
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช., ปวส.) รอบท่ี 2 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 ประจ าปีการศึกษา  2562 

------------------------------------------------------------ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบโควตา (ปวช., ปวส.) รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ให้ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     2.1   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่น 
  ในวันรายงานตัวขึ้นและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ในวัน เวลาตามข้อ 3) 
     2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
  เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาติ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน    

                   2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

       3.  ก าหนดวันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 
       3.1   วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 11.30  น.  (รอบเช้า) 
     -   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       3.2   วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น.   (รอบบ่าย) 

   -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม , คณะบริหารธุรกิจ 
 

 
 

     1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

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

           ได้ตั้งแต่วันที่  7 – 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
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                                           -  2  - 

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. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา  
          2. เซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทุกฉบับ 

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1.  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

3. บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต 13,000 - 

5.   ปฐมนิเทศนักศึกษา  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)   
6.   ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  วันที่ 18 - 20 มิถุนายน และ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
7.    การทดสอบภาษาอังกฤษ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
8.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น         
      มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบยีน และค่าสนับสนุนการจดัการศึกษา แบบเหมาจ่ายรายภาค 

                 ประกาศ   ณ   วันที่         มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2562
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30351 : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

  นางสาวณัฐพร รอดสดใส 1 076250305101-8
  นายอนุพงศ์ จัน่บ ารุง 2 076250305102-6
  นางสาววิภาดา ทวีธนาวัฒน์ 3 076250305103-4

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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

