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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ประเภทรับตรง (รอบ 2) และประเภท (Admissions) 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี รับตรง (รอบ 2) และ (Admissions)  ประจ าปีการศึกษา  2559  แล้วนั้น   มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ  
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 
 

      2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามายื่นในวัน 
           รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันและเวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์(คลิกดูขั้นตอน) 
           และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารธนชาต 
           ได้ทุกสาขา พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วเพื่อน ามายื่นในวันรายงานตัว     

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้า 
           ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

          http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

     ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

 
 

http://admis.rmutp.ac.th/file59/HowToRegistration.pdf
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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      3. ก าหนดวันรายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา  

          3.1 วนัศุกรท์ี ่ 8  กรกฎาคม  2559    เวลา 9.00 – 11.00  น.   (รอบเช้า) 
1. คณะศิลปศาสตร ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

        วันศุกร์ที่  8  กรกฎาคม  2559     เวลา 13.00 – 16.00 น.  (รอบบ่าย) 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  เอกสารที่ต้องน ามาในวันขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  เตรียมเอกสารเพื่อใช ้
           รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม  D-Hall  ศูนย์เทเวศร ์  
           (ในวนัและเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปน้ี 

• ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย  จ านวน    1   ชุด 
• ส าเนาใบช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร จ านวน    1   ชุด                
• ส าเนาทะเบียนบ้าน                  จ านวน    1   ชุด 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน    2   ชุด 
• ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา    จ านวน    2   ชุด 

      หมายเหตุ  นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเสื้อเชิ้ตสขีาว เท่านั้น เพ่ือท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา          
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4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบ ารุงการศกึษา ค่าลงทะเบียน และคา่สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 

 

คณะ หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

12,000  22,000 

2.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

13,000 
   

23,000 

 3.   บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000 
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

2.  4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000 
23,000 
18,000 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

6.  อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

8.  สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 
         5.  ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559  

• วันที่  25 – 27 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้องประชุม  D-Hall ศูนย์ เทเวศร์  
6.    ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559  

• วันที่  28 – 29  กรกฎาคม 2559   

            ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  
       คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณชิยการพระนคร  
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        7.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      ทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม 
     ต่าง ๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่         มิถุนายน  2559 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 














































