ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
___________________________
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ ด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ระดับ ปริญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม ๑) ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ นายณัฐนนท์ วงค์นพรัตน์ รหัสประจาตัวสอบ
๖๑๒๘๐๑๔๒๐๐๐๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และดาเนินการดังนี้
๑. รายงานตัวขึ้นทะเบี ยนพร้ อมชาระเงินเป็นนักศึกษา และส่งเอกสารการรายงานตัว ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ ผู้รายงานตัว
ต้ อ งส่ ง มอบฉบั บ สมบู ร ณ์ ภ ายหลั ง โดยเอกสารดั ง กล่ า วต้ อ งระบุ วั น สาเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งหากผลการตรวจสอบภายหลังพบว่า
ไม่ได้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณ สมบัต ิใ นการเข้า ศึก ษา และมหาวิท ยาลัย ไม่ค ืน เงิน ค่า ใช้จ ่า ยทั ้ง ปวงที ่ช าระให้ก ับ
มหาวิทยาลัย
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนปฏิบัติตามประกาศ ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แนบท้ายประกาศนี้
หากไม่ปฏิบัติตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ มรายงานตัว ขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ด้ว ยตนเอง
ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้
2.1 ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ลงชื่อ-นามสกุล และ
วันที่ ในใบรายงานตัว
2.2 หลักฐานชาระเงินขึ้นทะเบียน
2.3 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.5 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.6 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา-มารดาเป็น
ผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ
2.7 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
2.8 รูปถ่าย 1 นิ้ว ของนักศึกษา จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่าย)
2.9 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา จานวน 3 ฉบับ
* สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องเขียนรับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ-นามสกุล
3. ส่งเอกสารตามข้อ 2 ด้วยตนเอง ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 หากพ้นกาหนดถือว่าการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาเป็นโมฆะ
4. กรณีเอกสารไม่ครบ ให้ ยื่นคาร้ องโดยใช้แบบฟอร์มใบคาร้องทั่ว ไป (สวท.01) หรือบันทึกแจ้งเอกสารไม่
ครบถ้วนโดยนาไปยื่นที่ทะเบี ยนศูนย์พื้ นที่ ที่ได้รับคัดเลือก และต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถ
ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้
5. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ ผู้รายงานตัวฯ ต้อง
ส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวั นสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งหากผลการตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่
คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงทีช่ าระให้กับมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษาอัตราเหมาจ่าย
ค่าลงทะเบียนอัตราเหมาจ่าย
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
ค่าบารุงห้องสมุดและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม
*ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1,800
5,000
5,000
5,000
5,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,500
3,500
3,500
3,500
500
500
500
500
18,800

17,000

17,000

17,000

หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ 0 3570 9096 หรื อ www.agri.rmutsb.ac.th

รวม
1,800
20,000
32,000
14,000
2,000
69,800

