ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง

รอบ TCAS1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น! เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
กำหนดการ
**ทำการยืนยันสิทธิ์**
(เฉพาะคุณวุฒิ ม.6 เท่านั้น)

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ/เอกสาร
ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (https://student.mytcas.com)
ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ตอ้ งการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
– วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าไปที่ Web site สำหรับลงทะเบียน http://reg.rmutr.ac.th
รหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษา ตัวอย่าง 4641070141101
รหัสผ่าน = วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 01012541
>> เข้าระบบ >> กรอกประวัตสิ ่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุม่ ถอยกลับ (กรณีไม่ต้องการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน) >> กดปุม่ ลงทะเบียน >> ดึงรายวิชาจากแผน >> ยืนยันการลงทะเบียน
พิมพ์ใบลงทะเบียน (ไฟล์ pdf) และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามใบลงทะเบียน)

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนเรียน
ติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล 02-623-8790 ถึง 4 ต่อ 6102, 6110
หากมีข้อสงสัยในชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ติดต่อ งานการเงิน 02-623-8790 ถึง 4 ต่อ 6111,6112

รายงานตัวโดยการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ตั้งแต่
27 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- น.ศ.รายงานตัวพร้อมส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (โปรดระบุสาขาด้านหน้าซองด้วย)

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น! เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
เอกสารที่ใช้สำหรับการมอบตัว
1. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือสำเนาใบจบการศึกษา (ต้องระบุวันที่จบการศึกษา)
จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (สำเนาใบ Pay-in จากธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ (สำเนาใบ Pay-in จากธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
*** หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และทุกหน้าที่มีรายงาน ***

การทำบัตรนักศึกษาใหม่
ตรวจสุขภาพ น.ศ.ใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.pohchang.rmutr.ac.th
จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.pohchang.rmutr.ac.th
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบทาง www.rmutr.ac.th , www.pohchang.rmutr.ac.th

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารรายงานตัว
ที่อยู่ผู้ส่ง
สาขาวิชาที่รายงานตัว.................................
ชื่อ................ ...นามสกุล.................................
ที่อยู่ ...............................................................
........................................................................
.......................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................................
เบอร์โทร.........................................................

ที่อยู่ผู้รบั
วิทยาลัยเพาะช่าง (งานทะเบียนและวัดผล)
เลขที่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
( สาขาวิชา................................................)

ส่วนที่ 1 (สาหรับนักศึกษาชาย)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

วิทยาลัยเพาะช่าง
ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนการเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
Product Code : 80418

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา / Name........................................................
สาขาวิชา (Ref.1) : ……………………………………..……........….
รหัสประจาตัวนักศึกษา (Ref.2) : ………........……….……...........…

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (Cash Only)
จานวนเงิน(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน

จานวนเงิน(ตัวเลข)

1,430.-

โปรดเก็บเอกสารนีเ้ พื่อเป็ นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
คาชี้แจง 1.ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษาเก็บไว้เป็ นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
2.การลงทะเบียนตามแบบชาระค่าใช้จ่ายนีจ้ ะสมบูรณ์ต่อเมื่อวิทยาลัยได้ตรวจสอบการรับเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

.....................................................

3.การชาระเงินให้ดูยอดรวมรายละเอียดจานวนเงินที่ต้องชาระด้านหลัง

เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรา

4.ชาระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

*** ใช้สาหรับจ่ายค่าอุปกรณ์และกิจกรรม เท่านั้น***

ใบแจ้งการชาระเงินเพื่อค่าลงทะเบียนเรียน/Bill Payment
ส่วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

วิทยาลัยเพาะช่าง

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
Product Code : 80418

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา / Name................................................................
สาขาวิชา (Ref.1) : ……………………………………….…….........…….
รหัสประจาตัวนักศึกษา (Ref.2) : …………...........……….……...........…

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (Cash Only)
จานวนเงิน(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน

จานวนเงิน(ตัวเลข)

คาแนะนา
1.กรุ ณากรอกแบบฟอร์มส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วนและนาไปชาระเงินทีธ่ นาคารกรุ งไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.จานวนเงินที่ชาระต้องเท่ากับทีก่ าหนดเท่านั้น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

1,430.-

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
...............................................
เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรา

วิทยาลัยเพาะช่าง
รายละเอียดรายการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์และกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
รายการ

ชาย
(บาท)

1. ชุดพละ SIZE ...................... จำนวน 1 ชุด

400

2. ซีดี เพลงมหาวิทยาลัยฯ

100

3. สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง

300

4. กระเป๋าอเนกประสงค์

350

5. อุปกรณ์ ชาย (ไทด์ 150, หัวเข็ดขัด 40, สาย 60, เข็มไทด์ 30)

280

อุปกรณ์ หญิง (หัวเข็ดขัด 40, สาย 60, เข็ม 30, ตุ้งติง 30, กระดุม 30)
รวม

1,430

ส่วนที่ 1 (สาหรับนักศึกษาหญิง)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

วิทยาลัยเพาะช่าง
ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนการเรียน/Bill Payment

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
Product Code : 80418

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา / Name........................................................
สาขาวิชา (Ref.1) : ……………………………………..……........….
รหัสประจาตัวนักศึกษา (Ref.2) : ………........……….……...........…

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (Cash Only)
จานวนเงิน(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน

จานวนเงิน(ตัวเลข)

1,340.-

โปรดเก็บเอกสารนีเ้ พื่อเป็ นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
คาชี้แจง 1.ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษาเก็บไว้เป็ นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
2.การลงทะเบียนตามแบบชาระค่าใช้จ่ายนีจ้ ะสมบูรณ์ต่อเมื่อวิทยาลัยได้ตรวจสอบการรับเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

.....................................................

3.การชาระเงินให้ดูยอดรวมรายละเอียดจานวนเงินที่ต้องชาระด้านหลัง

เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรา

4.ชาระเงินได้ท่ธี นาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

*** ใช้สาหรับจ่ายค่าอุปกรณ์และกิจกรรม เท่านั้น***

ใบแจ้งการชาระเงินเพื่อค่าลงทะเบียนเรียน/Bill Payment
ส่วนที่ 2 (สาหรับธนาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

วิทยาลัยเพาะช่าง

ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
Product Code : 80418

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา / Name................................................................
สาขาวิชา (Ref.1) : ……………………………………….…….........…….
รหัสประจาตัวนักศึกษา (Ref.2) : …………...........……….……...........…

รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (Cash Only)
จานวนเงิน(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน

คาแนะนา
1.กรุ ณากรอกแบบฟอร์มส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วนและนาไปชาระเงินทีธ่ นาคารกรุ งไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.จานวนเงินที่ชาระต้องเท่ากับทีก่ าหนดเท่านั้น(รับเฉพาะเงินสด)ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

จานวนเงิน(ตัวเลข)

1,340.-

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
...............................................
เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรา

วิทยาลัยเพาะช่าง
รายละเอียดรายการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์และกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
รายการ

หญิง
(บาท)

1. ชุดพละ SIZE ...................... จำนวน 1 ชุด

400

2. ซีดี เพลงมหาวิทยาลัยฯ

100

3. สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง

300

4. กระเป๋าอเนกประสงค์

350

5. อุปกรณ์ ชาย (ไทด์ 150, หัวเข็ดขัด 40, สาย 60, เข็มไทด์ 30)
อุปกรณ์ หญิง (หัวเข็ดขัด 40, สาย 60, เข็ม 30, ตุ้งติง 30, กระดุม 30)
รวม

190
1,340

