แนบท้ายประกาศ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
---------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดาเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 โดยจะเปิดรับสมัครในแต่ละระบบ/รอบ ดังนี้
1. ระบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ปฏิทนิ รับสมัครฯ ทีเ่ ว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครจากสถานศึกษาที่ตกลงทา MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และจากสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตา ประจาปีการศึกษา 2562
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2. ระบบสอบตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ปฏิทินรับสมัครฯ ทีเ่ ว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th
ผู้สมัครจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3. ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) (สาหรับคุณวุฒิ ม. 6)
ติดตามปฏิทินการรับสมัครฯ ของแต่ละรอบที่เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th
รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ ADMISSION
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
4. ระบบการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สาหรับคุณวุฒิ ม. 6/ปวช./ปวส.)
เปิ ดรั บสมั ครเฉพาะนักศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีสถานะ
พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560– 2561 และต้องมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ
ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ติดตามปฏิทินการรับสมัครฯ ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
5. ระบบอื่น ๆ
เปิดรับสมัครตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามปฏิทินการรับสมัครฯ ที่เว็บไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th
ดังนั้น ผู้สมัครทุกระบบ/รอบ ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครฯ และระเบียบการสอบคัดเลือกฯ
ประจาปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระบบ/รอบ ให้เข้าใจก่อนทาการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ แต่ละ
ระบบ/รอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดการสมัครสอบฯ
ให้ผู้สมัครทุกระบบ/รอบ ศึกษาข้อมูลกาหนดการในปฏิทินการรับสมัครฯ ระบบโควตา ระบบสอบตรง
และระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ขั้นตอนการสมัครสอบฯ
ผู้สมัครดาวน์ โหลดระเบี ยบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ตามปฏิทินการรับสมัครฯ ของแต่ละระบบ/รอบ และศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนทาการ
บัน ทึก ข้อ มูล การสมัค รโดยใช้ รหัสบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลั ก ซึ่ง ผู้ส มัค รต้อ งกาหนดรหัส ผ่า นด้ว ย
ตนเองและจาให้ได้ เพื่อบันทึกข้อมูลการสมัครตามความเป็นจริงลงบนใบสมัครหน้าเว็บไซต์ของแต่ละระบบ/
รอบ ดังนี้
1) ระบบสอบโควตา เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th
2) ระบบสอบตรง เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th
3) ระบบ TCAS เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th

2.2 ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้
1) ข้อมูลผู้สมัคร
2) ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน
3) ข้อมูลสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม
4) เกรดเฉลี่ยสะสม (ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ แต่ละระบบ/รอบ)
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารประกอบการสมัคร เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน บัตรประจาตัวประชาชน
(ที่ไม่หมดอายุ) ทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บ้าน ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ชื่อ-สกุลบิดาและมารดา หรือชื่อ-สกุลผู้ปกครอง
และ Portfolio เช่น ใบประกาศเกียรติคุณหรือผลงานดีเด่นระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ (ถ้ามี) โดยไม่ต้องส่งเอกสาร
ใด ๆ ไปให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์เป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2.3 ให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ที่อยู่หน้าเว็บไซต์เพื่อยืนยันการสมัครสอบ
3. การล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
หลังจากคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าสู่ระบบสมัครโดยใช้เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 2 ล็อคอินเข้าสู่ระบบใช้งาน จากนั้นคลิกที่เมนู “ข้อมูลคณะ /
สาขาวิชาที่เลื อก” หรือ “หลักสูตร” เพื่อเลื อกสาขาวิชาหรื อหลักสูตร แล้วคลิกปุ่ม “คลิกเพื่อยืนยั นการเลื อก
สาขาวิชา หรือหลักสูตร” เพื่อยืนยันการเลือกสาขาวิชาหรือหลักสูตรตามที่ต้องการสมัคร หลังจากคลิกปุ่ม
“คลิกเพื่อยืนยันการเลือกสาขาวิชาหรือหลักสูตร” เรียบร้อยแล้วให้ ผู้สมัครคลิกที่เมนู “ข้อมูล /คณะ /สาขาวิชา
หรือหลักสูตรที่เลือก” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร
4. การชาระเงินค่าสมัครสอบฯ
เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลในใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
(Bill Payment/Receipt) เพื่อนาไปชาระเงินสดค่าสมัครสอบที่ธนาคารหรือบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามรายชื่อ
ที่กาหนดไว้บนใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (Bill Payment/Receipt) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชาระ
เงินค่าธรรมเนียมบริการแยกจากค่าสมัครสอบฯ และให้ผู้สมัครฯ เก็บสาเนาการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่ง
หลักฐานการชาระเงินไปให้มหาวิทยาลัย)
5. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุ ฒิและคุณสมบัติตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและด้วยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถจากการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์/
สอบปฏิบัติ หรือการทดสอบทักษะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีผู้สมัครระบบ TCAS ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ที่ Clearing House ตามกาหนดการในปฏิทินแต่ละรอบแล้วจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. การชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดาเนินการแจ้งอัตราค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาของแต่ละระบบ/รอบ
7. การมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกระบบ/รอบ จะต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th และชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 และส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อม
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสมบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

