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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 3) 

ประจําปีการศึกษา  2558 
------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี     
ประจําปีการศึกษา  2558  แล้วน้ัน   มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ผู้มีรายช่ือทุกคน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติ  ดังน้ี 

 
 

 
 

  2. การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน (ต้องดําเนินการข้อ 1 ให้เสร็จส้ินก่อน) 

      3. ให้ผูผ้่านการสอบคัดเลือกมาชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน 
            ณ ห้อง One Stop Service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
 

             3.1 วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2558   เวลา 9.00 – 12.00  น.    
 

 
   หมายเหตุ  เอกสารเอกสารทุกฉบับที่นํามาในวันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน ต้องรับรองสําเนาถูกต้อง ดังน้ี  

 1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย       ขนาด  A4   จํานวน  2  ฉบับ 
 2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา   
        (ฉบับไม่สมบูรณ์ 5 ภาคการศึกษาหรือฉบับสมบูรณ์) ขนาด  A4   จํานวน  3  ฉบับ  
       3. สําเนาทะเบียนบ้าน         ขนาด  A4   จํานวน  2  ฉบับ 
  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน         ขนาด  A4   จํานวน  3  ฉบับ 
 

     การแต่งกาย   นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษา หรือ สวมเส้ือเช้ิตสีขาว  เพ่ือทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 
      

       1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุด  
 

                 ตามเว็บไซต์ ดังนี้    http://admis.rmutp.ac.th 
       ต้ังแต่วันที่  17  กรกฎาคม  2558  ถึง  วันท่ี  20  กรกฎาคม  2558  (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ) 
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4. ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี ้

 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1.    ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

12,000  22,000 

2.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  

13,000 
   

23,000

 3.   บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

 4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000
23,000 
18,000 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 6.  อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000

7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

13,000 23,000 

 8.   เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000
 

9.  สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 
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         5.   กําหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  
       วันท่ี 22 – 24 กรกฎาคม 2558 (ลานอิฐแดง ห้อง D-Hall ศูนย์ เทเวศร์) 
        6.    ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่  28 – 29  กรกฎาคม 2558   
        ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน  3 อาคารมงคลอาภา  คณะบรหิารธุรกิจ  
        7.    เมื่อชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
                        ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าบํารุงการศึกษา  
                      ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่         กรกฎาคม   2558 

 

 
 
              

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีประเภทรบัตรง (รอบ 3) 

ประจาํปีการศกึษา 2558 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รหสัสาขาวชิา 30408 เทคโนโลยแีมพ่มิพเ์ครือ่งประดบั ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ

ลําดบั รหสัประจาํตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 
1 304081042-6 นายสริพัฒน ์ ดษิฐแ์ชม่ 
2 304081044-2 นายขตัตยิะ อทิธปัิญญากลุ 

 



 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีประเภทรบัตรง (รอบ 3) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รหสัสาขาวชิา 30409 วศิวกรรมการผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ

ลําดบั รหสัประจาํตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 
1 304091052-4 นายวฒันา สภุาสอน 
2 304091054-0 นายยทุธประจักษ์ เพยีมขนุทด 
3 304091056-6 นายพงษ์ศกัดิ ์ เอีย้พนิ 
4 304091058-2 นายบดนิทร ์ พกิลุแกว้ 
5 304091060-8 นายคมัภรี ์ สขุเกษม 
6 304091062-4 นายชลนัดร ภมูเิขต 

 



 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีประเภทรบัตรง (รอบ 3) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รหสัสาขาวชิา 30433 วศิวกรรมอตุสาหการ (สมทบ) ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ลําดบั รหสัประจาํตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 
1 304331029-2 นายอรโุณทยั อนิจันทร ์
2 304331033-4 นายภาคภมู ิ คงเจรญิจติร ์
3 304331035-0 นายกฤตรัิตน ์ แป้นจันทร ์
4 304331039-2 นางสาวณทพิรดา พงศธนวนิ 
5 304331041-8 นายณัฐพงษ์ ใจอกัษร 

 



 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีประเภทรบัตรง (รอบ 3) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รหสัสาขาวชิา 30437 วศิวกรรมโยธา (สมทบ) ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ลําดบั รหสัประจาํตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 
1 304371016-0 นายฉัตรธวชั ศรทีรงเมอืง 
2 304371018-6 นายกษิตนิาถ พมิพนุ์ช 
3 304371020-2 นายอธธิชั บวัด ี
4 304371022-8 นายณัฐพล นนตะพันธ ์
5 304371024-4 นางสาวปิยมาส รว่มพุม่ 
6 304371026-0 นายสรุภาพ ขาวสนทิ 

 



 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ระดบัปรญิญาตร ีประเภทรบัตรง (รอบ 3) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รหสัสาขาวชิา 30438 วศิวกรรมการบาํรงุรกัษา ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคสมทบ 

ลําดบั รหสัประจาํตวัผูส้อบ ชือ่ - สกลุ 
1 304381023-4 นายกวนิ ตราบรุ ี
2 304381025-0 นายฉัตรชยั วฒันา 
3 304381029-2 นายชยัธวชั บญุเกดิ 
4 304381031-8 นายอนุชติ รวมอยู ่

 


