มหาวิทยาลั
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558
-------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับ นี้ และ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติต่อไปนี้
1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ใ ห้ ผู้ ส อ บ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ า ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.grad.rmutt.ac.th ระหว่างวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2558 โดยใช้เลขประจาตัวนักศึกษา 13 หลั ก
เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน บันทึกข้อมูล ประวัตินักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน การบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงใน
ทะเบียนประวัตินักศึกษาบนเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หากผู้สอบผ่านรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สมบูรณ์
2. กาหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2.1 การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ณ สานักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้ ผู้ ส อบผ่ านทุกคณะที่ดาเนิ น การตามข้ อ 1 แล้ ว พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์
www.grad.rmutt.ac.th และไปส่ ง เอกสารใบขึ้น ทะเบีย นเป็ นนั กศึ กษา / ท าบัต รประจ าตั ว นัก ศึก ษา
ตามกาหนดการดังนี้
วันที่

เวลา
เวลา 08.30 – 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 – 16.30 น.

คณะ/วิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-2เอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้สอบผ่านต้องส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเอกสารเพื่อทาประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน
โดยเรียงเอกสารเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตามลาดับ ดังนี้
1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดาขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ – นามสกุล นักศึกษา) จานวน 1 ชุด
4. สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อหรื อนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน) ถ้ามี จานวน 2 ชุด
5. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสาเร็จการศึกษา หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
6. กรณีที่สาเร็จการศึกษาหลังวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ให้นาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสาเร็จ
การศึกษา หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ ไปยื่นเพิ่มเติมที่ห้องสานักบัณฑิตศึกษา
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2559 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะถูกประกาศให้ หมดสิ ทธิ์ที่จะเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องและเขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/รหัสประจาตัวนักศึกษาให้ครบ 13 หลัก ที่มุม
บนด้านขวาของเอกสารทุกแผ่น (ดูรหัสประตัวนักศึกษาได้ที่ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)
2. เอกสารข้อ 5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจาก
สถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่จบ” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะ
ประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ต่อไป
3. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น
2.2 การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
ณ สานักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หลังจากผู้สอบผ่านที่ดาเนินการตามขั้นตอนการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ ณ
สานักบัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการต่อ โดยนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด เปิดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่อทาบัตรประจาตัวนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมรายปีเหมา
จ่ายตลอดหลักสูตร จานวน 200.- บาท
3. ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2558
ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รับใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอัตราการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน/รับ
ชาระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2558 (ธนาคาร
มาให้บริการในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558)

-3หมายเหตุ :
1. หากผู้สอบผ่านไม่ดาเนินการตามขั้นตอนนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2. ให้ผู้สอบผ่านเก็บหลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน
3. ผู้สอบผ่านที่ชาระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
4. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT และ e-mail@rmutt กรอก
ข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด ส่งให้กับสานักบัณฑิตศึกษาใน
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ให้นักศึกษาดูท้ายประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามที่คณะกาหนด
6. วันเปิดภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

วันที่ 11 มกราคม 2559
วันที่ 16 มกราคม 2559

ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อม
ชาระเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558 หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาหรือการชาระเงินค่าลงทะเบียน ติดต่อได้ที่สานักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2549-3697 โทรสาร 0-2549-3619 หรือฝากข้อความไว้ที่ E-Mail: grad@rmutt.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 16

ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชือ่ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ จานวน 7 ราย
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

คานาหน้านาม

ชือ่

นามสกุล

หมายเหตุ

125872080001-3 นางสาว
125872080002-1 นางสาว

มุกดามณี

ศรีพงษ์เพริศ

ยุพา

ตุ้มท้วม

ค่าเทอม 28,000 บาท

125872080003-9 นางสาว
125872080004-7 นางสาว

ศิริพร

เกษวิทย์

(ยังไม่รวมค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน)

ณัฐชานันท์

โตนาม

ชาระระหว่างวันที่ 26 - 28 ธ.ค. 58

มนต์ณัฐ

วงส์ไชยรัตนกุล

6

125872080005-4 นาง
125872080006-2 นางสาว

ปนัดดา

นกแก้ว

7

125872080007-0 นางสาว

อรวรีย์

นาคสาแดงฤทธิ์

1
2
3
4
5

หมายเหตุ

กาหนดการปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียน

ณ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

