
             
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา รอบ 3 (วุฒิ ปวช.,ปวส.) 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
ระดับปริญญาตรี โควตา รอบ 3 (วุฒิ ปวช.,ปวส.) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562       
ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2562 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2562 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน

รายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (วัน เวลา ตามข้อ 3) 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้

เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช ำระเงินภำยในวันเวลำที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์         
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3. ก าหนดวันรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall 
 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562  เวลำ 09.00 – 11.30 น. 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall    
(ในวัน เวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

• ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
• ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 2 ชุด 

 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่     
http://reg.rmutp.ac.th 

ตั้งแต่วันที่  25 - 30 พฤษภาคม  2562 

http://reg.rmutp.ac.th/
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• บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 
**หมำยเหตุ 1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา 
 2. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียน 
 ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภำคปกติ 
ภำคพิเศษ/
ภำคสมทบ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา (วันที ่27 มิถุนายน 2562 ทุกคณะ) 
6. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ (วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562) ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595/2408477622536491/?type=3&theater 

7. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค 

ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595/2408477622536491/?type=3&theater


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307024001-9   นายจริวัฒน์ ศิริธร 1 126250702425-0
307024002-7   นางสาววนัชพร ทรัพยยั 2 126250702426-8
307024004-3   นายวศิน เรืองสกล 3 126250702427-6
307024005-0   นายกฤษติชัย ฉ่่าเพยีร 4 126250702428-4
307024006-8   นายธีรัช จนัทร์เจริญ 5 126250702429-2

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307034017-3   นายกุลกิตติ แพถนอม 1 126250703234-5
307034019-9   นางสาวณัฐรา โต๊ะดี 2 126250703235-2
307034022-3   นายเอกพนัธ์ พนัธุ์ไชย 3 126250703035-6

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30704 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307044006-4   นางสาวศรุตา ไวแสน 1 126250704121-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30709 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเน่ือง) ภาคปกติ

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307094004-8   นางสาวเมลดา สุดาเดช 1 126260704020-6
307094005-5   นางสาวพรรณี หุนตระณี 2 126260704021-4
307094006-3   นางสาวณฐวรรณ   เดชฉกรรจ์ 3 126260704022-2
307094008-9   นางสาวณัฐติกานต์ ทองสงฆ์ 4 126260704023-0
307094012-1   นางสาวเสาวลักษณ์ พยาบาล 5 126260704024-8
307094013-9   นางสาวอรนุช สิงห์ค่า 6 126260704025-5
307094014-7   นางสาวณัฐภรณ์ วนวงษ์ 7 126260704026-3
307094015-4   นายณนาธร แต้มรุ่งเรือง 8 126260704027-1
307094016-2   นางสาวเววิกา ไชยปรปักษ์ 9 126260704028-9

จ านวนทั้งสิ้น 9 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30712 : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307124003-4   นายชลสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ 1 126250701017-6
307124004-2   นายอิสฮาม บาเหะ 2 126250701018-4
307124005-9   นายวีรวุฒิ เร่งร้อน 3 126250701019-2

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

โควตา รอบที่ 3 ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร

30733 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร(4 ปี ภาคปกติ)(ความร่วมมือ บ.การบินไทย จ ากัด มหาชน)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

307334001-4   นายปวริศ ระหะหมัดประเสริฐ 1 126250703124-8
307334002-2   นายศุภณัฐ เกิดทอง 2 126250703125-5

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

