ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ขอเลื่อนการชําระเงินคาใชจายนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
(คาชุดพละ ชุดนักศึกษา คาเครื่องหมายและอุปกรณนักศึกษา)
ตามที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดให
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ชําระเงินคาใชจายนักศึกษาใหม ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดออกประกาศลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งตาม
ขอ ๗ ไดระบุไววาใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อ
เปนการควบคุมสถานการณและปองกันการแพรกระจายของเชื้ออยางรวดเร็ว ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จึงขอเลื่อนการชําระเงินคาใชจายนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (คาชุดพละ ชุดนักศึกษา คา
เครื่องหมายและอุปกรณนักศึกษา) ออกไปกอน และใหมาชําระเงินในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะฯ จะแจงใหทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารยอรรถการ สัตยพาณิชย)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สามารถติดตามขาวสารไดที่
Line ID : นักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
เว็บไซตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ติดตอฝายกิจการนักศึกษา

www.mct.rmutp.ac.th และ www.facebook.com/mctstudent

โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๗๗ ตอ ๖๘๐๙ , ๖๗๘๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ระบบรับนักศึกษาใหม
30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ลําดับ
ที่
เลือกลําดับที่ 1
1 นางสาวเบญญารัตน โตใหญ
2 นางสาววาสิตา คุมพร
3 นายถิรธรรม ชัยปญญา
4 นายธีรโชติ วรรณะ
5 นางสาวชนัญชิดา อุชุภาพ
6 นางสาวปวรรณรัตน อิ่มชื่น
7 นางสาวนุชนาฎ สวัสดิ์รัก
8 นายพิสิฐพงศ ทิวทอง
9 นางสาวชฎาพร ปงเมือง
10 นางสาวภัทราภรณ ไพรสุข
11 นายสุวิจกั ขณ อินฮวบ
12 นายพันธุศ ักดิ์ พลับพลาทอง
13 นายวีรภัทร คงเกิด
14 นายวรพล อนุกูลวิทยา
15 นางสาวฐิติอร เมฆแยม
16 นางสาวสุกัญญา เพ็ญสูตร
17 นางสาวจิรารัตน ศรีพณ
ิ
18 นางสาวกุลภรณ คะเหลา
19 นางสาววาสิตา ชัยแสง
20 นางสาวชนิศรา ยลวงศ
21 นายธาม จิตอารี
22 นายทักษิณ มะลิวัน
23 นางสาวทิชาภรณ สุนทรวงค
24 นายวรินทร คงทน
25 นายธวัชชัย ออนจันทร
26 นางสาวสุกัญญา แดงนอย
27 นางสาวจิราภา ละแมนชัย
28 นายณัฐศิพล วงศปถัมภ
29 นายพีรณัฐ ทองเจริญพานิช
30 นายรัชตพงษ สาลี
31 นางสาวธนัญญา โดดสู
32 นางสาวพรหมพร สอพิมาย
REG:R90-05-21 ( รายงานผูสมัคร )

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ศูนย มทร.พระนคร ศูนยเทเวศร
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา
036350805114-3
036350805115-0
036350805116-8
036350805117-6
036350805118-4
036350805214-1
036350805215-8
036350805216-6
036350805217-4
036350805218-2
036350805314-9
036350805315-6
036350805316-4
036350805317-2
036350805318-0
036350805414-7
036350805415-4
036350805416-2
036350805417-0
036350805418-8
036350805514-4
036350805515-1
036350805516-9
036350805517-7
036350805518-5
036350805614-2
036350805615-9
036350805616-7
036350805617-5
036350805618-3
036350805714-0
036350805715-7
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ระบบรับนักศึกษาใหม
30899 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ป ภาคปกติ)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ปกติ
ลําดับ
ที่
33
34
35
36
37
38

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ศูนย มทร.พระนคร ศูนยเทเวศร
รับตรง ปริญญาตรี (ปวช. - ปวส.)

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุภัสสรา เบงศรี
นายนัฐวุฒิ ขําดียิ่ง
นายนรินทร อยูรอด
นายธวัชชัย หอยแกว
นายวรชาติ สีมาวิจัย
นายจิรันธนิน ทองศิริ

รหัสนักศึกษา
036350805716-5
036350805717-3
036350805718-1
036350805119-2
036350805219-0
036350805319-8

รายงานตัว ผ านระบบคลิกที่นี่
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