
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกทกุคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้  

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือจัดส่งเอกสาร

  ทางไปรษณีย์ (ตามข้อ 3) 
2.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้  

  เพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
       พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    
2.3  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564  

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
3.1 ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
3.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน  2  ฉบับ 

** หมายเหตุ **  เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายส าเนา ขนาด A4 เซ็นชื่อ-นามสกุล รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  www.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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โดยจ่าหน้าซองถึง 
 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะ จ่าหน้าซองถึง 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณไรวินทร์   ธราสินรวีจรัส 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณอุมาพร   เสือจ าศิล 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณเทียมแข เอ่ียมในวงษ์ 
บริหารธุรกิจ 4 ปี คุณจริยา     สุดกระโทก 
บริหารธุรกิจ เทียบโอน คุณณัฐฐิรา   บุญสมพงษ ์
ศิลปศาสตร์ คุณรัตนวลี              พูลทอง 
วิศวกรรมศาสตร ์4 ปี คุณธัญศิริ   ตาเย็น 
วิศวกรรมศาสตร์ เทียบโอน คุณสาวิน ี เผื่อนโชต ิ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณสุรีย์พร รอดทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณบุญวิภา   ธนะโชต ิ

4.  ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/ 
ภาคสมทบ 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

2. เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

13,000 
 

- 
 

3. เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 
4. บริหารธุรกิจ บริหารธรุกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)  

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

 
-  

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

 
35,000 

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000  - 

 
 
 
 

จ่าหน้าซองถึง 

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

      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กทม.  10300 
       โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6303-9 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา) 

mailto:pantipa.m@rmutp.ac.th
mailto:pantipa.m@rmutp.ac.th
mailto:nattira.b@rmutp.ac.th
mailto:rattanavalee.p@rmutp.ac.th
mailto:thansiri.t@rmutp.ac.th
mailto:nattira.b@rmutp.ac.th
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คณะ หลักสูตร ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ/ 
ภาคสมทบ 

6. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

15,000 
13,000 

25,000 
23,000 

7. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ 12,000 22,000 
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 - 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 - 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
8. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือว่าการขึ้นทะเบียน

เป็นโมฆะ หรือหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

     ประกาศ  ณ  วันที่  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน ์  วงษ์ศรีษะ) 
    รักษาราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30501 : เครื่องกล (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

 นายอัษฎามงคล สุดจตร์รัก 1 036450502007-3

 นายสหรัฐ นุชทมิ 2 036450502008-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30502 : อุตสาหการ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายนพรัตน์ ชาติพหล 1 036450503002-3

  นางสาวศิรดา เสียงเย็น 2 036450503003-1

  นางสาวกมลวรรณ จิตยม 3 036450503004-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30503 : คอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายนิติธร งามสดใส 1 036450504007-1

  นางสาวกาญมณี ตรีเจริญ 2 036450504008-9

  นายพงศ์พเิชษฐ์ ศุภมันตา 3 036450504009-7

  นายวสันต์ กิจนพศรี 4 036450504010-5

  นายยศกร ตูวิเชียร 5 036450504011-3

  นายกันต์ กลับแก้ว 6 036450504012-1

  นายดรุณศักด์ิ นาฮุดา 7 036450504013-9

  นายทัศนวิภัทร พวงล าภู 8 036450504014-7

  นางสาวกิรณา นิลมณี 9 036450504015-4

  นายกฤษณปกรณ์ บญุมา 10 036450504016-2

  นางสาวอารยา บรรเทา 11 036450504017-0

  นางสาววันวิภา หว้ยหงษ์ทอง 12 036450504018-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีอสบ.ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายฟรุก์ฆอน ดือราเเม 1 036460502005-6

  นายฮริส ลอประยูร 2 036460502006-4

  นายยศนนท์ ทองอ าไพ 3 036460502007-2

  นายมุสลิม ปะแดปซูู 4 036460502008-0

  นายสวัชชัย อ่อนแอ 5 036460502009-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

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

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายภูเบศ สถิตยานุรักษ์ 1 036460501026-3

  นายธนามิตร จันทร์แสง 2 036460501027-1

  นายมณฑล อังกะรา 3 036460501028-9

  นายธนภัทร พรหมทิพย์ 4 036460501029-7

  นายคุณากร ข านาค 5 036460501030-5

  นายชลสิทธิ ์อุดมลาภ 6 036460501031-3

  นายพนักร ภิรักษา 7 036460501032-1

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30514 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (2 ป ีต่อเน่ือง สมทบ-เสาร์-อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายนันทชัย ทามัน 1 036460503604-5

  นายจิรภัทร เจษฎาภัทรกุล 2 036460503605-2

  นายณรงค์ มงคลชัย 3 036460503606-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 1

30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ ( 2 ป ีต่อเน่ือง สมทบ-เสาร์-อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพรีพงษ์ บญุแท้ 1 036460503502-1

  นายวัฒนา เครือนิล 2 036460503503-9

  นางสาวรัตนาภรณ์ พฒันาภรณ์ 3 036460503504-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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