
 

 
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   รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา รอบ 2 

ระดับ ปวช. – ปวส. คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

------------------------------------------------------------ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
โควตา รอบ 2  ระดับ ปวช. – ปวส. คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา  2561  ไปแล้วนั้น   มหาวิทยาลัยฯ   
จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุก
คนทราบและปฏิบัติ  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
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  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 ุ นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เพ่ือมาท 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 
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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
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30501 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305018001-1   นายไกรสร คุ้มวงษ์ 1 036150502010-3
305018002-9   นายอนันต์ พรพลู 2 036150502011-1
305018003-7   นายอักรอม เส้นเหล็ม 3 036150502012-9
305018004-5   นายนครินทร์ อ่อนเขียว 4 036150502013-7
305018005-2   นายเพชรรัตน์ เชาวิทยา 5 036150502014-5

จ านวนทั้งสิ้น 5 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30502 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305028001-9   นายสิทธิโชค ข าดี 1 036150503005-2
305028002-7   นายภูริ ขวัญงาม 2 036150503006-0

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30506 : วิศวกรรมอุตสาหการ - เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305068001-0   นายเสฎฐวุฒิ พรมช้าง 1 036160502008-6
305068002-8   นายพพิฒัน์ ขจรัีตน์วัฒนา 2 036160502009-4
305068003-6   นายธนทัศน์ โกสูงเนิน 3 036160502010-2
305068004-4   นายณัฐยศ เจยีมจริประเสริฐ 4 036160502011-0
305068005-1   นายพริิยะ โรจน์ประดิษฐ์ 5 036160502012-8
305068006-9   นายฉัตรมงคล รุ่งแจง้ 6 036160502013-6
305068007-7   นายศักดิโชติ ศรีน  าเงิน 7 036160502014-4
305068008-5   นายธนวัฒน์ บุญเทียม 8 036160502015-1
305068009-3   นายชนินทร์ วินทะไชย 9 036160502016-9
305068010-1   นายอภิสิทธิ์ สง่าเพช็ร์ 10 036160502017-7
305068011-9   นายสุทธวีร์ พร้อมสุข 11 036160502018-5
305068012-7   นายออมสิน ฤทธิ์กระจาย 12 036160502019-3
305068013-5   นายชุติพงษ์ ปทุมทอง 13 036160502020-1
305068014-3   นายชัยรัตน์ พรมดวงสี 14 036160502021-9
305068015-0   นายสาธิต สายหม่อน 15 036160502022-7
305068016-8   นายอุดม เลิศไธสง 16 036160502023-5
305068017-6   นางสาวสรินทิพย ์ณ ป้องเพชร 17 036160502024-3
305068018-4   นายพงกฤต ภูประเสริฐ 18 036160502025-0
305068019-2   นายจกัรพงศ์ โยธาทร 19 036160502026-8
305068020-0   นายวุฒิบูรณ์ อินโท 20 036160502027-6
305068021-8   นายสายฟา้ เพช็รรัตน์ 21 036160502028-4
305068022-6   นายภูบดินทร์ เป้าทอง 22 036160502029-2
305068023-4   นายปกรณ์ศักด์ิ เป้าทอง 23 036160502030-0

จ านวนทั้งสิ้น 23 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30507 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305078001-8   นายอภิสิทธิ์ นวลศรี 1 036160503014-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ปกติ

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30510 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305108001-2   นายธีรวัต เปล่งปล่ัง 1 036160505011-7
305108002-0   นายอัครพล ชัยคง 2 036160505012-5

จ านวนทั้งสิ้น 2 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2561
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลล าดับ
ที่

ระดับ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง สมทบเสาร-์อาทิตย์

ศูนย์ เทเวศร์

โควตาปริญญาตร(ีปวช. ปวส.) รอบที่ 2

30520 : วิศวกรรมอุตสาหการ - อุตสาหการ (2 ปี อสบ.ต่อเน่ือง ภาคสมทบ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

305208001-1   นางสาวธิดารัตน์ บุญศรีสุข 1 036160503504-3

จ านวนทั้งสิ้น 1 คนรายงานตัวผ่านระบบคลิกท่ีน่ี

REG:R90-05-21 ( รายงานผู้สมัคร )

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



