ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได้ จั ด ให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับ ปริญ ญาตรี รอบรั บ ตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ประจำปี กำรศึ กษำ 2564 แล้ ว นั้ น มหาวิท ยาลั ยฯ จึงได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน
ทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทาการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2. กาหนดวันชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2.1 ผู้ที่ได้รั บ การคัดเลื อกทุกคนที่บัน ทึกข้อมูลผ่ านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อจัดส่ งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ (ตามข้อ 3)
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทาการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้
เพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
พร้อมทั้งเก็บสาเนาใบเสร็จที่ได้ชาระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน
2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชาระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3.1 ใบรายงานตัวผ่ านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย (1 นิ้ว)
3.2 สาเนาใบชาระเงิน ค่าลงทะเบี ยนผ่ านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
3.3 สาเนาทะเบีย นบ้ าน
3.4 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ฉบับสมบูรณ์)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

** หมายเหตุ ** 1. กรณียังไม่ได้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งสาเนาใบระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์แทน (จานวน 1 ฉบับ) และถ้าได้ฉบับสมบูรณ์
ต้องนาส่งที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์เทเวศร์)
2. เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายสาเนา ขนาด A4 รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมเซ็นชื่อ-นามสกุล

-2–
โดยจ่าหน้าซองถึง
จ่าหน้า ซองถึง
คุณไรวินทร์ ธราสินรวีจรัส
คุณอุมาพร เสือจาศิล
คุณเทียมแข เอี่ยมในวงษ์
คุณจริยา
สุดกระโทก
คุณณัฐฐิรา บุญสมพงษ์
คุณรัตนวลี ลทอง
คุณธัญศิริ ตาเย็น
คุณสาวินี
เผื่อนโชติ
คุณสุรีย์พร รอดทอง

นักศึกษาที่ผ่า นการคัดเลื อกคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บริหารธุรกิจ 4 ปี
บริหารธุรกิจ เทียบโอน
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี
วิศวกรรมศาสตร์ เทียบโอน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
จ่าหน้าซองถึง
คุณ .........................................

สานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กทม. 10300
โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6303-9
(เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้น ทะเบียนและลงทะเบียน
ตารางรายละเอียดค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้
คณะ
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. บริหารธุรกิจ

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ/
ภาคสมทบ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธรุกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต

13,000

23,000

13,000

-

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

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

13,000

35,000
-

-3คณะ
6. วิศวกรรมศาสตร์
7. ศิลปศาสตร์
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

5.
6.
7.
8.

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ/
ภาคสมทบ

15,000
13,000
12,000
13,000

25,000
23,000
22,000
-

ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
กาหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือว่าการขึ้นทะเบียน
เป็ น โมฆะ หรือหากไม่ป ระสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ยไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น มหาวิทยาลั ยจะไม่คืนเงิน
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30501 : เครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายธนดล ศิริโสภณ
2 นายธนาธร น้อยนงเยาว์
3 นายศิริวัฒน์ คุ้มเหล่ายูง
4 นายประกาวิทย์ บดีรัฐ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2
ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036450502015-6
036450502016-4
036450502017-2
036450502018-0

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30502 : อุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายศุภกร เพ็ชนานาน
2 นายณัฐวัชต์ วุฒิพฒ
ั น์เมธากุล
3 นางสาววรารัตน์ ตระการรัตนชัย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2
ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036450503010-6
036450503011-4
036450503012-2

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30503 : คอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายณัฐกิตติ์ ช้างป่าดี
2 นางสาวชวิศา ไชยกระโทก
3 นายธนภัทร ฝอยทองค้า
4 นายภานุพงศ์ สงคล้าย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2
ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036450504028-7
036450504029-5
036450504030-3
036450504031-1

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30506 : เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเนื่อง)

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ

รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายภาสกร ถมเมืองปัก
2 นายกันตพงศ์ มีแก้ว
3 นางสาวสุจิรา ฉ่้าเกิด
4 นายธวัชชัย โลมรัตน์
5 นายอดิศร ปัญญาใส
6 นายสุเมธ แซ่ซ้ง
7 นายธนาธิป ทิพย์บ้าราบ
8 นายรัฐภูมิ สุริยะโชติ
9 นายสหัสวรรษ หาญสูงเนิน
10 นายปารเมศ ทองเกิด
11 นายรัชพล เกิดดี
12 นายภาคภูมิ ก้าลังหาญ
13 นายปรีชานนท์ หาญจันทร์
14 นายกรวิชญ์ ตังฮัน่
15 นายอโนชา สุขสงวนศรี
16 นายไพโรจน์ ตุ้มนิลกาล
17 นายนิตินัย บริบรู ณ์นาคม
18 นายสหรัฐ แย้มยินดี
19 นายฐิติวุฒิ นาดาม้วน
20 นายทศพร เทศสมบูรณ์
21 นายเจษฎา นามาบ
22 นายพงศ์พพิ ฒ
ั น์ เจียวหลี
23 นายประกาศิต โสหา
24 นายนพศิลป์ กุลฉิม
25 นายณัฐเดช รุกพล
26 นายนพดล เดชคงแก้ว

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036460502017-1
036460502018-9
036460502019-7
036460502020-5
036460502021-3
036460502022-1
036460502023-9
036460502024-7
036460502025-4
036460502026-2
036460502027-0
036460502028-8
036460502029-6
036460502030-4
036460502031-2
036460502032-0
036460502033-8
036460502034-6
036460502035-3
036460502036-1
036460502037-9
036460502038-7
036460502039-5
036460502040-3
036460502041-1
036460502042-9

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเนื่อง)
ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายวันชัย อรุณศิริวัฒนา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036460503010-5

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

ข้อมูล ณ วันที่ 01/05/64 07:47 หน้า 39/ 50

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30508 : วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง) (2 ปี อสบ.ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นางสาวจีรวรรณ ทาทุม
2 นายปัญญา ปานสุข
3 นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
4 นายกฤษกร อุตตมปรีชากุล
5 นายก๊อต มันยะเฮง
6 นายชนกันต์ ใจกว้าง
7 นายภูมินทร์ เย็นแจ่ม
8 นายณัฐวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
9 นายสืบสกุล หอมสูงเนิน
10 นายวิศรุต สิงห์ทอง
11 นายนทีธร ชีวะสวัสดิ์
12 นางสาวเปรมิกา ถาเบ้า
13 นายชญานนท์ ทองประเสริฐ
14 นายพงษ์ศักดิ์ จ้าปาม่วง
15 นายนฤพล เพชรเรืองตระกูล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036460501046-1
036460501047-9
036460501048-7
036460501049-5
036460501050-3
036460501051-1
036460501052-9
036460501053-7
036460501054-5
036460501055-2
036460501056-0
036460501057-8
036460501058-6
036460501059-4
036460501060-2

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30514 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ-เสาร์-อาทิตย์)
ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายฒิติศักดิ์ ยอดนุ่ม
2 นายชัยวัฒน์ นาชัยเวียง
3 นายนครินทร์ จิตจันทึก
4 นายธงชัย เนียมศิลป์
5 นายศุภวิชญ์ เสือถ่าย
6 นายพรชัย สังคต
7 นายวันเฉลิม โพธิข์ ี
8 นางสาวพรทิพย์ สร้อยวงศ์
9 นางสาวศิริรัตน์ แกมเงิน
10 นายณัฐวุฒิ เฉลิมขวัญ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชื่อ - นามสกุล

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

รหัสนักศึกษา
036460503608-6
036460503609-4
036460503610-2
036460503611-0
036460503612-8
036460503613-6
036460503614-4
036460503615-1
036460503616-9
036460503617-7

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระบบรับนักศึกษาใหม่
30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ ( 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ-เสาร์-อาทิตย์)
ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
ลาดับ
ที่
เลือกลาดับที่ 1
1 นายจิรายุ อับดุลเลาะ
2 นายอภิเชษฐ์ชัย ไชยวุฒิ
3 นายจิรายุส รักษาล้า
4 นางสาวทักษพร ไชยนะรา
5 นายจิรณัฐ พลอยศรี
6 นายพิพฒ
ั พงษ์ โพธิพะนา
7 นายมงคล สิทธิพทิ กั ษ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชื่อ - นามสกุล

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.) รอบที่ 2

รหัสนักศึกษา
036460503509-6
036460503510-4
036460503511-2
036460503512-0
036460503513-8
036460503514-6
036460503515-3

รายงานตัว ผ่ านระบบคลิกที่นี่
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