ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio)
-------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้กาหนดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบ
ออนไลน์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน
(โควตา Portfolio) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

อาศัยอานาจตามความในคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตาแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและรอง
อธิการบดีประจาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่ ๐๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องมอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
และการมอบอานาจเกี่ยวกับการบริหารงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เข้าไลน์กลุ่ม ได้ที่ QR Code สแกนได้ที่ เอกสารแนบท้ายประกาศ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา “รับชมวิดีทัศน์ขั้นตอนการเข้าศึกษา” ทางมหาวิทยาลัย แจ้งลิงค์เข้า
รับชมในกลุ่มไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องดาเนินการ ลงทะเบียนใช้งาน ระบบของ ทปอ. ก่อนการยืนยัน
สิทธิ์ ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ลงทะเบียนทาง https://student.mytcas.com/th ไปที่เมนู “ลงทะเบียน”
๓.๒ ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ TCAS ก่อนการลงทะเบียนได้ที่
https://student.mytcas.com/th ผู้สมัครดาเนินการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันสิทธิ์
*ขอให้ผู้สมัครดาเนินการทุกคน*
๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดาเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ.
ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
เข้าสู่ระบบ โดยทาการ Log in ด้วย
- username = รหัสประจาตัวประชาชน
- Password = รหัสผ่านที่ผู้สมัครตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียน
ศึกษาคู่มือได้ที่เมนูลิงค์ https://student.mytcas.com/th
**การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผ่ ่านการคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอใช้สิทธิ์ในภายหลังไม่ได้
/๕. มหาวิทยาลัย...

๕. มหาวิทยาลัยฯ กาหนดประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ. และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทาง www.rmuti.ac.th และ
www.oapr.rmuti.ac.th
๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินขึน้ ทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน
ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หมดเขตชาระเงินภายใน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามข้อมูลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ได้ที่ www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 :
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio)
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการดังนี้
กาหนดวัน
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
27 กุมภาพันธ์ 2564
1 – 8 มีนาคม 2564

8 มีนาคม 2564
10 – 31 มีนาคม 2564

26 - 28 พฤษภาคม 2564
15 - 16 มิถุนายน 2564
21 มิถุนายน 2564

กระบวนการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เข้าไลน์กลุ่ม ได้ที่ QR Code โปรดสแกน QR Code ด้านขวามือ
“รับชมวิดที ัศน์ขนั้ ตอนการเข้าศึกษา” ทางมหาวิทยาลัย แจ้งลิงค์เข้ารับชมในกลุม่ ไลน์ เวลา 9.00 น.
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องดาเนินการ ลงทะเบียนใช้งาน ระบบของ ทปอ.
ก่อนการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน https://student.mytcas.com/th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ.
เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th หรือ www.rmuti.ac.th
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (เหมาจ่าย) และชาระเงิน
ทางอินเทอร์เน็ต https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ ชาระเงินผ่านธนาคารตามที่ระบุใน
ใบเสร็จ
วันสุดท้าย ของการชาระเงินค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชาระเงินผ่านธนาคารตามที่ระบุในใบเสร็จ
ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา สั่งจองชุดในระบบ ผ่านเว็บไซต์ https://ess.rmuti.ac.th/aur และชาระเงินผ่าน
ธนาคาร
- นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครือ่ งหมาย และชาระเงินผ่านธนาคาร
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพและจองหอพัก ณ อาคาร 35
ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th
เปิดภาคการศึกษา

SCAN QR CODE
โปรด SCAN ด้านล่าง

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องดาเนินการลงทะเบียนใช้งาน ระบบของ ทปอ. ก่อนการยืนยันสิทธิ์ ระบบเปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดาเนินการดังนี้
1.1 ลงทะเบียนทาง https://student.mytcas.com/th ไปที่เมนู “ลงทะเบียน”
1.2 ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ TCAS ก่อนการลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com/th หรือไปทีเ่ มนู “คู่มอื ระบบ TCAS” ผู้สมัครดาเนินการ
ลงทะเบียน ก่อนการยืนยันสิทธิห์ รือการสละสิทธิ์
1.3 ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ. ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
เข้าสู่ระบบ โดยทาการ Log in ด้วย
- username = รหัสประจาตัวประชาชน
- Password = รหัสผ่านทีผ่ สู้ มัครตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียน
**การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หากผูผ้ ่านการคัดเลือกฯ ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอใช้สิทธิ์ในภายหลัง
ไม่ได้
2. ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th หรือ www.rmuti.ac.th เวลา 16.00 น.
3. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา /ใบเสร็จรับเงิน ไป
ชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2564 หมดเขตชาระเงิน
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS)

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) (ต่อ)

4. นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมาย ผ่านเว็บไซต์ https://ess.rmuti.ac.th/aur และชาระเงินผ่านธนาคาร ระหว่าง วันที่ 10 – 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
2,500 บาท
(เสื้อนักศึกษา, กระโปรง (หญิง), กางเกง (ชาย), เสือ้ กีฬา, รองเท้า, หัวเข็มขัด, สมุดเรียนฯ)
5. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพและจองหอพัก (นั กศึ กษาใหม่ ดาเนิ น การทุ กคน)
ณ อาคารสานั ก ส่ ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น อาคาร 35 ระหว่ า งวั น ที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2564 ดั ง กาหนดการต่ อ ไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
คณะฯ
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
08.30 – 12.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
13.00 – 15.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีเทียบโอน
08.30 – 12.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
13.00 – 15.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีเทียบโอน
ผู้ที่มสี ิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตรวจสุขภาพ จองหอพัก และกู้ยืม กยศ. ในวันส่ง
เอกสารหลักฐาน โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่ง ณ อาคารสานั ก ส่ ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น อาคาร 35 สามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ที่ *ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
6. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นักศึกษาใหม่ดาเนินการทุกคน) ในระบบบริการการศึกษา (Education
Service System : ESS) https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564
6.1 รายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการ
การศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อชาระเงินที่ธนาคาร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

รายการ
 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
 ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
- ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
- ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า
- ค่าน้าประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6.2 ค่าใช้จ่ายของกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
200
บาท

ปวส.

ปริญญาตรี 4 - 5 ปี
(ปกติ)

ปริญญาตรี
เทียบโอน (ปกติ)

1,000
5,500
500
500
400
7,900

1,000
5,500
500
500
400
7,900

1,000
5,500
500
500
400
7,900

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป 044 – 233000 ต่อ 2735 และ 2733 และเบอร์ติดต่อ 084-5019436 (ในวันและเวลาราชการ)

