ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนัน้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีส านที่ ๐๓๒๖ / ๒๕๖๒ ลงวัน ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เรื่อ งมอบอ านาจให้ รองอธิก ารบดีรัก ษาราชการแทน
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ผู้มีรายชื่อ
ดาเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้
๑. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการ
ก า ร ศึ ก ษ
า
( Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้ อ มทั้ ง พิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ช าระเงิ น ขึ้ น ทะเบี ย น
นักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หมดเขตชาระ
เงินภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานและตรวจสุ ข ภาพ ในวั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓๕
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ( Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิ มพ์ ใบรายงานการลงทะเบี ยน / ใบ
แจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๒ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๒ และไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑ – ๓ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และไม่สามารถ
ขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารที่ต้องนาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐาน
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันส่งเอกสารหลักฐาน
โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องประชุมตะโกราย 2 ดังต่อไปนี้
เอกสารสาหรับงานทะเบียนและประมวลผล
1. สาเนาใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
(ใบประวัตินักศึกษา ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาประจาตัวประชาชนบิดา
ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาประจาตัวประชาชนมารดา
ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. 1)
ขนาด A4
จานวน 2 ฉบับ
**หมายเหตุ : กรณี ไม่มี ใบระเบี ยนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. 1) ให้น าเอกสารที่ ระบุชื่ อสถานศึ กษาเดิม และ
แสดงผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น ใบรับรองผลการเรียน
7. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ขนาด A4
จานวน 2 ฉบับ
(กรณีชื่อสมัครไม่ตรงกับเอกสารระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.)

เอกสารสาหรับตรวจสุขภาพ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน

ขนาด A4
ขนาด A4

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
2. ผู้ที่มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

