
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบท่ี 2 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 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 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑติ 
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
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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



ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30501 : เครื่องกล (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายโชคทวี สุวรรณพรม 1 036450502009-9

  นายพศัิกด์ิ รณภาพ 2 036450502010-7

  นายมงคล อุทธยา 3 036450502011-5

  นายทัตพล ศรไชย 4 036450502012-3

  นายอภิวรรธน์ ตันติภาษา 5 036450502013-1

  นายอัซมี ่ฉิมอยู่ 6 036450502014-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30502 : อุตสาหการ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกนกพชิญ์ จันทร์เครือ 1 036450503005-6

  นางสาวจิรวรรณ ทบบญุ 2 036450503006-4

  นายนันทวัฒน์ น้อยสมวงษ์ 3 036450503007-2

  นายกุตตระ มะลิเครือ 4 036450503008-0

  นางสาวเบญจวรรณ มะสี 5 036450503009-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30503 : คอมพิวเตอร์ (4 ป)ี(ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพงศ์พเิชษฐ์ ศุภมันตา 1 036450504019-6

  นายจิรพฒัน์ ศรีนุ่น 2 036450504020-4

  นายรฐนนท์ อุดม 3 036450504021-2

  นางสาวสุพรรณี พนัใจธรรม 4 036450504022-0

  นางสาวศิรประภา จันทร์ประทีป 5 036450504023-8

  นายธนธรณ์ เอ่ียมสุวรรณ 6 036450504024-6

  นางสาวคุณัญญา มาตรศร 7 036450504025-3

  นางสาวนาวารี สะระยะ 8 036450504026-1

  นางสาวฮาซามิน ยะโก๊ะ 9 036450504027-9

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30506 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายจตุพล สมสายผล 1 036460502010-6

  นายณัฐชนน แหลมประเสริฐ 2 036460502011-4

  นายธนบรูณ์ ธรรมเกษร 3 036460502012-2

  นายธนวัฒน์ สนธิสุข 4 036460502013-0

  นายธีรพล แปน้สด 5 036460502014-8

  นายคงกะพนั พพิฒักุล 6 036460502015-5

  นายจิรภาส ส าเภาทอง 7 036460502016-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นางสาววราพร ชิ้นประกอบเกิด 1 036460503004-8

  นายศักรินทร์ ค าลุม 2 036460503005-5

  นายอภิสิทธิ ์เพชรเย็น 3 036460503006-3

  นายปารเมศ ชอบสูงเนิน 4 036460503007-1

  นายจิรภัทร รัตนชัย 5 036460503008-9

  นางสาวพนัพสัสา มาลี 6 036460503009-7

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชรินทร์ธร ทับทิมทอง 1 036460501033-9

  นายรังสรรค์ ลังก้า 2 036460501034-7

  นายโชติวัฒน์ เสรีวุฒิชัย 3 036460501035-4

  นายภีรพล สมศรี 4 036460501036-2

  นายภาณุพงศ์ จันตะเคียน 5 036460501037-0

  นายฤชากร วิลัยศิลป์ 6 036460501038-8

  นายอภิสิทธิ ์น้อยพงษ์ 7 036460501039-6

  นายสุรศักด์ิ บญุเผ่ือน 8 036460501040-4

  นางสาวปภาวดี ยังวัน 9 036460501041-2

  นายภรภัทร อุ่นกองแก้ว 10 036460501042-0

  นายวสุพล ปลัดคุณ 11 036460501043-8

  นายกิตติภพ มัดจุ 12 036460501044-6

  นายภูมิพฒัน์ สุขโน 13 036460501045-3

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า-แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายชาญณรงค์ ขาวพุ่ม 1 036460505003-8

  นายนัทธพงศ์ ขวัญอยู่เย็น 2 036460505004-6

  นายวินัย วงษ์อนุ 3 036460505005-3

  นายศุภกฤต ทองเงิน 4 036460505006-1

  นางสาวปณิดา หาวิวร 5 036460505007-9

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

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30514 : วิศวกรรมเครื่องกล (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายศรกล้า เธียรปรีชา 1 036460503607-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2564
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปต่ีอเน่ือง ภาคสมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

โควตา ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ป ีต่อเน่ือง) (ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

 นายยศพร ทวีศาสตร์ 1 036460503505-4

 นายปราการ บญุเลิศ 2 036460503506-2

 นายสราวุธ แสงสุรินทร์ 3 036460503507-0

 นายปฏิพทัธ์ ค าสอน 4 036460503508-8

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่นี่
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