
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับตรง รอบที ่3 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
----------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับตรง รอบที่ 3 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับตรง รอบที่ 3 ประเภท 
วิชาอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก าหนดวันช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2563 
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้         

เพ่ือน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
เก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

2.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ที่จะเข้าศึกษาต่อ     
ในปีการศึกษา 2563 

3. ก าหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2563  

         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเตรียม
เอกสารเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักเรียน ประกอบด้วย 
     ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์                จ านวน  1  ชุด 

    ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส     จ านวน  1  ชุด                          
    ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้ว     จ านวน  2  ชุด 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน  2  ชุด 

    รูปถ่ายชุดนักเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1  รูป 

** หมายเหตุ**  1. รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
      2. รูปชุดนักเรียนของมหาวิทยาลัย สามารถส่งไฟล์รูปถ่ายในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 ได ้
 
 

 
         1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  

www.rmutp.ac.th 
       ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2563 
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ทั้งนี้ นักเรียนสามารถจัดส่งเอกสารมาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านทาง e-mail พร้อมแนบเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ e-mail
Jariya.s@rmutp.ac.th

2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

คุณจริยา  สุดกระโทก 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กทม.  10300 

      (เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักเรียน) 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุม่ทะเบยีนและประมวลผล ส านกัส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
 โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-8, 6636, 6409 

3. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

      ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายรายภาค (ส่วนลด 10%) ดังนี้ 

ระดับ/คณะ/ประเภทวิชา 
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 

 ช าระจริง ภาคพิเศษ ส่วนลด 10% 
ภาค 1/2563 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
อุตสาหกรรม 15,000        1,500  13,500 

4. ปฐมนิเทศนักเรียน (จะแจงใหทราบภายหลัง)
5. กําหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรยนักเรียนใหม (จะแจงใหทราบภายหลัง)
6. เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนแลว หากไมประสงคจะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น     
มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุงการศึกษา และคาลงทะเบียนแบบเหมาจายรายภาค (สวนลด 10%)

ประกาศ  ณ  วันที่    มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

mailto:Jariya.s@rmutp.ac.th


ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปวช. รอบที่ 3

10401 : ช่างยนต์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายพฒิุพร แกล้วทนงค์ 1 056310101036-8

  นายปยิะพงศ์ คุ้มครอง 2 056310101037-6

  นายศิวกร สิงหเ์อม 3 056310101038-4

  นายธีระพฒัน์ แดดภู่ 4 056310101039-2

  นายอโนทยั เหมันต์ 5 056310101040-0

  นายภัทชนนท ์เกิดเทยีนชัย 6 056310101041-8

  นายปณต ฟกัอ่อน 7 056310101134-1

  นายพศิิษฏ์ นาคทอง 8 056310101135-8

  นายภควัฒ รักหาญ 9 056310101136-6

  นายทฐิินันท ์ตานแต่ง 10 056310101137-4

  นายธนพศัย์ เศรษฐิยรังษี 11 056310101138-2

  นายพทุธินันต์ ถาวร 12 056310101139-0

  นายธนธรณ์ ทนัตเสถียรวงศ์ 13 056310101140-8

  นางสาวเจณิสตา สหะรัตน์ 14 056310101141-6

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  15/06/63 12:23  หน้า 1/ 3
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปวช. รอบที่ 3

10406 : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายกันตินันท ์ยกสุวรรณ 1 056310107016-4

  นายก่อเกียรติศักด์ิ เยี่ยมสถาน 2 056310107017-2

  นางสาวณัชชานิษฐ์ ธีรัชปภาวินท์ 3 056310107018-0

  นายชโยดม ศุกร์แก้วถนอม 4 056310107019-8

  นายภูเบศร์ ผลิตกุล 5 056310107020-6

  นางสาวพรไพลิน ทองโฉม 6 056310107021-4

  นางสาวสุกัญญา นามสิมมา 7 056310107022-2

  นายธนดล เม่งศิริ 8 056310107023-0

รายงานตัวผ่านระบบคลิกที่น่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  15/06/63 12:23  หน้า 2/ 3

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


ภาคการศึกษาที ่ 1/2563
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ช่ือ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

รับตรง ปวช. รอบที่ 3

10407 : ช่างเขียนแบบเครื่องกล

รหัสนักศึกษา

เลือกล าดับที่ 1

  นายธรณ์ลักษณ์ จนัทร์พลู 1 056310108012-2

  นางสาวพลอยไพลิน วัดเวียงค า 2 056310108013-0

  นายปารเมศ สายสุวรรณ 3 056310108014-8

  นายภคิน กาญจนลักษณ์ 4 056310108015-5

รายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี
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