ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)
--------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ : ระบบรับตรงและแจ้งกาหนดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ระบบรับตรง
(ฉบับที่ ๒) โดยให้ผู้มีรายชื่อดาเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้
๑. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินขึน้ ทะเบียน
นักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๓
หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓
๒. นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชาระเงินผ่านธนาคาร ในระบบจองชุดเครื่องแบบและ
เครื่องหมาย มหาวิทยาลัย https://ess.rmuti.ac.th/aur/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินจองชุด
นักศึกษา/ ใบเสร็จรับเงิน ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หมดเขต
ชาระเงินภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๓. การส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่ดาเนินการทุกคน)
ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สแกนไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF
และตั้งชื่ อไฟล์ เป็ น รหัส นั กศึกษา ส่ งไฟล์ เอกสารผ่านทาง E-mail : register2563@gmail.com
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/
หรือได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3ai7Hut
/๔.ลงทะเบียน...

-๒๔. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้ จ่ ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ใ น ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ( Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิม พ์ใบรายงานการลงทะเบียน /
ใบแจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามกาหนดวันลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕. การตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา
ติดตามประกาศได้ใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่าน www.rmuti.ac.th หรือ
www.oapr.rmuti.ac.th
หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ และไม่ดาเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อดังกล่าวและเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

-๓-

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ระบบรับตรง (ฉบับที่ ๒)
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการ
ก า ร ศึ ก ษ า (Education Service System : ESS) https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/
พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) / ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่
๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๓ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๑ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา (Education Service System :
ESS) https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนักศึกษา (ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนได้
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)
๑.๒ นักศึกษานาใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา นาไปชาระเงิน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง)
หลังจากชาระค่าขึ้นทะเบียนประมาณ ๒ วันทาการ ให้นักศึกษาสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
บริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ (ดาวน์โหลดคู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ได้ https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ )

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS)
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๑. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ได้แก่ การบัญชี
๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ได้แก่
- การท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
๓. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ได้แก่
- เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

*ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

**ค่าขื้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ครั้งเดียวแรกเข้า

รวมทั้งสิ้น

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๘,๑๕๐

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๘,๑๕๐

๘,๖๕๐

๑,๐๐๐

๙,๖๕๐

/ตารางรายละเอียด......

-๔-

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS)
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๔. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ได้แก่
- ออกแบบนิเทศศิลป์
๕. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ได้แก่
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียน
และ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

**ค่าขื้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ครั้งเดียวแรกเข้า

รวมทั้งสิ้น

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๘,๑๕๐

๑๐,๑๕๐

๑,๐๐๐

๑๑,๑๕๐

ขั้นตอนที่ ๒ นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชาระเงินผ่านธนาคาร ในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย https://ess.rmuti.ac.th/aur/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินจองชุดนักศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน ชาระ
เงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
๒,๕๐๐ บาท
(เสื้อนักศึกษา, กระโปรง (หญิง), กางเกง (ชาย), เสื้อกีฬา, รองเท้า, หัวเข็มขัด, สมุดเรียนฯ)
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่ดาเนินการทุกคน)
ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สแกนไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็น
รหัสนักศึกษา ส่งไฟล์เอกสารผ่านทาง E-mail : register2563@gmail.com
เอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑. หนังสือส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ขนาด A๔
๒. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ขนาด A๔
๓. สาเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน(ใบรบ/ใบ ปพ.๑)
ขนาด A๔
(ต้องมีวันสาเร็จการศึกษา) ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังคนละแผ่น
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักศึกษา
ขนาด A๔
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
ขนาด A๔

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

จานวน ๑ ฉบับ
/๖. สาเนาใบเปลี่ยน...

-๕๖. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับในใบแสดงผลการเรียน)
๗. ใบจองห้องพัก หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขนาด A๔

จานวน ๑ ฉบับ

ขนาด A๔

จานวน ๑ ฉบับ

สาหรับหนังสือและแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารนี้นาส่งที่สถานศึกษา
เดิมภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สถานศึกษาเดิมตรวจสอบคุณวุฒนิ ักศึกษากลับมายังมหาวิทยาลัย
**หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.rmuti.ac.th/regis/
ขั้นตอนที่ ๔ ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นักศึกษา
ใ ห ม่ ด า เ นิ น ก า ร ทุ ก ค น ) ใ น ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ( Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชาระเงิน /
ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา จากัด (มหาชน) ได้ทุก
สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (ESS)
เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อชาระเงินที่ธนาคาร
รายการ
 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
 ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
- ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
- ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า
- ค่าน้าประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔.๒ ค่าใช้จ่ายของกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ปวส.

ปริญญาตรี ๔ - ๕
ปี (ปกติ)

ปริญญาตรี
เทียบโอน (ปกติ)

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๒๐๐ บาท

ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา
ติดตามประกาศได้ใน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่าน www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
๕.๑ เอกสารสาหรับตรวจสุขภาพ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน

ขนาด A๔ จานวน ๒ ฉบับ
ขนาด A๔ จานวน ๒ ฉบับ
/หมายเหตุ...

-๖หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคนต้องดาเนินการครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กาหนด หากไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์
หรือขอรับเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน้
๒. ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๓๕ และ ๐๖๓ – ๕๘๒๑๖๐๓ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ww.oapr.rmuti.ac.th

