ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา
รอบโควตา (สาหรับคุณวุฒิปวช./ปวส)
กาหนดการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ/เอกสาร

22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ และชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
เข้าไปที่ Web site สาหรับลงทะเบียน http://reg.rmutr.ac.th (ไม่ต้องใส่ www)
รหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษำ ตัวอย่ำง 164101011101
รหัสผ่ำน = วันเดือนปีเกิด ตัวอย่ำง 01012545
>> เข้ำระบบ >> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุ่มถอยกลับ >>
กดปุ่มผลลงทะเบียน >>พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ PDF) และนำไปชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
Big C Service ทุกสาขา
หมายเหตุ : กำรเข้ำระบบครั้งต่อไปรหัสผ่ำนจะเป็นวันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 01012545
หำกมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ำยทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
26 มีนาคม 2564
เอกสารที่ใช้สาหรับการรายงานตัว (ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
1. แบบฟอร์มใบรำยงำนตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน (สำหรับนักศึกษำ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรำยวิชำ เท่ำนั้น)
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง หรือ บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจำตัวรัฐวิสำหกิจ จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำลงทะเบียน (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
10. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์ (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
** หมำยเหตุ เอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ และทุกหน้ำที่มีรำยกำร

ค่าอุปกรณ์นักศึกษา (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)
ชาระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ชื่อบัญชี รับจ่ายเงินนักศึกษาใหม่ เลขที่บัญชี 459-0-62405-2
ค่าอุปกรณ์นักศึกษาชาย 1,580 บาท (ภาคปกติ) ค่าอุปกรณ์นักศึกษาหญิง 1,490 บาท (ภาคปกติ)
***หมายเหตุ นักศึกษำใหม่นำสำเนำสลิปกำรชำระเงินแนบเอกสำรกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ
(ส่งทางไปรษณียไ์ ทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(และโปรดถ่ำยภำพหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำอุปกรณ์ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสลิปกำรชำระเงิน)
เปิดบัญชีทาบัตรนักศึกษา

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-441-6000 ต่อ 2621 – 3
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนำยน 2564
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th

ที่อยู่ติดหน้าซองส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
กรุณาส่ง
งานมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

**(เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตา)**

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศาลายา
รอบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ปวช.)
กาหนดการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ/เอกสาร

22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ และชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
เข้าไปที่ Web site สาหรับลงทะเบียน http://reg.rmutr.ac.th (ไม่ต้องใส่ www)
รหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษำ ตัวอย่ำง 164101011101
รหัสผ่ำน = วันเดือนปีเกิด ตัวอย่ำง 01012545
>> เข้ำระบบ >> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุ่มถอยกลับ >>
กดปุ่มผลลงทะเบียน >>พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ PDF) และนำไปชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
Big C Service ทุกสาขา
หมายเหตุ : กำรเข้ำระบบครั้งต่อไปรหัสผ่ำนจะเป็นวันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 01012545
หำกมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ำยทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
26 มีนาคม 2564
เอกสารที่ใช้สาหรับการรายงานตัว (ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
1. แบบฟอร์มใบรำยงำนตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง หรือ บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจำตัวรัฐวิสำหกิจ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำลงทะเบียน (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์ (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
** หมำยเหตุ เอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ และทุกหน้ำที่มีรำยกำร

ค่าอุปกรณ์นักศึกษา (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)
ชาระที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
ชื่อบัญชี นางสาวอรุณี เมืองที่รัก เลขที่บัญชี 462-2-09321-4
ค่าอุปกรณ์ 2,500 บาท
***หมายเหตุ นักศึกษำใหม่นำสำเนำสลิปกำรชำระเงินแนบเอกสำรกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ
(ส่งทำงไปรษณียไ์ ทยเท่ำนั้น) ภำยในวันที่ 26 มีนำคม 2564
(และโปรดถ่ำยภำพหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำอุปกรณ์ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสลิปกำรชำระเงิน)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 02-441-6000 ต่อ 2781
เปิดบัญชีทาบัตรนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนำยน 2564
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th

ที่อยู่ติดหน้าซองส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
กรุณาส่ง
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา)
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

**(เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตา)**

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา
รอบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
วันที่/เวลา

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ/เอกสาร
22 – 26 กุมภาพันธ์2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ และชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

เข้าไปที่ Web site สาหรับลงทะเบียน http://reg.rmutr.ac.th
รหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษำ ตัวอย่ำง 1641010411001
รหัสผ่ำน = วันเดือนปีเกิด ตัวอย่ำง 01012545

26 มีนาคม 2564
(หำกเกินกำหนดถือว่ำ
สละสิทธิ์)

>> เข้ำระบบ >> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุ่มถอยกลับ >>
กดปุ่มผลลงทะเบียน >>พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ PDF) และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
หมายเหตุ : กำรเข้ำระบบครั้งต่อไปรหัสผ่ำนจะเป็นวันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 01012545
หำกมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ำยทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
เอกสารที่ใช้สาหรับการรายงานตัว (ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
1. แบบฟอร์มใบรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน (สำหรับนักศึกษำ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรำยวิชำ เท่ำนั้น)
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 2 ชุด (ถ้ำวุฒิ ปวส. จำนวน 3 ฉบับ)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำ จำนวน 1 ชุด
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
6. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ จำนวน 1 ชุด
7. สำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง หรือ บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจำตัวรัฐวิสำหกิจ จำนวน 1 ชุด
8. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 1 ชุด
9. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำลงทะเบียน (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ชุด
10. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์ (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ เอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ ทุกหน้ำมีที่รำยกำร พร้อมลงลำยมือชื่อทุกฉบับ
ค่าอุปกรณ์นักศึกษา (ไม่รวมค่าลงทะเบียน) ชาระที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ชื่อบัญชี กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-59005-0
ค่าอุปกรณ์นักศึกษาชาย 2,300 บาท (ภาคปกติ) ค่าอุปกรณ์นักศึกษาหญิง 2,200 บาท (ภาคปกติ)
***หมายเหตุ นักศึกษำใหม่ถ่ำยสำเนำใบกำรชำระเงินค่ำอุปกรณ์ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนำถูกต้อง
แนบส่งมำพร้อมเอกสำรกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ
(ส่งทางไปรษณียไ์ ทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(และโปรดถ่ำยภำพหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำอุปกรณ์ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสลิปกำรชำระเงิน)
** กรอกข้อมูลกำรเลือกขนำดชุดพละ และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินเพื่อยืนยัน
กำรชำระเงินทำง google form โดยสแกนจำก QR Code นี้

***หากมีข้อสงสัยติดต่อคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา
โทร. 02-441-6000 ต่อ 2835,2836 02-441-6077

ที่อยู่ติดหน้าซองส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
กรุณาส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา)
คณะบริ หารธุรกิจ
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

**(เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตา)**

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาลายา รอบโควตา (สาหรับคุณวุฒิปวช.)
กาหนดการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ/เอกสาร

22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ และชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
เข้าไปที่ Web site สาหรับลงทะเบียน http://reg.rmutr.ac.th (ไม่ต้องใส่ www)
รหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษำ ตัวอย่ำง 164101011101
รหัสผ่ำน = วันเดือนปีเกิด ตัวอย่ำง 01012545
>> เข้ำระบบ >> กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุ่มถอยกลับ >>
กดปุ่มผลลงทะเบียน >>พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ PDF) และนำไปชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
Big C Service ทุกสาขา
หมายเหตุ : กำรเข้ำระบบครั้งต่อไปรหัสผ่ำนจะเป็นวันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 01012545
หำกมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ำยทะเบียน 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
26 มีนาคม 2564
เอกสารที่ใช้สาหรับการรายงานตัว (ส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
1. แบบฟอร์มใบรำยงำนตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษำ กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง หรือ บัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจำตัวรัฐวิสำหกิจ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำลงทะเบียน (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์ (สำเนำใบ Pay-in จำกธนำคำร) จำนวน 1 ฉบับ
** หมำยเหตุ เอกสำรทุกฉบับให้รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ และทุกหน้ำทีม่ ีรำยกำร

ค่าอุปกรณ์นักศึกษา (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)
ชาระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ชื่อบัญชี สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่บัญชี 678-6-63287-4 ค่าอุปกรณ์ 3,200 บาท
ชื่อบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่บัญชี 678-2-54935-2 ค่าอุปกรณ์ 3,200 บาท
*เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ชาระเงินค่าอุปกรณ์จานวนเงิน 3,200 บาท
ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
***หมายเหตุ นักศึกษำใหม่นำสำเนำสลิปกำรชำระเงินแนบเอกสำรกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ
(ส่งทางไปรษณียไ์ ทยเท่านั้น) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(และโปรดถ่ำยภำพหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำอุปกรณ์ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสลิปกำรชำระเงิน)
เปิดบัญชีทาบัตรนักศึกษา

หากมีข้อสงสัย ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-441-6000 ต่อ 2630
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนำยน 2564
มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบทำง www.rmutr.ac.th

ที่อยู่ติดหน้าซองส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
กรุณาส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวิชาการ)
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

**(เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตา)**

