
 

ประกาศฉบับนี้ประกอบไปด้วย 

1. ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ 

ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน 

2. รายชื่อผู้ที่ท าการยืนยันสทิธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. 

(http://app.cupt.net/tcas/clearing.php) 

ผู้สมัครสามารถค้นหารายชื่อได้โดยกดปุ่ม CTRL + F 

ในการค้นหารายชื่อของตนเอง 

 

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนปฏิบัติตามปะหน้าประกาศ 

และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามที่ก าหนด  

http://app.cupt.net/tcas/clearing.php


 

 
ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา 

 
1.เข้าตรวจสอบรายชื่อที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 
 

2.ตรวจสอบ รายชื่อ และ รหัสนักศึกษา โดยคลิกที่ คณะที่ประกาศผล ดงัรูป 
 

ในหน้าประกาศรายชื่อและรหสันักศึกษา  

สามารถค้นหารายชือ่ได้โดย กดปุ่ม Ctrl + F จะได้หน้าต่างการค้นหาดังรปู 

(หน้าต่างการค้นหา Google Chrome)  

 

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


 

(หน้าต่างการค้นหา Microsoft Edge) 

 
 

(หน้าต่างการค้นหา Firefox) 

 
  



 

คลิกที่ “รายงานตัวผา่นระบบคลิกที่น่ี” และท าการเข้าสู่ระบบในข้ันตอนต่อไป โดยที่รหสัผ่าน

เริ่มต้นในการเข้าสู่ระบบจะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

  
  

คลิก !!! 

รหัสนักศึกษา 



 

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

 
 
4.หลังจากท าการเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ทุกคนท าการคีย์ประวัติต่างๆใหค้รบถ้วน 
หากข้อมูลใด ไมม่ี ใหท้ าการ “  -  “ แทน 

 
 
 
 

รหัสนักศึกษา 
รหัสประชาชน 

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


 

 

หากกรอกข้อมูลส่วนใดขาดหายไป หรือ ไม่สมบูรณ์  
ระบบจะท าการแจ้งข้อผิดพลาดไว้ ดังรูป 

 
 
หลังจากกรอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้วให้คลิกท่ี ปุม่บันทึก ดังรูป 

 



 

5. ให้ท าการพิมพ์ ใบรายงานตัวผ่านระบบ และ ใบลงทะเบียน โดยการคลิกดังรูป 

 
 

5.1 คลิกที่ “ใบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา” ดงัรูป 

 
  



 

 
และท าการพิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามาประกอบการรายงานตัว 

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

ไม่ได้เป็นใบช าระค่าลงทะเบียน 

  



 

5.2 พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อน าใบลงทะเบียนช าระเงินผ่านธนาคาร 

 
 

 
*** หมายเหตุ *** 
ใบลงทะเบียน ให้น าไปช าระเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพฯ และ ธนาคารธนชาตฯ ภายในวันและเวลาที่
ก าหนดไว้ในใบลงทะเบียน และหลังจากช าระเงินแล้ว ใหเ้ก็บส่วนของลูกค้าที่ธนาคารหรือเคาเตอร์
เซอร์วิสคืนใหไ้ว้เป็นหลักฐานในการช าระเงินในวันรายงานตัว 



 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio  

ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ประจ าปีการศึกษา  2561  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 2 เม.ย. 2561 
 

      2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน 
           รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันและเวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว   ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  และพิมพ์ใบ  

                    แจ้งหนี้เพ่ือน าไปช าระเงิน ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จ 
                   ที่ได้ช าระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน    

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้า 
           ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

      3. ก าหนดวันรายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ 

ในวันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   
 
 
 
 
 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ท าการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ 

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

              ได้ตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม – 2 เม.ย. 2561 

 
 

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


  

                    -2- 

  เอกสารที่ต้องน ามาในวันขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว    เตรียมเอกสาร              
           เพ่ือใช้รายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์   
           (ในวันและเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 3) โดยจัดเตรียมเอกสารพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปนี้ 

  ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย   จ านวน    1   ชุด  

  ส าเนาใบช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร จ านวน    1   ชุด                

  ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน    1   ชุด 

  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา    จ านวน    2   ชุด 

      หมายเหต ุ นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาเพ่ือมาท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
         ในวันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน  2561 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์                    

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน  
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 

12,000  22,000 

2.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

13,000 
   

23,000 

 3.   บริหารธุรกิจ บริหารธรุกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรลัฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

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

2.  4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรลัฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000 
23,000 
18,000 

 
 
 
 
 



  

     - 3- 
 

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 

 5.   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

6.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

7.  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

8.  8.   เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 
 

9.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
 การออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

 
                   5.   ปฐมนิเทศนักศึกษา  วันที่  21 – 22  มิถุนายน  2561   

              ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร    
         6.  ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่  วันที่  12 - 14 มิถุนายน 2561  
      ณ ห้องประชุม  D-Hall ศูนย์ เทเวศร์   
        7.   เม่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      ทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม 
     ต่าง ๆ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่         มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 

 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและยนืยนัสิทธิ์ TCAS 1/2

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)

19402010112 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

302012001-4   นางสาวธนธรณ์ วงค์เจริญ 1 056150201026-8
302012003-0   นายนรากรณ์ พงษ์ใหญ่ 2 056150201027-6
302012004-8   นางสาวลลิตา กล้ารัมย์ 3 056150201028-4
302012005-5   นายตะวัน นนตะพนัธ์ 4 056150201029-2
302012006-3   นางสาวพมิพล์ภัส ลายปักษี 5 056150201030-0
302012008-9   นายพชัรพล แซ่อึ้ง 6 056150201031-8
302012009-7   นายสันต์ วรรธนะวานิชกุล 7 056150201032-6
302012011-3   นายอนุสรณ์ อินทร์สุข 8 056150201033-4
302012014-7   นางสาวเบญจสิริ  ด่านดี 9 056150201034-2
302012015-4   นายเจษฎา จนัทรสิตางกูร 10 056150201035-9
302012017-0   นายศรัณย ูศรีพกิุล 11 056150201128-2
302012019-6   นายวชิรพนัธุ์ สังวร 12 056150201129-0
302012021-2   นายภควัต ล้ีหลบพาล 13 056150201130-8
302012022-0   นายเตชสิต เลิศไกร 14 056150201131-6
302012023-8   นายณัฐนันท์ มาสีจนัทร์ 15 056150201132-4
302012024-6   นายโชติช่วง คงข า 16 056150201133-2
302012025-3   นางสาวณัฐธยาน์ อาชวพสิิฐ 17 056150201134-0

จ านวนทั้งสิ้น 17 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและยนืยนัสิทธิ์ TCAS 1/2

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)

19402020112 : วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

302022003-8   นางสาววนิดา โพธิ์งาม 1 056150202008-5
302022006-1   นางสาวปิยนุช มาสงค์ 2 056150202009-3
302022007-9   นางสาวณัฐชนก สุขส าราญ 3 056150202010-1

จ านวนทั้งสิ้น 3 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและยนืยนัสิทธิ์ TCAS 1/2

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

ศูนย์ พระนครเหนือ

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)

19402030112 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

302042002-6   นางสาวอัมพร นิตตะ 1 056150203005-0

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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



