายนพรัตน์  นาระกันทา 6 036260503519-9
305211008-1   นางสาวกุลธิดา วรวิลาท 7 036260503520-7
305211010-7   นางสาวเมธาวี ค าสม 8 036260503521-5
305211011-5   นายกฤษนันท์ จนัทร์ประทัด 9 036260503522-3
305211013-1   นายวสันต์ สุดเลิศศิลป์ 10 036260503523-1
305211014-9   นายกฤษฎา สังวรจติร 11 036260503524-9
305211015-6   นายพรีพงษ์ บุญแท้ 12 036260503525-6
305211016-4   นายสุกฤษฏ์ิ ล้อมวงษ์ 13 036260503526-4
305211017-2   นายสหชัย สอนจนัทร์ 14 036260503527-2
305211018-0   นายอเนชา คุณสนอง 15 036260503528-0
305211019-8   นายสิริวัฒน์ สินชัย 16 036260503529-8

จ านวนทั้งสิ้น 16 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

