ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ (รอบ ๓.๕) ฉบับที่ ๒
--------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้กาหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ ใน
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์เรียกรายชื่อเพิ่มเติม นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีส านที่ ๑๓๐๐ / ๒๕๖๐ ลงวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจให้ รองอธิ การบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ (รอบ ๓.๕) ฉบับที่ ๒ โดยให้ผู้มีรายชื่อดาเนินการตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ ดังนี้

๑. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการ
การศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้ง
ชาระเงินขึน้ ทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชาระเงินผ่านธนาคาร ในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ณ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน ส านั กงานบริหารสิน ทรัพ ย์ อาคาร ๓๕ ชั้ น ๑ ใน
ขั้ น ต อ น ข อ งก า รรั บ ชุ ด นั ก ศึ ก ษ า วั น ที่ ๑ ๙ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๑ วั น ราย งาน ตั ว
นักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ จานวน ๒,๓๐๐ บาท ชาระในวันรายงานตัว
๓. การรายงานตั ว นั กศึ ก ษ าใหม่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน ตรวจสุ ข ภ าพ และจองหอพั ก
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ อาคารส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
อาคาร ๓๕
๔. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่ านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้ง
พิ ม พ์ ใ บรายงานการลงทะเบี ย น / ใบแจ้ ง ช าระเงิ น / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไปช าระเงิ น ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ ให้ นั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ หมดเขตช าระเงิ น ภายในวั น ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (นักศึกษาทั้งหมด)

/หากผูม้ ีสิทธิ์...

-๒หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ และไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑ – ๔ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

/รายละเอียดแนบท้าย...

-๓-

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๓)
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ
บริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้ง
ชาระเงินขึน้ ทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยปฏิบตั ิดังนี้
๑.๑ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา (Education Service System :
ESS) http://ess.rmuti.ac.th และพิมพ์ ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนักศึกษา
(ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนได้ https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)
๑.๒ นั ก ศึ ก ษาน าใบแจ้ ง ยอดการช าระเงิ น ค่ า ขึ้ นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา น าไปช าระเงิ น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง)
หลังจากชาระค่าขึ้นทะเบียนประมาณ ๒ วันทาการ ให้นักศึกษาสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ศึ ก ษ า ( Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th ( ด า ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ ก า ร ส ร้ า ง บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง า น ไ ด้
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS)
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการ-การจัดการทั่วไป
- การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

**ค่าขื้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ครั้งเดียวแรกเข้า

รวมทั้งสิ้น

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๘,๑๕๐

ขั้ น ตอนที่ ๒ นั ก ศึ ก ษาใหม่ สั่ ง จองชุ ด และช าระเงิ น ผ่ า นธนาคาร ในระบบจองชุ ด เครื่ อ งแบบและ
เครื่องหมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สานักงานบริหารสินทรัพย์ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑ ในขั้นตอน
การรับชุดนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
(เสื้อนักศึกษา, กระโปรง (หญิง), กางเกง (ชาย), เสื้อกีฬา, รองเท้า, หัวเข็มขัด, สมุดเรียนฯ)

๒,๓๐๐ บาท

/ขั้นตอนที่ ๓...

-๔ขั้ น ตอนที่ ๓ การรายงานตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน ตรวจสุ ข ภาพและจองหอพั ก
(นัก ศึก ษาใหม่ดาเนิน การทุก คน) ณ อาคารสานัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น อาคาร ๓๕ ระหว่า ง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังกาหนดการต่อไปนี้

วัน เดือน ปี

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา

คณะฯ

คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ๔ ปี
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีเทียบโอน
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ (วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยศาสตร์ ปริญญาตรี ๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยศาสตร์ ปริญญาตรีเทียบโอน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ)

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ขึน้ ทะเบียน
นักศึกษา ตรวจสุขภาพ จองหอพัก และกู้ยืม กยศ. ในวันส่งเอกสารหลักฐาน โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่ง ณ
อาคารสานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕ ดังต่อไปนี้
เอกสารสาหรับงานทะเบียนและประมวลผล
๑. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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
และแสดงผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น ใบรับรองผลการเรียน

เอกสารสาหรับเปิดบัญชีธนาคาร
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ขนาด A๔

จานวน ๑ ฉบับ

ขนาด A๔
ขนาด A๔

จานวน ๒ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ

เอกสารสาหรับตรวจสุขภาพ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารสาหรับกู้ยืม กยศ.
๑.
๒.
๓.
๔.

แบบคาขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studenloan และแบบคาขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (กยศ.๑๐๑)
เอกสารของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน) ถ่ายหน้าเดียวกัน
เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน) ถ่ายหน้าเดียวกัน
เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
/๔.๑ กรณีบิดา...

-๕๔.๑ กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมมีรายได้ประจาให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนของบุคคล
นั้น แล้วแต่กรณี
๔.๒ กรณีบดิ า มารดา ผูป้ กครอง ยื่นคาขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจาให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
เงิน (แบบ กยศ.๑๐๒) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
๕. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)
๖. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
๗. ใบแสดงผลการเรียน
๘. ใบรับรองการผ่านกิจกรรมจิตอาสา ๑๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา
๙. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่เปลีย่ นชื่อหรือเปลีย่ นามสกุล
๑๐. นักศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.rmuti.ac.th/support/activity/
******** สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร ********
******** เช่น สาเนาบัตรประจาประชาชนบิดา มารดาต้องเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง เป็นต้น *******

ขั้ น ตอนที่ ๔ ลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละช าระเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (นักศึกษาใหม่ดาเนินการทุกคน) ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงิน
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา จากัด (มหาชน) ได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อ
ชาระเงินที่ธนาคาร
รายการ
 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
 ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
- ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
- ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า
- ค่าน้าประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔.๒ ค่าใช้จ่ายของกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ปวส.

ปริญญาตรี ๔ - ๕
ปี (ปกติ)

ปริญญาตรี
เทียบโอน (ปกติ)

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐
๒๐๐ บาท

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เตรียมเอกสารรายงานตัวให้ถ่ายสาเนาขนาด A๔ เท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคนต้องดาเนินการครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กาหนด ( ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ ) หากไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และไม่สามารถ ขอคืนสิทธิ์
หรือขอรับเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓. ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๓๕ และ ๐๖๓ – ๕๘๒๑๖๐๓ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ww.oapr.rmuti.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษำใหม่คณะบริหำรธุรกิจ มทร.อีสำน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วัน/เดือน/ปี
17 พ.ค. 61

รำยกำรกิจกรรม
- นักศึกษาใหม่ 2561 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ปริญญาตรี 2 ปี) ยื่นคาร้องขอเทียบโอน
ผลการเรียน (พร้อมสำเนำเอกสำรผลกำรเรียนระดับปวส. จำนวน 2 ฉบับ)
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกงานวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
หรือ โทร 044-233075 ต่อ 3693

18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรบัญชี (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรจัดกำร (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับนักศึกษาใหม่
18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่

เวลำ / สถำนที่
เวลำ 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องมรกตอีสำน อำคำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น3
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรภำค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำง และห้อง 301,302 อำคำรคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรแต่งกำย
ชุดนักศึกษำ ที่ถูกระเบียบ

*ตำมสถำบันเดิม*
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ

นักศึกษาใหม่ 2561 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในระบบบริการการศึกษา ESS
18 - 20 มิ.ย.61 (แบบกระเช้า)
21 – 24 มิ.ย. 1 (แบบรายวิชา)
14 มิ.ย. 61 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าหอพัก รอบที่ 1
เวลำ 08.00 – 16.00 น. หอพักนักศึกษำ
19 มิ.ย. 61 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าหอพัก รอบที่ 2
เวลำ 08.00 – 16.00 น. หอพักนักศึกษำ
20 มิ.ย. 61 โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า กิจกรรม “มอบตัวเป็นศิษย์และสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง BA”
เวลำ 07.00–16.00 น. หอประชุมวทัญญู เสื้อยืดสีดำ , กำงเกงวอร์มสีดำ
หรือสีกรม , รองเท้ำผ้ำใบ
ณ ถลำง
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
21 มิ.ย. 61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรเงิน (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับ เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 3
ที่ถูกระเบียบ
นักศึกษาใหม่
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
22 มิ.ย. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 เข้าร่วมทุกคน/ทุกคณะ
เวลำ 07.00 – 12.00 น. หอประชุมวทัญญู
ที่ถูกระเบียบ
ณ ถลำง
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
23 มิ.ย. 61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรตลำด (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้อง 803
ที่ถูกระเบียบ
สาหรับนักศึกษาใหม่
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
23 มิ.ย. 61 กิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะ
เวลำ 09.00 – 12.00 น.
ชุดสุภำพ
บริหารธุรกิจ หมำยเหตุ : ผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ 2561 เข้ำร่วมประชุม
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ

25 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61

เปิดการศึกษาที่ 1 / 2561
นักศึกษำใหม่ 2561 ทุกคณะ เข้ำร่วมโครงกำร ก้ำวแรกสู่ มทร.อีสำน

18 มิ.ย. 61

โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า กิจกรรม “ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม”

เวลำ 07.00 – 17.00 น.
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ห้องตะโกรำย ๒ อำคำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม : ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก คณะบริหำรธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 044-233075

ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
เสื้อเฟรชชี่, กำงเกงวอร์มสีดำ
หรือสีกรม , รองเท้ำผ้ำใบ

รหัสสำขำ 1521012
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ กลุ่มมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (TCAS) รอบที่ 4 กำรรับตรงอิสระ ฉบับที่ 2

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระดับ ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสสำขำวิชำ 1521012 สำขำวิชำกำรบัญชี(บช.บ.)
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
เลขประจำตัวขึ้น
ชื่อ - สกุล
หมำยเหตุ
ทะเบียน
15210120142 นาย
วรการ
ญาณวุฒโิ ท
15210120148 นางสาว เยาวลักษณ์
ต้นสีนนท์
15210120153 นางสาว พรนภัส
ลับดีพะเนาว์
15210120156 นางสาว ณัฐิดา
พิมพ์ในเมือง
15210120157 นางสาว ใบเฟริน
ทรายทอง
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำดำเนินกำรตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ
15210120160 นางสาว เจนจิรา
หงษ์ขาว
หำกไม่ดำเนินกำรตำมประกำศ ถือว่ำสละ
15210120162 นางสาว มนทิรา
วิชัยรัตน์
สิทธิ์
15210120168 นางสาว ชนัญชิดา
รัตนา
15210120180 นางสาว สุนิษา
ชานาญธรรม
15210120183 นางสาว พิชามญชุ์
ฝาดสูงเนิน
15210120186 นางสาว ชนิตา
กล้ากระโทก
15210120190 นางสาว ชยธร
สุนทรวิโรจน์
หน้าที่ 1/1

รหัสสำขำ 1523022
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ กลุ่มมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (TCAS) รอบที่ 4 กำรรับตรงอิสระ ฉบับที่ 2

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ระดับ ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสสำขำวิชำ 1523022 สำขำวิชำกำรตลำด(บธ.บ.)
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
เลขประจำตัวขึ้น
ชื่อ - สกุล
หมำยเหตุ
ทะเบียน
15230220069 นางสาว อาทิตญา
กว้างนอก
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำดำเนินกำรตำมประกำศ
15230220072 นาย
อินทรัชต์
ศรีธรรมรัชต์
มหำวิทยำลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ
15230220074 นางสาว กันตินันท์
นันท์ณัฐพร
หำกไม่ดำเนินกำรตำมประกำศ ถือว่ำสละ
15230220076 นางสาว ปัณฑิตา
แหวนทองจันทร์
สิทธิ์
15230220078 นาย
พิพฒ
ั น์
ดลโสภณ
15230220087 นางสาว หทัยรัตน์
พิพฒ
ั น์ธรรมคุณ
15230220088 นาย
บุญญฤทธิ์
กรภิบาล
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รหัสสำขำ 1532022
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ กลุ่มมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (TCAS) รอบที่ 4 กำรรับตรงอิสระ ฉบับที่ 2

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับ ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสสำขำวิชำ 1532022 สำขำวิชำกำรจัดกำร-กำรจัดกำรทั่วไป(บธ.บ.)
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
เลขประจำตัวขึ้น
ชื่อ - สกุล
หมำยเหตุ
ทะเบียน
15320220031 นางสาว วันวิสาข์
วงศ์สูงเนิน
15320220033 นาย
ณัฐดนัย
ยอดบุญมา
15320220034 นางสาว พรณิชา
ท่วมพุดซา
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำดำเนินกำรตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ
15320220035 นางสาว พรทิพา
เป๋รัตนสาราญ
หำกไม่ดำเนินกำรตำมประกำศ ถือว่ำสละ
15320220041 นางสาว วาริน
เชาว์พลกรัง
สิทธิ์
15320220045 นางสาว รสิตา
คนอยู่
15320220050 นางสาว วรรณรัตน์
กลัดน้อย
15320220054 นางสาว ณัฐณิชา
แนบพุดซา
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รหัสสำขำ 1532032
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ กลุ่มมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (TCAS) รอบที่ 4 กำรรับตรงอิสระ ฉบับที่ 2

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ระดับ ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสสำขำวิชำ 1532032 สำขำวิชำกำรจัดกำร-กำรจัดกำรอุตสำหกรรม(บธ.บ.)
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
เลขประจำตัวขึ้น
ชื่อ - สกุล
หมำยเหตุ
ทะเบียน
15320320027 นาย
อิทธิพทั ร
สรเพชญ์พสิ ัย
15320320029 นาย
พีระพงศ์
มักการุณ
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำดำเนินกำรตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ ข้อ 1 - 4 ให้ครบทุกข้อ
15320320032 นาย
ยุทธนา
พิศนอก
หำกไม่ดำเนินกำรตำมประกำศ ถือว่ำสละ
15320320035 นางสาว เพชรลัดดา
พันธุส์ วัสดิ์
สิทธิ์
15320320037 นาย
กรวิชญ์
คงศักดิ์ตระกูล
15320320038 นาย
อรินทร์ราช
คนโทฉิมพลี
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