
ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ปกีารศึกษา 2566   
รอบข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา   
รายงานตัววันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 1   
“การรายงานตัวคร้ังนี้ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หากสละสิทธิไ์ม่สามารถ 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใด ๆ คืนได้ทั้งสิ้น” 

 

กำหนดการ ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ/เอกสาร 
17 - 27 มกราคม 2566 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ  
เข้าไปที่  Web site สำหรับลงทะเบียน  https://reg.rmutr.ac.th  (ไม่ต้องใส่ www)  
รหัสผู้ใช้   =  รหัสประจำตัวนักศึกษา  ตัวอย่าง  166101111111 
รหัสผ่าน  =  วันเดือนปีเกิด  เช่นวันเกิดที่ 01 มกราคม 2548  จะเป็น  01012548 
>> เข้าสู่ระบบ  
>> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน  
>> กดปุ่มยืนยันการบันทึก  
>> กดปุ่มข้อมูลส่วนตัว >> กดปุ่มประวัตินักศึกษา >> กดปุม่พิมพ์ประวัตินักศึกษา 
>> กดปุ่มข้อมูลลงทะเบียน >> กดปุ่มผลการลงทะเบียน  
>> กดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
>> พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ pdf) และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา           
หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบยีน 02-441-6000 ต่อ 2304 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
 
 

เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว  ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1   
1. ประวัตินักศึกษา  
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ)์ จำนวน 2 ฉบบั 
3. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  (สำหรับนักศึกษา หลักสตูร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา เท่านั้น)  
   และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน  จำนวน 1 ฉบับ  
** หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบบั และทุกหนา้ที่มีรายการ 

(และโปรดถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินคา่ลงทะเบียน  
เพื่อป้องกันการสูญหายของสลปิการชำระเงิน) 

หากมีข้อสงสัย ตดิต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-441-6000 ต่อ 2623 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ https://sdd.rmutr.ac.th  
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ่ https://sdd.rmutr.ac.th  
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 

 

https://reg.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/


 
ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

รอบข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ศาลายา  

อาคารสิรินธร  ช้ัน 3  ห้อง A301  
“การรายงานตัวคร้ังนี้ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หากสละสิทธิไ์ม่สามารถ 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใด ๆ คืนได้ทั้งสิ้น” 

 
 

กำหนดการ ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ/เอกสาร 
17 – 27 มกราคม 2566 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ  
เข้าไปที่  Web site สำหรับลงทะเบียน  https://reg.rmutr.ac.th  (ไม่ต้องใส่ www)  
รหัสผู้ใช้   =  รหัสประจำตัวนักศึกษา  ตัวอย่าง  166101111111 
รหัสผ่าน  =  วันเดือนปีเกิด  เช่นวันเกิดที่ 01 มกราคม 2548  จะเป็น  01012548 
>> เข้าสู่ระบบ  
>> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน  
>> กดปุ่มยืนยันการบันทึก  
>> กดปุ่มข้อมูลส่วนตัว >> กดปุ่มประวัตินักศึกษา >> กดปุม่พิมพ์ประวัตินักศึกษา 
>> กดปุ่มข้อมูลลงทะเบียน >> กดปุ่มผลการลงทะเบียน  
>> กดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
>> พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ pdf) และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา           
หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบยีน 02-441-6000 ต่อ 2304 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
 
 

เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว  อาคารสิรินธร  ชั้น 3  ห้อง A301 
1. ประวัตินักศึกษา 
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ)์  จำนวน 2 ฉบับ 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน  จำนวน 1 ฉบับ  
** หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบบั และทุกหนา้ที่มีรายการ 
                  เตรียมเงินค่าอุปกรณ์นักศึกษา 2,400 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)    

(และโปรดถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินคา่ลงทะเบียน และคา่อุปกรณ์  
เพื่อป้องกันการสูญหายของสลปิการชำระเงิน) 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 02-441-6000 ต่อ 2781 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ https://sdd.rmutr.ac.th 
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ่ https://sdd.rmutr.ac.th 
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 

 

https://reg.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/


ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
รอบข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา   
รายงานตัววันอังคารที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 6 
“การรายงานตัวคร้ังนี้ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หากสละสิทธิไ์ม่สามารถ 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใด ๆ คืนได้ทั้งสิ้น”  

วันที่/เวลา ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ/เอกสาร 

17 – 27 มกราคม 2566 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ 
เข้าไปที่  Web site สำหรับลงทะเบียน  https://reg.rmutr.ac.th  (ไม่ต้องใส่ www)  
รหัสผู้ใช้   =  รหัสประจำตัวนักศึกษา  ตัวอย่าง  166101111111 
รหัสผ่าน  =  วันเดือนปีเกิด  เช่นวันเกิดที่ 01 มกราคม 2548  จะเป็น  01012548 
>> เข้าสู่ระบบ  
>> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน  
>> กดปุ่มยืนยันการบันทึก  
>> กดปุ่มข้อมูลส่วนตัว >> กดปุ่มประวัตินักศึกษา >> กดปุม่พิมพ์ประวัตินักศึกษา 
>> กดปุ่มข้อมูลลงทะเบียน >> กดปุ่มผลการลงทะเบียน  
>> กดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
>> พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ pdf) และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา           
หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบยีน 02-441-6000 ต่อ 2304 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 6 

(หากเกินกำหนดถือว่า 
สละสิทธ์ิ) 

 

เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว   ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 6  
1. ประวัตินักศึกษา  
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ)์  จำนวน 2 ฉบับ 
3. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  (สำหรับนักศึกษา หลักสตูร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา เท่านั้น)  
   และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน  จำนวน 1 ฉบับ  
** หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบบั และทุกหนา้ที่มีรายการ 

เตรียมเงินค่าอุปกรณ์นักศึกษา (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)   
ค่าอุปกรณ์นักศึกษาชาย  จำนวนเงิน  2,200 บาท  
ค่าอุปกรณ์นักศึกษาหญิง  จำนวนเงิน  2,100 บาท  

***หากมีข้อสงสัยติดต่อคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา  โทร. 02-441-6000 ต่อ 2834  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ https://sdd.rmutr.ac.th 
ตรวจรา่งกายนักศึกษาใหม่  https://sdd.rmutr.ac.th 
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 

 

https://reg.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/
https://sdd.rmutr.ac.th/


 

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
รอบข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาลายา  
รายงานตัววันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 8  
“การรายงานตัวคร้ังนี้ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หากสละสิทธิไ์ม่สามารถ 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใด ๆ คืนได้ทั้งสิ้น” 

 

กำหนดการ ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ/เอกสาร 
17 - 27 มกราคม 2566 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ  
เข้าไปที่  Web site สำหรับลงทะเบียน  https://reg.rmutr.ac.th  (ไม่ต้องใส่ www)  
รหัสผู้ใช้   =  รหัสประจำตัวนักศึกษา  ตัวอย่าง  166101111111 
รหัสผ่าน  =  วันเดือนปีเกิด  เช่นวันเกิดที่ 01 มกราคม 2548  จะเป็น  01012548 
>> เข้าสู่ระบบ  
>> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน  
>> กดปุ่มยืนยันการบันทึก  
>> กดปุ่มข้อมูลส่วนตัว >> กดปุ่มประวัตินักศึกษา >> กดปุม่พิมพ์ประวัตินักศึกษา 
>> กดปุ่มข้อมูลลงทะเบียน >> กดปุ่มผลการลงทะเบียน  
>> กดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน 
>> พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ pdf) และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา           
หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบยีน 02-441-6000 ต่อ 2304 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
 
 

เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว  ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 
1. ประวัตินักศึกษา   
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  (ฉบับไม่สมบูรณ)์  จำนวน 2 ฉบับ  
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ  
** หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบบั และทุกหนา้ที่มีรายการ 
                  เตรียมเงินค่าอุปกรณ์นักศึกษา 3,200 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)     

(และโปรดถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินคา่ลงทะเบียน 
เพื่อป้องกันการสูญหายของสลปิการชำระเงิน) 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-441-6000 ต่อ 2630 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ https://sdd.rmutr.ac.th 
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ่ https://sdd.rmutr.ac.th 
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 
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