มหาวิทยาลั
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
-------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติต่อไปนี้
1. บันทึกประวัติ
ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ใบรายงานตั ว เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ว็ บ ไซต์
www.grad.rmutt.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก จานวน 1 รูป (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการหรือชุดครุยปริญญา)
2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ให้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ทุกคนนาใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไปรายงานที่ห้องสานักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558 ตามเวลาดังนี้
เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท)
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับ
ปริญญาเอกและระดับปริญญาโท)
โดยเตรี ยมเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเซ็น ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
รหัสประจาตัวนักศึกษา คณะ และสาขาวิชา ลงในเอกสาร ดังนี้
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ต สีขาวหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก
จานวน 1 รูป
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ขนาดเอ 4 จานวน 1 ชุด
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน ขนาดเอ 4 จานวน 1 ชุด
2.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ขนาดเอ 4 จานวน 2 ชุด
2.4 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสาเร็จการศึกษา หรือสาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ
2.5 กรณีที่สาเร็จการศึกษาหลังวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ให้นาใบแสดงผลการศึกษา
ฉบั บส าเร็จ การศึกษา หรื อสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ ไปยื่นเพิ่มเติมที่ห้ องสานักบัณฑิตศึกษา
ภายในวั นที่ 15 สิ งหาคม 2558 หากพ้ นก าหนดนี้ แล้ วจะถู กประกาศให้ หมดสิ ทธิ์ ที่ จะเข้ าเป็ นนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยฯ

-23. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษารับใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าลงทะเบียน หลังจากที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา
เรี ยบร้อยแล้ ว ช าระเป็น เงิน สดตามจานวนเงินตามใบแจ้งยอด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยธนาคาร
กรุงเทพฯ จะมาให้บริการรับชาระเงินค่าลงทะเบียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
4. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว (วันที่ 25 กรกฎาคม 2558) ทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
4.1 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ส วมหมวก
จานวน 1 รูป (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการหรือชุดครุยปริญญาและไม่ใช้รูปที่ปริ้นจากเครื่องพิมพ์)
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีและทาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวนเงิน 200.- บาท
5. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ให้นักศึกษาดูท้ายประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามที่คณะกาหนด
6. วันเปิดภาคการศึกษา
ภาคปกติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ภาคพิเศษ
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อม
ชาระเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 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 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชือ่ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ จานวน 5 ราย
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

คานาหน้านาม

ชือ่

นามสกุล

หมายเหตุ

1

115870806001-2 นางสาว

พรพรรณ

ศรีเกษ

2

115870806002-0 นางสาว

พลอย

วจนานนท์

ค่าเทอม 42,000 บาท

3

115870806003-8 นางสาว

อังศุมาลิน

กองสมัคร

ชาระระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 10 ส.ค. 58

4

115870806004-6 นางสาว

พิชชานันท์

เหล็กกล้า

ณ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

5

115870806005-3 นาย

พัฒนา

ฉินนะโสต

หมายเหตุ

กาหนดการปฐมนิเทศ ติดต่อคณะในวันเปิดภาคการศึกษา

