
             
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง รอบ 2 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามายื่นในวัน

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

เพื่อน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช ำระเงินภำยในวัน เวลำที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์         
ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

3. ก าหนดวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 
 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 – 11.30 น.  
 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  

- สาขาวิชาการบัญชี 
4. ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร ์ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2562 (แต่งกายชุดนักเรียนมาเข้ารับการตรวจ) 
 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม     เวลา 08.30 – 12.00 น. 

- สาขาวิชาการบัญชี 
 
  

 

1. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ท่ี     
http://reg.rmutp.ac.th  

ไดต้ั้งแต่วันที่  25 - 30  พฤษภาคม  2562 

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


 - 2 - 

เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว 
เตรียมเอกสารเพื่อใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ (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 าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ ์(มีวันส าเร็จการศึกษา) จ านวน 2 ชุด 
• บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับใช้อ่านเก็บข้อมูลบนบัตร 

**หมำยเหต ุ 1. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และใบแสดงผลการศึกษา แนบไฟล์ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 

5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียน 
 ตารางรายละเอียดอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ หลักสูตร ภำคพิเศษ 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

12,000 
 

6. ปฐมนิเทศนักศึกษา (จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง) 
7. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใ ด ๆ ทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

รับตรง รอบ 2 ปวช.

10301 : การบัญชี

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

103013005-6   นางสาวธัญรดา จอู าไพ 1 076210201025-8
103013006-4   นางสาวอภิญญา วิจารณ์ประจกัษ์เขตต์ 2 076210201026-6
103013007-2   นายสราวุธ อสิพงษ์ 3 076210201073-8
103013010-6   นายศรายธุ เจ 4 076210201074-6

จ านวนทั้งสิ้น 4 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา 
ในหน้าประกาศรายชื่อและรหสันักศึกษา  

สามารถค้นหารายชื่อได้โดย กดปุม่ Ctrl + F จะได้หน้าต่างการค้นหาดังรูป 
(หน้าต่างการค้นหา Google Chrome)  

 
 

(หน้าต่างการค้นหา Microsoft Edge) 

 

 

• คลิกที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าประกาศผล 

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/
https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

 
 

(หน้าต่างการค้นหา Firefox) 

 
  

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

คลิกที่รหัสนักศึกษาของตนเองและท าการเข้าสู่ระบบในข้ันตอนตอ่ไป โดยทีร่หัสผ่านเริ่มต้นในการ

เข้าสู่ระบบจะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

  
  

คลิก !!! 

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

• เข้าสู่หน้าเว็บระบบทะเบียนนักศึกษา( http://reg.rmutp.ac.th ) เพื่อน ารหัสนักศึกษาที่ได้มา 
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานตัวผ่านระบบ รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบเริม่ต้น จะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

 
 
• หลังจากท าการเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ทุกคนท าการคีย์ประวัติต่างๆใหค้รบถ้วน 
หากข้อมูลใด ไมม่ี ใหท้ าการ “  -  “ แทน 

 
 

รหัสนักศึกษา 
รหัสประชาชน 

http://reg.rmutp.ac.th/
https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

 

หากกรอกข้อมูลส่วนใดขาดหายไป หรือ ไม่สมบูรณ์  
ระบบจะท าการแจ้งข้อผิดพลาดไว้ ดังรูป 

 
 
หลังจากกรอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้วให้คลิกท่ี ปุม่บันทึก ดังรูป 

 

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

•  ให้ท าการพิมพ์ ใบรายงานตัวผ่านระบบ และ ใบลงทะเบียน โดยการคลิกที่ “ระเบียนประวัติ” 

 
 

•  คลิกที่ “ใบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา” ดังรปู 

 
 
 
 
 
 

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

และท าการพิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามาประกอบการรายงานตัว 

 
*** หมายเหตุ *** 
ใบรายงานตัว(ใบประวัติ) เป็นใบประกอบการรายงานตัว เท่านั้น  

ไม่ได้เป็นใบช าระค่าลงทะเบียน 

  

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/


 

•  พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อน าใบลงทะเบียนช าระเงินผ่านธนาคาร 

 
 

 
*** หมายเหตุ *** 
ใบลงทะเบียน ให้น าไปช าระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส - 7-Eleven – ธนาคารกรุงเทพ  
– ธนาคารธนชาต – ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในใบลงทะเบียน  
และหลังจากช าระเงินแล้ว ให้เก็บส่วนของลกูค้าที่ธนาคาร / เคาเตอร์เซอร์วสิ คืนให้  
ไวเ้ป็นหลักฐานในการช าระเงินในวันรายงานตัว 

https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/

