
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผูส้อบผา่นการคดัเลือกเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 

    หลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ปกีารศกึษา 2560 
         

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก            
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์             
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

1 . ขั้นตอนและกําหนดการสําหรับผู้ผ่ านการคัดเลือกต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ             
ตามกําหนดการ ดังน้ี      

 

 
 
 

/ กําหนดการ... 

กําหนด วัน/เดือน/ปี 
1.  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวผ่านเว็บไซต์  
     http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp 11 - 24 พฤษภาคม 2560 

2.  ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงเทพและธนาคารธนชาต จํานวนเงิน 40,000 บาท  
     (ค่าบํารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท)  

25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 

3.  การนําส่งเอกสารมายังคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สําหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
3.1 เอกสารรายงานตัวและรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 
        1) ใบรายงานเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1 ใบ ติดรูปถ่ายสีสวมเส้ือสูทสีกรมท่า  
ใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว   
        2) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ขนาด  A 4 จํานวน  2  ชุด 
        3) สําเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จํานวน  1  ชุด 
        4) สําเนาทะเบียนบ้าน  ขนาด  A4  จํานวน  1  ชุด 
        5)  สําเนาใบเสร็จชําระเงินผ่านธนาคาร  จํานวน 1 ชุด 
3.2  แบบคําร้องขอทําบัตรนักศึกษาใหม่และรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ ดังน้ี 
        1)  แบบฟอร์มข้อมูลเพ่ือประกอบคําขอเปิดบัญชเีงินฝากสะสมทรัพย์  
            จํานวน 1 ใบ  ติดรูปถ่ายสีสวมเส้ือสูทสีกรมท่า ใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา 
 ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว   
        2)  สําเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จํานวน  1  ชุด 
3.3 นําส่งเอกสาร ข้อ 1 – 2 มายังคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยส่ง EMS มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
      กรุณาส่ง   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
                  เลขท่ี 168 ถ.ศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
                  (เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท) 

 
2 – 15 มิถุนายน 2560 
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 2. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่า                 
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

   ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม 2560 

 

       

 
  (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์)               
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กําหนด วัน/เดือน/ปี 
4.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

เสาร์ท่ี 24 มิถุนายน 2560 

5.  เปิดภาคการศึกษาท่ี  1/2560 เสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2560 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2560ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40702 : อาหารและโภชนาการ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

407021002-8   นางสาวมัฐฑิชา 1  ชวนมา 126070703501-9

407021003-6   นายธนวันต์ 2  พฒันสิงห์ 126070703502-7

407021004-4   นางสาวพนัชกร 3  สุทธไชย 126070703503-5

407021005-1   นางสาวปาริฉัตร 4  สร้อยน ้า 126070703504-3

407021006-9   นายอภิชา 5  เช่ียวเวช 126070703505-0

407021007-7   นางสาวญาณินี 6  แซ่ก๊ก 126070703506-8

407021008-5   นายธรรมนูญ 7  ศรีสุขใส 126070703507-6

407021009-3   นายอัครเดช 8  กองเผือก 126070703508-4

407021011-9   นางสาวสุพชิชา 9  โฆษิตเวชสกุล 126070703509-2

407021012-7   นางสาวศศิธร 10  อาจสมัย 126070703510-0

407021014-3   นายธีรพล 11  ฟา้ค้าตัน 126070703511-8

407021015-0   นายศิวกร 12  ตลับนาค 126070703512-6

407021016-8   นายศุภชัย 13  พทิักษ์มงคล 126070703513-4

407021018-4   นางสาวจิราภา 14  ขุนค้า 126070703514-2

407021019-2   นางสาวดุสิตา 15  ศรีส้าราญ 126070703515-9

จ านวนทัง้สิน้ 15 คน

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp?avs296429950=11


ภาคการศึกษาท่ี  1/2560ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40703 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

407031001-8   นายฉัตรเพช็ร 1  ชมใจ 126070706501-6

407031002-6   นางสาวเบญญาภา 2  บุญล ้า 126070706502-4

407031003-4   นายวิทวัส 3  ปงใฝ่ 126070706503-2

407031004-2   นางสุภาพร 4  สุวรรณพฤกษ์ 126070706504-0

407031005-9   นายฤทธิชัย 5  แสนกลาง 126070706505-7

จ านวนทัง้สิน้ 5 คน
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ภาคการศึกษาท่ี  1/2560ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์โชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40704 : ออกแบบแฟช่ันผ้าและสิง่ทอ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

407041001-6   นางสาวนิติกาญจน์ 1  ธรรมสัญญาศักด์ิ 126070701501-1

407041002-4   นางสาวโสภา 2  อินทรสร 126070701502-9

407041003-2   นางสาวสุนทรี 3  คนการ 126070701503-7

จ านวนทัง้สิน้ 3 คน
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