สถานที่รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงพิเศษ ทปอ.5 ประจาปีการศึกษา 256
1 วิทยาเขตวังไกลกังวล ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

ช่วงเช้า (9.00 น. - 11.00 น.)
ห้องสอบ
สัมภาษณ์

สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วิศวกรรมโยธา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะบริหารธุรกิจ
1 การบัญชี
2 การบัญชี 4 ปี เทียบโอนรายวิชา
3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
5 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 การโรงแรม
2 การท่องเที่ยว

อาคาร

CE113

อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา

ห้องสตูดิโอ
ห้องพักอาจารย์
IDT 608
IDT 407
ห้องประชุมคณะฯ
IDT 306

อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1
อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 5
อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6
อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 4
อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1
อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 3

BA 512
BA 513
ห้องพักอาจารย์
ห้องปฏิบัติการ 1
ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์

อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3

ห้องกระจก
ห้องกระจก

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ นักศึกษาใหม่ ประจําปี 2561
รหัส

สาขาวิชา

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 ค่ากิจกรรม ผ่านธนาคารกรุงไทย ค่าใช้จ่ายเทอมต่อไป
*ค่าบํารุงการศึกษา
เฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ
เหมาจ่ายแต่ละเทอม
*ค่าเรียนปรับพื้น
และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จนสําเร็จการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
010
019
020
021
022
023
024
025
026
034
035
036
037
038

วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การบัญชี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย

17,500
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
14,500
14,500
14,000
14,000
14,000
17,000
17,000

4,150
4,950
4,950
5,150
5,150
5,150
5,150
10,000
8,500
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200

4,050
4,650
4,650
4,850
4,850
4,850
4,850
9,600
8,100
6,800
6,800
6,800
6,800
6,800

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
15,000
15,000

18,500
18,500
18,500
18,500
15,500
15,500
18,500

4,350
4,350
4,350
4,350
6,600
6,600
6,600

4,050
4,050
4,050
4,050
6,200
6,200
6,200

15,000
15,000
15,000
15,000
12,000
12,000
15,000

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
065
066
067
068
072
073
074

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
การบัญชี
การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนฯ

หมายเหตุ 1. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และวิศวกรรมศาสตร์ ชําระค่ากิจกรรมได้ที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
2. ช่วงเปิดเทอม (สําหรับนักศึกษาเทียบโอน) กรณีเทียบโอนรายวิชาได้ เสียค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา วิชาละ 100 บาท

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบ โดยเริม่ ต้นเข้าเว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th
กรอกประวัติ online

4. ป้อนรหัสผ่านโดยใช้รหัสประจําตัวของนักศึกษาที่ได้รับเป็น USERNAME และ
Passward (รหัสผ่าน) คือ วัน เดือน ปีเกิด เช่นเกิด 3 ตุลาคม 2529 ให้กรอก 03102529
1. รหัสนักศึกษา 13 หลัก
2. รหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด
เช่นเกิด 3 ตุลาคม 2529 ให้กรอก
03102529
คลิก
5. จากนั้นกรอกประวัตสิ ่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน แล้วบันทึก หากกดบันทึกแล้วยัง
กลับมาหน้าต่างการกรอกประวัตเิ หมือนเดิม ให้นักศึกษาสังเกต *ตัวหนังสือสีแดง ในช่องกรอก
ข้อมูล แสดงว่า นักศึกษากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ผิดพลาด

2. เมื่อได้รหัสประจําตัวแล้ว คลิกเลือกเมนูด้านซ้ายมือ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อ Login ใช้งาน
โปรแกรมงานทะเบียน
คลิก

6 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่าน (นักศึกษาไม่ควรเปลี่ยน
รหัสผ่าน) หลังจากนั้น ให้คลิกเมนู ถอยกลับ
3. หากมีข้อความขึ้นดังภาพให้คลิกปุ่ม OK
คลิก
คลิก
7. เมื่อเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลให้ออกจากระบบหากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูล
Online นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ระบบและการดําเนินการขอเอกสาร
การศึกษาทุกชนิด

1. เข้ า เว็ บ ไซต์ http://reg.rmutr.ac.th
“เข้าสู่ระบบ”

จากนั้ น คลิ ก เมนู
4. เลือก สัญญลักษณ์
Reader)

1.คลิก

(ต้องมีโปรแกรม Adobe
4.1คลิก

1.1 หากขึ้นหน้าจอนี้
ให้คลิก”Continue...”

5. นาใบแจ้งการชาระเงินไปชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้
ทุกสาขา และ
6. นาหลักฐานการชาระเงินจากธนาคารกรุงไทย (ใบ Pay-in/ใบ
แจ้งการชาระเงิน) มาแสดงต่อมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว
เป็นนักศึกษาใหม่
-----------------------------------------------------------------------------

4.2.คลิก
หรือ 1.2
คลิก “OK”
หากขึ้นหน้าจอนี้

2. กรอกรหัสประจาตัวนักศึกษา 13 หลัก พร้อมรหัสผ่าน
รหัสประจาตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน
4.3 คลิก “download”

3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือกเมนู “ผลการลงทะเบียน”

4.4 คลิกปุ่ม Open

คลิก

Print และนาไปจ่ายเงินที่

ธนาคารกรุงไทย

สวท. 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่......... ปการศึกษา...................

ปดรูปถาย 1 รูป
หนาตรงไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา
ขนาด 1 นิ้ว ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน
(ตัดรูปใหเทากรอบแลวปด
ดวยกาว)

คณะ............................................................................................................................. รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา........................................................................................................................................................................................................................
หลักสูตร......................ป ภาค ปกติ ปกติ เทียบโอนรายวิชา สมทบ สมทบ เทียบโอนรายวิชา พิเศษ พิเศษ เทียบโอนรายวิชา
ชิ่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..................................................................นามสกุล.................................................................................(เขียนตัวบรรจง)
ชื่อภาษาอังกฤษ (MR., MRS., MISS).................................................นามสกุลภาษาอังกฤษ.......................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ออกใหณ อําเภอ......................................วันที.่ ....................................
เกิดวันที.่ ..........เดือน...................................พ.ศ................. เพศ ชาย หญิง เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.......................ศาสนา.....................
ภูมิลําเนา...............................................กลุมเลือด.............สวนสูง.............ซ.ม. น้ําหนัก..............ก.ก. ความถนัด/ความสนใจพิเศษ...........................
สถานภาพสมรส โสด สมรส หมาย หยาราง สถานภาพรางกาย ปกติ ทุพพลภาพโดยกําเนิด ทุพพลภาพโดยอุบัติเหตุ
วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร ม.6 ปวช. ปวส. อื่นๆ (ระบุ).................................สาขา/แผนการเรียน...............................................................
จากสถานศึกษา......................................................................................................สําเร็จการศึกษาปพ.ศ.........................เกรดเฉลี่ยสะสม.................
สถานทีท่ ํางาน...........................................................................................................................................โทร...........................................................
ที่อยูปจจุบัน.......................หมูที่.............ตรอก/ซอย..........................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย........................โทร.......................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน.........................................หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย.................................................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย........................
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อยูดวยกัน บิดาถึงแกกรรม มารดาถึงแกกรรม แยกกันอยู หยาราง
บิดาชือ่ ..............................................................นามสกุล..........................................................................อาชีพ..........................................................
มารดาชือ่ ..........................................................นามสกุล..........................................................................อาชีพ...........................................................
ผูปกครองชือ่ .........................................นามสกุล..........................................................ความสัมพันธ.......................อาชีพ.........................................
วัน/เดือน/ปเกิดบิดา...........................................วัน/เดือน/ปเกิดมารดา.........................................วัน/เดือน/ปเกิดผูปกครอง.......................................
รายไดบดิ าตอป......................................บาท รายไดมารดาตอป....................................บาท รายไดผูปกครองตอป.............................................บาท
จํานวนพี่นอ งทั้งหมด..............................คน พี.่ .....................คน นอง..........................คน จํานวนพี่นอ งที่กําลังศึกษา........................................คน
ภรรยา/สามี (ถามี) ชือ่ .....................................................นามสกุล.............................................................อาชีพ..........................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอไดระหวางปดภาค.........................................................................................................................................................................
ผูที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถติดตอไดในกรณีที่มีเหตุฉกุ เฉิน........................................................................มีความสัมพันธเปน....................................
สถานที่ตดิ ตอ....................................................................................................................................................................โทร......................................
นักศึกษาเคยกูเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาหรือไม เคย ไมเคย
นักศึกษาประสงคกูยืมเงินเพื่อการศึกษาขณะศึกษาที่ มทร.หรือไม ตองการ ไมตองการ
คาใชจายในการศึกษาสวนใหญไดมาจาก..................................................ทานทราบขาวการรับสมัครนักศึกษาจากสื่อใด..........................................
ใบรายงานตัวฉบับนี้ใชเพือ่ ยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร หากสละสิทธิ์จะไมขอรับเงินคาลงทะเบียนและคาใชจายใดๆ คืนทั้งสิ้น
ลายมือชือ่ ..........................................................นักศึกษา
(.........................................................)

