ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒) ตามรายชื่อดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขา ๑๕๒๑๐๔๔ สาขาวิชาการบัญชี แผน ก แบบ ก๒ ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
๑. ๑๕๒๑๐๔๔๐๐๑๐
นางสาว นุชนาฏ
บรรจงปรุ
รหัสสาขา ๑๕๒๑๐๔๕ สาขาวิชาการบัญชี แผน ข แบบ ก๒ ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
๑. ๑๕๒๑๐๔๕๐๐๐๕
นางสาว นฤมล
สูญญาจารย์
๒. ๑๕๒๑๐๔๕๐๐๐๖

นาง จรรยา

สุดพูล

รหัสสาขา ๑๕๓๒๐๔๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ๒ ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
๑. ๑๕๓๒๐๔๔๐๐๐๙
นาย จักรพงศ์
โพธิ์ดีโรจนกุล
รหัสสาขา ๑๕๓๒๐๔๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
๑. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๒๙
นาย วิสุทธิ์
วิมลธรรม
๒. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๑

นาย อภิสิทธิ์

จันทะภา

๓. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๒

นาย ปฐมพงษ์

ประสิทธิ์เทียน

๔. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๓

นางสาว พรรณภัทร

ขวัญทอง

๕. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๖

นางสาว วัชรีพร

จันทร์เพชร

๖. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๗

นางสาว ปณิชา

นาคเปลื้อง

๗. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๘

นางสาว จันทร์สุดา

ดอกบัว

๒

๘. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๓๙

นางสาว กัญญ์วิญาณ์

ศิริศรีมังกร

๙. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๔๐

นาย ภูริวัฒ

สนมศรี

๑๐. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๔๑

นาย ชิน

วงษ์แสง

๑๑. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๔๒

นาง พชร

เชษฐ์ศักดา

๑๒. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๔๓

นางภาวินี

กิ่งโพธิ์

๑๓. ๑๕๓๒๐๔๕๐๐๔๔

นางสาวปรียาภัทร์

ขนานแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
รหัสสาขา ๑๖๒๒๐๒๔ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก แบบ ก๒ ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์
๑. ๑๖๒๒๐๒๔๐๐๐๑
นางสาว สุวิมล
ไทยน้อย
๒. ๑๖๒๒๐๒๔๐๐๐๒

นางสาว ณัฐฏนิชชา

กรูกระโทก

๓. ๑๖๒๒๐๒๔๐๐๐๓

นางสาว อรวี

คงนอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขา ๑๗๒๑๐๓๔ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก๒ ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์
๑. ๑๗๒๑๐๓๔๐๐๐๖
นาย ณัฏฐพล
เตรียมเชิดติวงศ์
รหัสสาขา ๑๗๒๑๐๓๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก๒ ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
๑. ๑๗๒๑๐๓๕๐๐๑๑
นาย วุฒิวัฒน์
มังกรงาม
๒. ๑๗๒๑๐๓๕๐๐๑๒

นาย กิตติเดช

ลัทธิ

รหัสสาขา ๑๗๓๑๐๓๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก แบบ ก๒ ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์
๑. ๑๗๓๑๐๓๔๐๐๐๓

นาย ธนกฤต

ศรีวิสุทธิชัย

๒. ๑๗๓๑๐๓๔๐๐๐๔

นายอานาจ

ภูริทัตโสภณ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการตามประกาศ ดังนี้
๑. ขึ้นทะเบี ยนนักศึกษาใหม่และช าระเงินค่าใช้ จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการ
การศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระ
เงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมด
เขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓

๒. ส่งเอกสารหลักฐาน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๕ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ
บริ ก ารการศึ ก ษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้ อ มทั้ ง พิ ม พ์ ใบ
รายงานการลงทะเบีย น / ใบแจ้งช าระเงิน / ใบเสร็จรับ เงิน ไปชาระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้นักศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ และไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑ – ๓ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และไม่สามารถขอคืน
สิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๔

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการดังนี้
ขั้ นตอนที่ ๑ ขึ้นทะเบี ยนนั กศึ กษาใหม่ และช าระเงินค่าใช้ จ่ ายผ่ านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ในระบบบริการการศึกษา
(Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา /
ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุก
สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๑ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th และพิมพ์ ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนักศึกษา (ดาวน์
โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนได้ https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)
๑.๒ นักศึกษานาใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้ นทะเบียนนักศึกษา น าไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา จ ากัด (มหาชน) ได้ ทุ กสาขาทั่ ว ประเทศ (โปรด
ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน ค่าขึ้นทะเบียนนั กศึกษาใหม่ ให้ ถูกต้อง) หลังจากชาระค่า ขึ้น
ทะเบี ย นประมาณ ๒ วั น ท าการ ให้ นั ก ศึ ก ษาสร้า งบั ญ ชี ผู้ ใช้ ง านในระบบบริก ารการศึ ก ษา
การศึ กษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th (ดาวน์ โหลดคู่ มื อ
การสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)
ขั้นตอนที่ ๒ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพ (นักศึกษาใหม่ดาเนิน การทุ กคน) ณ
อาคารสานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร ๓๕ ชั้น ๓ ห้องประชุมตะโกราย ๒ ดังต่อไปนี้
๑. สาเนาใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
(ใบประวัตินักศึกษา ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาประจาตัวประชาชนบิดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาประจาตัวประชาชนมารดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑)
ขนาด A๔
จานวน ๒ ฉบับ
**หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑) ให้นาเอกสารที่ระบุชื่อสถานศึกษาเดิม และ
แสดงผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น ใบรับรองผลการเรียน
๗. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ขนาด A๔
จานวน ๒ ฉบับ
(กรณีชื่อสมัครไม่ตรงกับเอกสารระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.)

ขั้นตอนที่ ๓ ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นักศึกษาใหม่
ดาเนินการทุกคน) ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้ง
พิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระ
เงินภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
๒. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๓๕ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ww.oapr.rmuti.ac.th

