
ประกาศฉบับนี้ประกอบไปด้วย 

1.ขั้นตอนเข้ารับรหัสผ่านในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของเว็บไซต์ http://app.cupt.net 

2.รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/2 Portfolio 

ผู้สมัคร สามารถค้นหาชื่อของตัวเองได้โดยกดปุ่ม CTRL + F และพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล 

 

ผู้ทีม่ีรายชื่อทุกคน ต้องด าเนินการยืนยันสทิธิ์ 

ที่หน้าเว็บไซต์ http://app.cupt.net ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 

หากผู้ที่มีรายชื่อไม่ด าเนินการยืนยันสทิธิ์ในช่วงวันดังกล่าว 

จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS 1/2 Portfolio 

http://app.cupt.net/
http://app.cupt.net/


ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ิ ของผู้สมัครใช้วุฒิ ม.6 (TCAS) 

1.เข้าสู่ระบบหน้าเว็บระบบรับสมัครนักศึกษา 

 
 

 
 

รหสัประชาชน
รหสัผ่านท่ีตัง้ไว้ 



2.เข้าสู่เมนู “ผลการสมัคร” 

 
3. นํารหัสผ่านท่ีได้ไปใช้ในการยืนยันสิทธ์ิ 

 
  

รหสั 6 หลกั คือรหสัผ่านใน
การยืนยนัสทิธ์ิ และสามารถ
คลิกท่ีลิง้ค์ เพ่ือเข้าสูห่น้า
เวบ็ไซต์ ทปอ. 



4. กรอกรหัสประชาชนและรหัสผ่าน 6 หลัก ท่ีได้รับ 

 
 

 

รหสัประชาชน
 
รหสัผ่าน 6 หลัก



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)19402010112 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

302012001-4   นางสาวธนธรณ์ 1  วงค์เจริญ

302012002-2   นายชยณัฏฐ์ 2  ภคสุขไพบูลย์

302012003-0   นายนรากรณ์ 3  พงษ์ใหญ่

302012004-8   นางสาวลลิตา 4  กล้ารัมย์

302012005-5   นายตะวัน 5  นนตะพนัธ์

302012006-3   นางสาวพมิพล์ภัส 6  ลายปักษี

302012008-9   นายพชัรพล 7  แซ่อ้ึง

302012009-7   นายสันต์ 8  วรรธนะวานิชกุล

302012010-5   นายนวรมณ์ 9  แก่นจนัทร์

302012011-3   นายอนุสรณ์ 10  อินทร์สุข

302012012-1   นายนนทชัย 11  โพไพจติร์

302012013-9   นายกฤษกร 12  ลีลาบัณฑิต

302012014-7   นางสาวเบญจสิริ  13  ด่านดี

302012015-4   นายเจษฎา 14  จนัทรสิตางกูร

302012017-0   นายศรัณยู 15  ศรีพกุิล

302012019-6   นายวชิรพนัธุ์ 16  สังวร

302012021-2   นายภควัต 17  ล้ีหลบพาล

302012022-0   นายเตชสิต 18  เลิศไกร

302012023-8   นายณัฐนันท์ 19  มาสีจนัทร์

302012024-6   นายโชติช่วง 20  คงข า

302012025-3   นางสาวณัฐธยาน์ 21  อาชวพสิิฐ

จ านวนทัง้สิ้น 21 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)19402020112 : วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

302022001-2   นางสาวศกลรัตน์ 1  หนองขุน่สาร

302022002-0   นางสาวอริศรา 2  ใจอารีย์

302022003-8   นางสาววนิดา 3  โพธิง์าม

302022004-6   นางสาวจดิาภา 4  มหาบุณย์

302022005-3   นางสาวปิยะดา 5  ฤทธิรงค์

302022006-1   นางสาวปิยนุช 6  มาสงค์

302022007-9   นางสาวณัฐชนก 7  สุขส าราญ

จ านวนทัง้สิ้น 7 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาตรี 4 ป ีปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1-2 TCAS Portfolio(มัธยมปลาย)19402030112 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ป ีภาคปกติ)

เลือกล ำดับที่ 1

302042001-8   นายจริวัฒน์ 1  สกุลจิน้

302042002-6   นางสาวอัมพร 2  นิตตะ

302042003-4   นางสาวโยษิตา 3  ภากิจณเวกรณ์

จ านวนทัง้สิ้น 3 คน

REG:R90-05-23 ( รายงานผู้สมัคร ) ข้อมูล ณ วันท่ี  12/03/61 11:44  หน้า 3/ 32


