คณะพยาบาลศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเครือโรงพยาบาลพญาไท

รูปแบบที่ 1 (กรณีไม่กู้ยืม) การชาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่กู้ยืมกองทุนโดยวิธีการชาระค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
สาหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 (รหัส62) คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา
2562

ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนเงิน (บาท)
วัน/เดือน/ปี
TCAS1 : 10-28 ก.พ.62
TCAS2 : 27 เม.ย – 8 พ.ค. 62
TCAS3 : 17 – 28 พ.ค.62
TCAS5 : 20 - 24 มิ.ย.62

101,000

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนเงิน (บาท)
วัน/เดือน/ปี
27 พ.ย.- 2 ธ.ค.62

100,000

ภาคฤดูร้อน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ประมาณ ก.ค.63
ประมาณ ธ.ค.63
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
2563
100,000
100,000
ประมาณ ก.ค.64
ประมาณ ธ.ค.64
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
2564
100,000
100,000
ประมาณ ก.ค.65
ประมาณ ธ.ค.65
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
2565
100,000
100,000
หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งประสงค์กู้ยืมกับกองทุนเพื่อการศึกษาโดยประสงค์ชาระค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
ไม่ได้รับสิทธิ์ในการแบ่งชาระค่าบารุงการศึกษา เป็นเทอมละ 2 ครั้ง

การชาระค่าใช้จ่ายค่าหอพักสวัสดิการนักศึกษา
ค่าหอพัก

ปี
การศึกษา

วันที่

จานวน

2562

TCAS1 : 5-28 ก.พ.62, TCAS2 : 27 เม.ย – 8 พ.ค. 62
TCAS3 : 17 – 28 พ.ค.62, TCAS5 : 20 - 24 มิ.ย.62

24,000*

ประเภทห้องพัก
-พักคู่ ห้องละ 2 คน
-ห้องพัก ปรับอากาศ

ประมาณ ก.ค.63
2563
24,000*
ประมาณ ก.ค.64
2564
24,000*
ประมาณ ก.ค.65
2565
24,000*
*ราคาต่อคน รวมค่าบริการส่วนกลาง 400 บาท, ค่าบัตรผ่านเข้าออก 200 บาท, ค่ามัดจากุญแจ 100 บาท
ราคาหอพักดังกล่าวยังไม่รวมค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้าที่เก็บตามการใช้จริง

แนวทางปฏิบัติ กรณีเลือกรูปแบบที่ 1
1.นักศึกษาชาระค่าบารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 TCAS1'62 ชาระจานวน
101,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย.2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดจากเว็บไซต์ http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
2.นักศึกษาโอนค่าหอพัก จานวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย.2562
3.นักศึกษาส่งสาเนาหลักฐานการชาระค่าหอพัก ทางไปรษณีย์ มาทีค่ ณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1
ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 ภายในวันที่ 24 มิ.ย.2562

ผู้ประสานงาน พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ 02 549 3122, 081 804 5695 ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ 02 549 3310

คณะพยาบาลศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเครือโรงพยาบาลพญาไท

รูปแบบที่ 2 (กรณีขอกู้ยืม) การชาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่กู้ยืมและผ่อนชาระค่าบารุงการศึกษา
สาหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 (รหัส62) คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา ครั้งที่ชาระ
จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
2562
2563
2564
2565

ภาคฤดูร้อน

ครั้งที่ 1

TCAS1 : 10-28 ก.พ.62
TCAS2 : 27 เม.ย – 8 พ.ค. 62
TCAS3 : 17 – 28 พ.ค.62
TCAS5 : 20-24 มิ.ย.62

31,000

27 พ.ย.- 2 ธ.ค.62

30,000

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

7-11 ต.ค.62
ประมาณ ก.ค.63
ประมาณ ต.ค.63
ประมาณ ก.ค.64
ประมาณ ต.ค.64
ประมาณ ก.ค.65
ประมาณ ต.ค.65

25,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
25,000

24 ก.พ-28 ก.พ.63
ประมาณ ธ.ค.63
ประมาณ มี.ค.64
ประมาณ ธ.ค.64
ประมาณ มี.ค.65
ประมาณ ธ.ค.65
ประมาณ มี.ค.66

25,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
25,000

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ อัตราการชาระค่าบารุงดังกล่าว นักศึกษาต้องดาเนินการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เพิ่มอีกจานวน 90,000 บาท ทุกปีการศึกษา

การชาระค่าใช้จ่ายค่าหอพักสวัสดิการนักศึกษา
ปีการศึกษา

2562

ค่าหอพัก
วันที่

จานวน

TCAS1 : 5-28 ก.พ.62, TCAS2 : 27 เม.ย – 8 พ.ค. 62
TCAS3 : 17 – 28 พ.ค.62, TCAS5 : 20 – 24 มิ.ย.62

24,000*

ประเภทห้องพัก
-พักคู่ ห้องละ 2 คน
-ห้องพัก ปรับอากาศ

2563
ประมาณ ก.ค.63
24,000*
2564
ประมาณ ก.ค.64
24,000*
2565
ประมาณ ก.ค.65
24,000*
*ราคาต่อคน รวมค่าบริการส่วนกลาง 400 บาท, ค่าบัตรผ่านเข้าออก 200 บาท, ค่ามัดจากุญแจ 100 บาท ราคาหอพัก
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าน้าและค่าไฟฟ้าที่เก็บตามการใช้จริง

แนวทางปฏิบัติ กรณีเลือกรูปแบบที่ 2
1.นักศึกษาต้อง Download แบบคาร้องทั่วไป รข.01(พยาบาลศาสตร์) จากเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th
2.นักศึกษาให้ส่งใบคาร้อง (ตัวจริง) ที่ลงนามถูกต้องของนักศึกษาและผู้ปกครอง กลับมาที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธญ
ั บุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.2562
3.นักศึกษาดาเนินการชาระค่าบารุงการศึกษา 30,000 บาท และค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอด
ค่าบารุงการศึกษาฯ โดยดาวน์โหลด จากEmail ของนักศึกษา หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากทางคณะเรียบร้อยแล้ว
4.นักศึกษาโอนค่าหอพัก จานวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย.2562
5.นักศึกษาส่งสาเนาหลักฐานการชาระค่าบารุงการศึกษาฯ และค่าหอพัก ทางไปรษณีย์ มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธญ
ั บุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.2562
6.ติดตามข้อมูล ลงทะเบียนและกรอกรายละเอียด กองทุน กรอ./กยศ. https://www.nurse.rmutt.ac.th/?p=6114
ผู้ประสานงาน พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ 02 549 3122, 081 804 5695 ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ 02 549 3310

รข. 01
(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Office of Academic Promotion and Registration

แบบคำร้องทัว่ ไป
วันที่.......................................................
ข้าพเจ้าี(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา....................................................
นักศึกษาคณะ/วิทยาลัยีีีพยาบาลศาสตร์ีีีสาขาวีชิ าีีีพยาบาลศาสตรบัณฑิตีีีี ีภาคปกติีีรุ่นท่ีีีี2ีีี
โทรศัพท์ี (ทส่ ามารถตีดิ ต่อได้)…................................................ีE-mail ……………………………………………ID Line : ......................................
ผู้ปกครองี(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................โทรศัพท์ี (ทส่ ามารถตีดิ ต่อได้)..........................................
*พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครองและเซ็นรับทราบการขอผ่อนผันการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาีค่าลงทะเบยน
และค่าธรรมเนยมการศึกษาีในการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ีโควตาี(ปวช./ปวส.)ีีีี
ีสอบตรงี(ปวช./ปวส.)
TCAS รอบท่ 1
TCAS รอบท่ 2ีีีี TCAS รอบท่ 3ีีีี TCAS รอบท่ 4ีีี TCAS รอบท่ 5 อื่นๆีี....................
แจ้งความประสงค์ีีี
ีขอบันทึกประวัตเิ พื่อขึ้นทะเบยนเป็นนักศึกษาล่าช้า
ขอชาระเงินค่าบารุงการศึกษาีค่าลงทะเบยนีและค่าธรรมเนยมการศึกษาล่าช้าีเต็มจานวน...............................................บาท
ในีวันท่............./................../.…..…........ี
ีขอผ่อนผันการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาีค่าลงทะเบยนีและค่าธรรมเนยมการศึกษาีโดยขอชาระเงินแบ่งเป็นี2ีงวดีดังน้
งวดท่ี1ีจานวนเงินี31,000ีบาทีระหว่างชาระวันท่ี2 – 8 กรกฎาคม 2562
งวดที2ีจานวนเงินี25,000ีบาทีระหว่างชาระวันท่ี7 – 11 ตุลาคม 2562
ชาระเงินีณีห้องีีRMUTT Student Service Center ชั้นี1ีอาคารีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยนีี
เหตุผลเนื่องจากีีผู้ปกครอง/นักศึกษาไม่พร้อมในการชาระค่าบารุงการศึกษาีค่าลงทะเบยนีและค่าธรรมเนยมการศึกษาให้ครบตาม
จานวนท่มหาวิทยาลัยกาหนดีและหากข้าพเจ้าไม่ได้ชาระเงินตามกาหนดท่ได้แจ้งไว้แล้วนั้นีข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตร
ปีการศึกษาี2562ีและไม่ขอรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยฯีในภายหลังไม่ว่ากรณใดๆทั้งสิ้น
จึงเรยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตต่อไปด้วยี จักขอบคุณยิ่งี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.............................................................................
(.............................................................................)
นักศึกษา/วันท่......./........./........
ลงชื่อ.............................................................................
(.............................................................................)
ผู้ปกครอง/วันท่......./........./........
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
ีีีีเรยนีผอ.สวท.เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามท่นักศึกษา
แจ้งความประสงค์

ลงชื่อ………….............………………………
(หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบยนประวัติ/แทน)
............/............/...............

ค วามเห็น/คาสั่งของผู้อานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อนุญาต
อื่นีๆีระบุ................................................................
………………………………………………...................………………
ลงชื่อ………….............………………………
(นายณัชติพงศ์ีีอูทอง)
............/............../...............

