
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ 

และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ งานนิทรรศการ 14 ปี RMUTP 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ งานนิทรรศการ 14 ปี RMUTP ประจ าปี
การศึกษา 2562 นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ภาคพิเศษ และระดับปริญญาตรี ให้ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

    2.1   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่น 
  ในวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ในวัน เวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีพิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
  เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    

                   2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3. ก าหนดวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 

           ในวันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   เวลา 13.00 – 16.00  น.  (รอบบ่าย) 
 

 
 
 
 
 

     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  

http://reg.rmutp.ac.th 

                      ได้ตั้งแต่วันที่  7 – 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 
 

http://reg.rmutp.ac.th/
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เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตวัและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว
เตรียมเอกสารเพื่อใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall 
ศูนย์เทเวศร์  (ในวัน เวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3)  โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย   จ านวน    1   ชุด 

 ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน    1   ชุด                

 ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน    1   ชุด 

 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา     จ านวน    2   ชุด 

 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

      **หมายเหตุ  1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  
          2. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี ้

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา หลักสูตร ภาคพิเศษ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 

 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 
12,000 

 

 

ระดับปริญญาตร ี
คณะ หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

  
บริหารธุรกิจ 

 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
(สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
 

 
12,000 
13,000 
13,000 

 

 
22,000 
23,000 
23,000 
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5.  ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
6.   ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  (วันที่ 18 - 20 มิถุนายน และ  
      วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
7.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น         
      มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่ายรายภาค 

                 ประกาศ   ณ   วันที่       มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

(ปวช.)นิทรรศการRMUTP

10301 : การบัญชี

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาววิชญาดา จนัเทวี 1 076210201010-0
  นางสาวชุติกาญจน์ ขุนจนัทร์ 2 076210201011-8
  นางสาวกัลยรักษ์ อหิงสะโร 3 076210201012-6
  นางสาวพบพร เข็มเงิน 4 076210201013-4

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30300 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวชนิวรรณ อ่่าส่าราญ 1 076250304021-9
  นางสาวปิยาพร พงษ์กษัตริย์ 2 076250304022-7
  นางสาวโสภิดา น้อมเจริญ 3 076250304121-7
  นางสาวนัทชา ชาวหนองบัว 4 076250304122-5
  นางสาวณัฐยา สินคุโณปการ 5 076250304222-3

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30315 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสุพชิชา จนัทะพนัธ์ 1 076260303024-3
  นายสันติสุข คนึงเพยีร 2 076260303025-0
  นางสาวศศินา นุชด่ารงค์ 3 076260303026-8
  นางสาวรุ่งนภา นามมะปราง 4 076260303027-6
  นายศรัณย ์แขกเพช็ร 5 076260303028-4
  นายชนะชัย เกตุอินทร์ 6 076260303029-2

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30319 : การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพรีะเดช ศุภลักษณ์อ่าไพพร 1 076260302036-8
  นางสาวศรัณยพ์ร ครามทรรศนีย์ 2 076260302037-6
  นางสาวปิยวรรณ สาลีผล 3 076260302136-6
  นางสาวฐาปนี พลสุวรรณ 4 076260302137-4
  นางสาวผกามาศ พลสุวรรณ 5 076260302038-4

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30321 : การบัญช-ีการบัญชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวนริสสา สีขาว 1 076260304037-4
  นางสาวทศวรรณ จัน่ค่า 2 076260304038-2
  นางสาวชนากานต์ แสนบุตร 3 076260304087-9
  นายจอมพล ศรีทอง 4 076260304088-7
  นางสาวนิตยา บุญศรีโรจน์ 5 076260304137-2
  นางสาวชนิกานต์ พนักันปราณี 6 076260304138-0

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30322 : การบัญช-ีการบัญชีการเงิน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายรวีโรจน์ สถาปนิกบุตร 1 076260304633-0
  นางสาวทิพยสุ์ดา ทิมมณี 2 076260304634-8

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30324 : การบัญช-ีการบัญชีบริหาร (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวทักษพร ทองค่า 1 076260304441-8
  นางสาวศศิพร ใจจริง 2 076260304442-6
  นางสาวสุธาริณี หาญกล้า 3 076260304443-4
  นางสาวบุญฑริกา จสูวัสด์ิ 4 076260304492-1
  นางสาวมณีรัตน์ รอดมณี 5 076260304493-9

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30338 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายพรีะศิลป์ จุย้โหมด 1 076260303347-8
  นางสาวอทิตยา แก้วชูเงิน 2 076260303348-6
  นางสาวศรัญญ์รัชต์ ทรงศิริภาธร 3 076260303349-4
  นางสาวทัศมล ดวงจนัทร์ 4 076260303350-2
  นางสาวพรไพลิน โพธิ์แก้ว 5 076260303351-0
  นายนันทนัช พนัธ์แน่น 6 076260303352-8
  นางสาวอารดาวัณย ์เอี่ยมเยน็ 7 076260303353-6
  นายชัชรินทร์ ภัทรวงศ์อมร 8 076260303354-4
  นางสาวชุติมา ยนืยงค์ 9 076260303355-1
  นายณัฐวุฒิ เมฆฉาย 10 076260303356-9
  นายอธิป กอกุลชัง 11 076260303357-7
  นางสาวศุภาวรรณ อุ่นจนัทร์ 12 076260303358-5
  นางสาวสุจติตรา สุขพานิช 13 076260303359-3

จ านวนทั้งสิ้น 13 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30342 : ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นายสุคนธ์ วุฒิยา 1 076260305037-3
  นายกฤษณะพล สูญส้ินภัย 2 076260305038-1
  นายวิกรณ์ มิสสิงร์ 3 076260305039-9
  นายณัฐวุฒิ อัคเนวุทธ 4 076260305136-3
  นายพติตินันท์ แนวทวิต 5 076260305137-1
  นายปฏิภาค พวงสวัสด์ิ 6 076260305138-9

จ านวนทั้งสิ้น 6 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30345 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-์อาทิตย์

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวขัตติยา ทิศบุระ 1 076260303510-1
  นางสาวศุภิสรา บุบผา 2 076260303511-9

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นิทรรศการRMUTP

30349 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (เทียบโอน สมทบ เสาร-์อาทิตย.์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวสวรินทร์ มูลมืด 1 076260303410-4
  นายพนัธกานต์ จิว๋สุข 2 076260303411-2
  นางสาวส่ารวย จติรแก้ว 3 076260303412-0
  นางสาวพลอยแสง ทองสลับ 4 076260303413-8

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

