
 

             
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) 
 ประจำปีการศึกษา 2563 
 ----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2. กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม  2563 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือนำมายื่น 

ในวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (วัน เวลา ตามข้อ 3) 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้

เพ่ือนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์         
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 

3. กำหนดวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall 
 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  เวลา 09.00 – 11.30 น. (รอบเช้า) 

- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะศิลปศาสตร์ 

 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  เวลา 13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่     
http://reg.rmutp.ac.th 

ตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม  2563 

http://reg.rmutp.ac.th/
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 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall    
(ในวัน เวลาที่กำหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

• ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ชุด 
• สำเนาใบชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 1 ชุด 
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
• สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด 
• บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) สำหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

**หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา 
 2. เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียน 
 ตารางรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/
ภาคสมทบ 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
4. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงธุรกิจ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

12,000 
13,000 
13,000 
13,000 

 
- 

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

 
35,000 
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คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/ภาค

สมทบ 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000 23,000 
6. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

7. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์) 

12,000 
- 

22,000 
28,000 

 8. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
    ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
   การออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
6. กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (แจ้งให้ทราบภายหลัง)   
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
8. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั้งสิ้น 
 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุน 
 การจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

ประกาศ  ณ  วันที่          ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ZEFILOSZ
Stamp



ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

30501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305010001-9   นายณัฎฐนันท ์พรหมสูงวงษ์ 1 036350502001-8

305010003-5   นายอัษฎามงคล สุดจตร์รัก 2 036350502002-6

จ านวนทั้งสิน้ 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305060002-6   นายสุรพงษ ์นาเจริญ 1 036360502001-7

305060003-4   นายอภิสิทธิ ์คุณวงค์ 2 036360502002-5

305060004-2   นายกิตติพงศ์ จันทร์แย้ม 3 036360502003-3

305060005-9   นายกิตติพงษ ์กล่ินหอม 4 036360502004-1

305060007-5   นายบรรจง ใจบา้นเอ้ือม 5 036360502005-8

305060008-3   นายศุภกิตต์ิ เนื้อนิ่ม 6 036360502006-6

305060009-1   นายรัฐภูมิ แก้ววงษ์ 7 036360502007-4

305060010-9   นายศุภโชค รักเกาะ 8 036360502008-2

จ านวนทั้งสิน้ 8 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305070001-6   นายชัชวาล ชินทอง 1 036360503001-6

305070002-4   นายพรีดนย์ แก้วกูลวงษ์ 2 036360503002-4

จ านวนทั้งสิน้ 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: PIYOROS   27/12/62 20:02  หน้า 53/ 70
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

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

เลือกล ำดับที่ 1

305080001-4   นายเนติพงษ ์บญุประเสริฐ 1 036360501021-6

305080002-2   นางสาวสุชาวดี เพชรเดช 2 036360501022-4

305080003-0   นายเกรียงไกร ท่าน้ า 3 036360501023-2

305080006-3   นายมานะศักด์ิ สร้อยจิตร 4 036360501024-0

305080007-1   นายศุภกร สิงหส์ม 5 036360501025-7

305080008-9   นางสาวผโลทยั ปยิะวงค์ 6 036360501026-5

305080009-7   นางสาวสุภาพรรณ แสงจันทร์ 7 036360501027-3

305080010-5   นายพธิกีร สมัยกุล 8 036360501028-1

305080011-3   นายนราวชิญ์ สร้อยระย้า 9 036360501029-9

305080012-1   นายศุภฤกษ ์หรัิญวฒัน์ 10 036360501030-7

305080014-7   นายธติิ หอมทวนลม 11 036360501031-5

305080015-4   นางสาวยุพารัตน์ ขุนขจร 12 036360501032-3

305080016-2   นายธนวฒัน์ ฮ่อค า 13 036360501033-1

305080017-0   นายกฤษณพงศ์ จ่าเหม็ง 14 036360501034-9

305080018-8   นายชัยมงคล เล็กแกมเงิน 15 036360501035-6

305080019-6   นายวฒิุชัย ลาศนิรัตน์ 16 036360501036-4

305080020-4   นายศรัณญ์ พลูเกตุ 17 036360501037-2

305080021-2   นายธรรมพฒัน์ อุ่นนาค 18 036360501038-0

จ านวนทั้งสิน้ 18 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง ภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

305100002-8   นายไพรัต อินชายเขา 1 036360505001-4

305100003-6   นายอัครชัย สิทธชิัย 2 036360505002-2

305100004-4   นายเพชร นิ่มน้อย 3 036360505003-0

305100005-1   นายสิทธพิล ใจดี 4 036360505004-8

305100006-9   นายสืบศักด์ิ อินสิทธิ์ 5 036360505005-5

305100007-7   นายดลสันต์ิ ปานบตุร 6 036360505006-3

จ านวนทั้งสิน้ 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร์-อาทติย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

30514 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง ภาคสมทบ ส.-อา.)

เลือกล ำดับที่ 1

305140001-2   นายสยามรัฐ ดวงสะเสน 1 036360503601-3

305140002-0   นายอรรถพล วารีพฒัน์ 2 036360503602-1

305140003-8   นายเดชาพล ธรรมปาโล 3 036360503603-9

305140004-6   นายสุวจัิกขณ์ นุชแฟง 4 036360503604-7

305140005-3   นายพฒัน์ศาสตร์ กิจทพิย์ศรี 5 036360503605-4

จ านวนทั้งสิน้ 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหสัผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปรญิญาตร ี2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร์-อาทติย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ

โควตา ปรญิญาตร ี(ปวช. - ปวส.)

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

เลือกล ำดับที่ 1

305200001-9   นายชาคริต แก้วพรมมา 1 036360503501-5

305200002-7   นางสาวณัฐณิชา ด ารงค์สกูล 2 036360503502-3

305200003-5   นางสาววริศรา สังขวฒันา 3 036360503503-1

305200004-3   นายอัครพล พรรญราช 4 036360503504-9

305200006-8   นายนครินทร์ สันเพราะ 5 036360503505-6

305200007-6   นางสาวสุภาภรณ์ ภารการ 6 036360503506-4

305200008-4   นางสาวชลธชิา สร้อยจิตร 7 036360503507-2

305200009-2   นายววิฒัน์ รัตโน 8 036360503508-0

305200010-0   นางสาวเพญ็ฉาย ปิน่ฟา้ 9 036360503509-8

305200011-8   นางสาวจิราภร ภูจ าปา 10 036360503510-6

305200012-6   นางสาวอัจฉริยาภรณ์ สายสังข์ 11 036360503511-4

จ านวนทั้งสิน้ 11 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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