
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  รับตรง (ปวช. - ปวส.)  

ประจำปการศึกษา  2563 
------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดใหมีการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตร ี
รับตรง (ปวช. - ปวส.) ประจำปการศึกษา 2563 ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงไดประกาศรายชื่อผูไดรับ 
การคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. - ปวส.) ประจำปการศึกษา 2563 ใหผูท่ีไดรับ 
การคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กำหนดวันชำระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส  ตั้งแตวันท่ี 19 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
     2.1 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีพิมพใบรายงานตัวแลว ใหทำการลงทะเบียนผานทางเว็บไซต และพิมพใบแจงหนี้ 

เพ่ือนำไปชำระเงินท่ี ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  และเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ            
พรอมท้ังเก็บสำเนาใบเสร็จท่ีไดชำระเงินแลวไวเปนหลักฐาน    

                    2.2 หากผูท่ีไดรับการคัดเลือกไมชำระเงินภายในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ 
   ท่ีจะเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2563 

3.  กำหนดสงเอกสารรายงานตัว ตั้งแตวันท่ี 19 – 25 มีนาคม พ.ศ.2563 

        ผูท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีชำระเงินผานธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิสเรียบรอยแลว ใหจัดเตรียม 
เอกสารเพ่ือใชในการข้ึนทะเบียนรายงานตัวเปนนักศึกษา ประกอบไปดวย 

   •  ใบรายงานตัวผานทางเว็บไซต       จำนวน  1   ชุด 

  •  สำเนาใบเสร็จคาลงทะเบียนผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส   จำนวน  1   ชุด                          

  •  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีระบุวันสำเร็จการศึกษาแลว   จำนวน  2   ชุด 

  •  สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  2   ชุด 

  •  รูปถายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1   รูป 
 
** หมายเหตุ ** เซ็นช่ือรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ พรอมลงชื่อ-นามสกุล 

 
 

 
 

 

     1. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกขอมูลรายงานตัวผานเว็บไซต 

http://www.rmutp.ac.th 

ตั้งแตวันท่ี  19 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

http://www.rmutp.ac.th/


  

                                                    - 2 - 

 ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถจัดสงเอกสารมาท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได 2 ชองทาง ดังนี้ 

1. จัดสงเอกสารเปนไฟล รูปภาพ หรือไฟล PDF ผานทาง E-mail พรอมแนบเอกสารท่ีตองจัดสง
ท่ี E- mail ของเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในแตละคณะ ดังนี้ 

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกคณะ 
 

จัดสงที่ E-mail ท่ี 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร 

Jariya.s@rmupt.ac.th 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Tiamkhae.n@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ป) thansiri.t@rmutp.ac.th 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอน) boonvipa.t@rmupt.ac.th 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี pantipa.m@rmutp.ac.th 
ศิลปศาสตร rattanavalee.p@rmutp.ac.th 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น sureeporn.r@rmutp.ac.th 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ nattira.b@rmutp.ac.th 

 

2. จัดสงเอกสารทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง 

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกคณะ 
 

จาหนาซองถึง 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร 

คุณจริยา       สุดกระโทก 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข    เอ่ียมในวงษ 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ป) คุณธัญศิร ิ      ตาเย็น 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอน) คุณบุญวิภา   ธนะโชต ิ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณไรวินทร   ธราสินรวีจรัส 
ศิลปศาสตร คุณรัตนวล ี  พูลทอง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรียพร   รอดทอง 
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ 

 

คุณ ......................................... 

     สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.  ๑๐๓๐๐ 

      (เอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา) 

หมายเหตุ : หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามไดท่ี กลุมทะเบียนและประมวลผล สำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน                    
              โทร. 02-665-3777 ตอ 6302-8, 6636, 6409 
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4.  คาใชจายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดคาบำรุงการศึกษา  คาลงทะเบียน และคาสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกต ิ
ภาคพิเศษ/ 
ภาคสมทบ 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 
3. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการขอมลู 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ)  

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

 
-  

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

 
35,000 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

13,000 
   

- 

5. วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

6. ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑติ 12,000  22,000 
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชัน่ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 
 

8. สถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 - 

5.   เม่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว  หากไมประสงคจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น         
       มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบำรุงการศึกษา  คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาสนับสนุน 
      การจัดการศึกษาแบบเหมาจายรายภาค 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี         มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาวสุนิตา พนูมา 1 036350502008-3

  นายวิทวัส เจก็จนัอัด 2 036350502009-1

  นายศุภกฤต ทพิย์ประเสริฐ 3 036350502010-9

  นายอรรถพล จิตรีนิตย์ 4 036350502011-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 45/ 58
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายสหรัฐ เขื่อนแก้ว 1 036360502010-8

  นายธนัญชัย ขอดเตชะ 2 036360502011-6

  นายนพดล ทะค ารินทร์ 3 036360502012-4

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  18/03/63 17:28  หน้า 46/ 58
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายเนติธร ดวงทมิ 1 036360503010-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายณัฐพล มัณฑุกานนท์ 1 036360501040-6

  นายอานนท ์แถวสูงเนิน 2 036360501041-4

  นายเกษมสันต์ ทนักุหลาบ 3 036360501042-2

  นายสุทวิัส เรียมภักดี 4 036360501043-0

  นายจริายุทธ นามแจม่ 5 036360501044-8

  นายศุภกร เจนดง 6 036360501045-5

  นายธนดล บญุสุข 7 036360501046-3

  นายทนันชัย ไทยแท้ 8 036360501047-1

  นางสาวศิริรัตน์ ปนันูเวียง 9 036360501048-9

  นายตะวัน หงษ์กา 10 036360501049-7

  นายนภสินธุ ์ผลเจริญ 11 036360501050-5

  นายวรพจน์ เรียงเรียบ 12 036360501051-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศกร อนันท์ 1 036360505007-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30520 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอส.บ. ต่อเน่ือง (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศุภกร ชัยสายันต์ 1 036360503607-0

  นายประสบโชค พมุสอน 2 036360503608-8

  นายศรายุธ สกุล 3 036360503609-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

30521 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีอสบ. ต่อเน่ือง (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธนิษฐ์ ยิ่งยงค์ 1 036360503513-0

  นายมงคล หงษ์แก้ว 2 036360503514-8

  นายมงคล กุนพริิยะ 3 036360503515-5

  นายยศพร ทวีศาสตร์ 4 036360503516-3

  นายปราการ บญุเลิศ 5 036360503517-1

  นางสาวอภิญญา บญุซ้อน 6 036360503518-9

  นายสราวุธ แสงสุรินทร์ 7 036360503519-7

  นายเทดิภูมิ หนูแก้ว 8 036360503520-5

  นายอภิวัฒน์ หนัชื่น 9 036360503521-3

  นายภัทร์รัตน์ สังข์ศาสตร์ 10 036360503522-1

  นายสมโชค แซ่ผู่ 11 036360503523-9

  นายกิตติพงษ์ บญุล้อม 12 036360503524-7

  นายกฤตนัย รับพรพระ 13 036360503525-4

  นายนันทวัฒน์ อบอุ่น 14 036360503526-2

  นายวุฒิภัทร เทพพทิกัษ์ 15 036360503527-0

  นายพรีพงษ์ บญุแท้ 16 036360503528-8

  นายสรศักด์ิ พมิพา 17 036360503529-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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