
 

คลิกที่รหัสนักศึกษาของตนเองและท าการเข้าสู่ระบบในข้ันตอนตอ่ไป โดยทีร่หัสผ่านเริ่มต้นในการ

เข้าสู่ระบบจะเป็น รหัสประชาชน ทุกคน 

  
  

คลิก !!! 

 



 

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

 
 
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 

 



 

ให้ท าการพิมพ์ ใบรายงานตัวผ่านระบบ และ ใบลงทะเบียน โดยการคลิกที่ “ระเบียนประวัติ” 

 
 

คลิกที่ “ใบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา” ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 



 

และท าการพิมพ์ใบรายงานตัว เพื่อน ามาประกอบการรายงานตัว 

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

ไม่ได้เป็นใบช าระค่าลงทะเบียน 

   



มาที่หน้าแรกของระบบทะเบียนนักศึกษา โดยการคลิกที่ ปุ่มลงทะเบียน เพื่อท าการลงทะเบียน

เรียน หรือท าการคลิกที่ ผลการลงทะเบียน เพื่อพิมพ ์ใบ Pay-in ส าหรับผู้ที่ท าการลงทะเบียนแล้ว 

ดังภาพ 

 

คลิกที่ ปุ่ม ดึงรายวิชาจากแผน  ปุ่มตรวจสอบ  ยืนยันการลงทะเบียน ดังภาพ 

 

  

              1 

                  2 

               3 



 

 



 คลิกที่ไอค่อนรูป เพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียน ดังรูป 

 

พิมพ์ใบลงทะเบียน เพื่อช าระเงินผ่านทาง ธนาคาร และ เค้าเตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ  

 

สอบถามเพิ่มเติม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 6401 ในวันและเวลาราชการ 

 



ภาคการศึกษาท่ี  1/2560
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

404011001-9   นางสาวศิริธร 1  แสงใส 056070410701-3

404011002-7   นายชาญยุทธ 2  ซ้ิมสกุล 056070410702-1

404011003-5   นางสาวจิตรานุช 3  แก้วประชา 056070410703-9

404011007-6   นายรัฐบุรี 4  สิทธิวงศ์ 056070410704-7

404011008-4   นายนัยญากรณ์ 5  ประทุมทอง 056070410705-4

404011010-0   นายพรีศักด์ิ  6  วรรธนะเมธาวงศ์ 056070410706-2

จ านวนทัง้สิน้ 6 คน

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2560ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40402 : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

404021001-7   นายจิรวัฒน์ 1  ไม้แก่น 056070403501-6

404021002-5   นายธีรภัทร 2  ทวีวงศ์ 056070403502-4

404021003-3   นายอนุพงษ์ 3  คงแก้ว 056070403503-2

404021005-8   นายเกล้า 4  ศรีพยางค์ 056070403504-0

404021006-6   นายสุวัฒน์ 5  ปิน่ใย 056070403505-7

จ านวนทัง้สิน้ 5 คน

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2560ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40403 : วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

404031003-1   นายณัฐวุฒิ 1  สิงห์เถือ่น 056070401001-9

404031004-9   นายกฤษฎา 2  แสงพรายพรรณ์ 056070401002-7

404031005-6   นายเวทรินทร์ 3  อธิจิระสิงห์ 056070401003-5

404031006-4   นายนวพนัธ์ 4  นันชัยศิลป์ 056070401004-3

404031007-2   นายธุดงค์ 5  ค าหงสา 056070401005-0

จ านวนทัง้สิน้ 5 คน

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


ภาคการศึกษาท่ี  1/2560
รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง.ปริญญาโท40405 : วิศวกรรมเครืองกล (ภาคสมทบ เสาร์ - อาทิตย์)

รหัสนักศึกษา

เลือกล ำดับที่ 1

404051002-8   นายภูดิศ 1  ทองเกิด 056070401701-4

404051003-6   นายอนุชา 2  สายเจริญ 056070401702-2

404051004-4   นายสิทธิเดช 3  รัตนมงคล 056070401703-0

404051006-9   นายกิติพฒัน์ 4  กีรติวิทยาวงศ์ 056070401704-8

404051007-7   นายเอนก 5  สุทธิฤทธ์ 056070401705-5

404051010-1   นายกัมปนาท 6  เกิดแก่น 056070401706-3

404051012-7   นายอลงกด 7  ทะจักร์ 056070401707-1

404051013-5   นายสิทธิโชค 8  สุขมาก 056070401708-9

404051015-0   นายอภิสิทธิ์ 9  เตียวเจริญ 056070401709-7

404051016-8   นายนวพล 10  กลางทัพ 056070401710-5

404051017-6   นางสาวธนิษฐา 11  ปาละพนัธุ์ 056070401711-3

404051018-4   นายรัชพงศ์ 12  กาบจันทร์ 056070401712-1

404051019-2   นายวิชาญชัย 13  ปลีนารัมย์ 056070401713-9

จ านวนทัง้สิน้ 13 คน

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

