ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๑)
_____________________________________

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เ ป ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาระบบรั บ ตรงทั่ ว ไป
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (เพิ่ ม เติ ม ๑) โดยรั บ สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ - ๕ ป ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเวนรายวิชา) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จําแนกคณะ สาขาวิชา จํานวนรับ และคุณสมบัติของผู สมั คร
ตามระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๑) ดังนี้
๑. รับสมัครผานเว็บไซต admissions.rmutsb.ac.th หรือสมัครทางไปรษณีย ระหวางวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสมัครดวยตนเอง ณ หนวยรับสมัครแตละศูนย ระหวางวันที่
๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
๒. ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร ๓๐๐ บาท ระหวางวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
๓. ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ ส อบข อ เขี ย นและ/หรื อ สอบสั ม ภาษณ ผ า นเว็ บ ไซต www.rmutsb.ac.th
และหนวยรับสมัครแตละศูนย วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔. สอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ ณ ศูนยที่เลือกสมัครอันดับ ๑ วันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕. ประกาศผลสอบขั้นสุดทายผานเว็บไซต www.rmutsb.ac.th และหนวยรับสมัครแตละศูนย วันศุกรที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖. รายงานตัวขึ้นทะเบียนพรอมชําระเงินเปนนักศึกษา ผานระบบออนไลน admissions.rmutsb.ac.th และ
สงเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาทางไปรษณีย หรือสงดวยตนเอง ณ ศูนยที่ไดรับคัดเลือก
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๗. เรียนปรับพื้นฐาน ณ ศูนยที่ไดรับคัดเลือก ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ยกเวนวันหยุดราชการ)
๘. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ ศูนยที่ไดรับคัดเลือก ระหวางวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙. วันเปดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ศูนยที่ไดรับคัดเลือก ดังนี้
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๒) ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ วันเสารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๓) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันจันทรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๔) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วันเสารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๐. ผูทขี่ ึ้นทะเบียนชําระเงินเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมกอนวันเปดภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาใชจายที่ชําระแลว ไมวากรณีใด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
1. รับสมัคร

รายการ

2. ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ
4. สอบขอเขียน และ/หรือ
สอบสัมภาษณ
5. ประกาศผลสอบขั้นสุดทาย
6. รายงานตัวขึ้นทะเบียน
พรอมชําระเงินเปนนักศึกษา
7. เรียนปรับพื้นฐาน
8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
9. วันเปดภาคการศึกษา 1/2559

กิจกรรม / สถานที่ / ผูรับผิดชอบ

ผานเว็บไซต admissions.rmutsb.ac.th หรือ
สมัครทางไปรษณีย
สมัครดวยตนเอง ณ หนวยรับสมัครแตละศูนย
จุดบริการรับชําระเงิน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ที่ทาํ การไปรษณีย ทุกแหง
- เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- หนวยรับสมัครแตละศูนย
- ผานเว็บไซต www.rmutsb.ac.th
- ณ หนวยรับสมัครแตละศูนย
ณ ศูนยที่เลือกสมัครอันดับ 1
- ผานเว็บไซต www.rmutsb.ac.th
- ณ หนวยรับสมัครแตละศูนย
ผานระบบออนไลน admissions.rmutsb.ac.th
ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษา และสงเอกสาร
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาทางไปรษณีย
หรือสงดวยตนเอง ณ ศูนยที่ไดรบั คัดเลือก
ณ ศูนยที่สอบได
ณ ศูนยที่สอบได
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วัน / เดือน / ป

ระหวางวันที่ 14 มีนาคม–30 เมษายน 2559
ระหวางวันที่ 4–30 เมษายน 2559
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
ระหวางวันที่ 14 มีนาคม–30 เมษายน 2559

วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2559
วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559
วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2559
ระหวางวันที่ 23–27 พฤษภาคม 2559

ระหวางวันที่ 14-29 กรกฎาคม 2559
(ยกเวนวันหยุดราชการ)
ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2559
วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559
ภาคสมทบ วันเสารที่ 13 สิงหาคม 2559
ภาคปกติ วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2559
วันเสารที่ 13 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ 1. ปฏิทินการคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. นักศึกษาที่ตองเรียนปรับพื้นฐาน ไดแก
2.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ป ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง ภาคปกติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.3 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
3. นักศึกษารับชุดกิจกรรมและอุปกรณเครื่องแตงกาย ณ ศูนยทสี่ อบได ดังนี้
3.1 สําหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3.2 สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
*หากไมมาภายในกําหนด ถือวานักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณเครื่องแตงกายนักศึกษาดังกลาว

