
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 วิทยาเขตขอนแก�น 

เรื่อง  รายช่ือผู!มีสิทธิ์เข!าศึกษาต�อและข้ึนทะเบียนเป(นนักศึกษาใหม�  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร0อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รอบเพ่ิมเติม) ประจําป5การศึกษา 2564 

 ________________________________________________ 
 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น  ได�ดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษาเข�าศึกษาต�อใน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร. และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รอบเพ่ิมเติม) ประจําป3การศึกษา 2564  ในวันพุธท่ี 16 มิถุนายน 2564  เสร็จสิ้นไปแล�วนั้น 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ท่ี 029/2562  เรื่อง ให�ข�าราชการพ�นจาก
ตําแหน�งและแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  จึงออกประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต�อและข้ึน
ทะเบียนเปDนนักศึกษาใหม� ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร. และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รอบเพ่ิมเติม) ประจําป3การศึกษา 2564 ท้ังนี้  ให�ผู�ท่ีมีรายชื่อตามเอกสารท่ีแนบท�ายประกาศปฏิบัติดังนี้   
 

 กําหนดการ วันท่ีดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ 
1. ให�ผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต�อทําการกรอกประวัติและ   
ข้ึนทะเบียนเปDนนักศึกษาใหม�ผ�านระบบ Online  
พ ร� อ ม ท้ั ง ให� นั ก ศึ ก ษ า พิ ม พ. ใบ ป ระวั ติ แ ล ะ               
ใบชําระเงินค�าข้ึนทะเบียนเปDนนักศึกษาใหม�  
นําไปชําระเงินท่ีธนาคารตามท่ีระบุในเอกสาร
ดังกล�าว 
 

19  -  20  มิถุนายน 2564 
 

สแกน QR CODE 
เพ่ือกรอกประวัติและข้ึนทะเบียน 

 

 
 
 
 
 

สําเนา 

/2. ลงทะเบียนเรียน… 



- 2 – 
 

กําหนดการ วันท่ีดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ 
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และชําระค�าอุปกรณ.
พร�อมเครื่องแบบนักศึกษาและส�งเอกสารทางการ
ศึกษา (สําเนาใบเกรด หรือ ใบ รบ. ท่ีมีวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 3 ฉบับ)  
โดยมีค�าใช�จ�ายดังนี้  
  2.1 ค�าประกันฯ  1,200 บาท 
 (สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3,200 บาท) 
  2.2 ค�าอุปกรณ.พร�อมเครื่องแบบฯ  
     - นักศึกษาชาย ระดับ ปวช.          160 บาท 
     - นักศึกษาหญิง ระดับ ปวช.         320 บาท 
     - นักศึกษาชาย ระดับ ปวส.        1,740 บาท 
     - นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.       1,850 บาท 
     - นักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี  1,730 บาท 
     - นักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี 1,550 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 มิถุนายน 2564 

ณ ห!องคอมพิวเตอร0ช้ันลอย 
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) 

วิทยาเขตขอนแก�น 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3. วันเปWดภาคเรียน 1/2564 21 มิถุนายน 2564  
หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้  หากนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เข�าศึกษาฯ ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันเปDดภาคเรียนท่ี 1 ป5การศึกษา 
2564   และไม�ดําเนินการให!ครบทุกข้ันตอนข!างต!น  ตามวัน-เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  ถือว�าสละสิทธิ์การ
เข!าศึกษา  โดยไม�สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค�าใช!จ�ายท่ีได!ชําระไปแล!วคืนไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

                                                          
 

 
(ผู�ช�วยศาสตราจารย.อาดา   รัยมธุรพงษ.) 

          รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 
                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

....................................ร�าง/พิมพ.  
(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ.) 
....17...../....มิ.ย.../.....64.... 

.......................................ตรวจ 
(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ.) 
....17...../....มิ.ย.../.....64.... 

........................................ทาน 
(นางสาวพิราวรรณ  โสตรจํ้า) 
....17...../....มิ.ย.../.....64.... 



 เอกสารเพ่ิมเติมแนบท!ายประกาศ 
การส�งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม� ประจําป5การศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น 
ลําดับท่ี รายการเอกสาร จํานวน 

1 ใบรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนนักศึกษา พร�อมติดรปูถ�ายสถานศึกษาเดิม และลงช่ือนักศึกษา 1 แผ�น 
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (พร�อมรับรองสําเนา) 1 แผ�น 
3 สําเนาทะเบียนบ�านนักศึกษา / บิดา /มารดา (พร�อมรับรองสําเนา) 

(กรณีบิดาหรือมารดา บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตหรือหย�าร!าง หรือแยกกันอยู� ให!นักศึกษาใช!
สําเนาของบุคคลท่ีนักศึกษาอาศัยอยู�ด!วย) 

อย�างละ 1 แผ�น 

4  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือและนามสกุล ของนักศึกษา/บิดา/มารดา (ถ�ามี) (พร�อมรับรองสําเนา) อย�างละ 1 แผ�น 
5 สําเนาหลักฐานใบแสดงผลการเรียนฉบับสําเร็จการศึกษาแล�ว 

(หากเอกสารมีมากกว�า 1 หน�า ต�องสําเนาทุกหน�าพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง)  
ส�งในวันชําระเงินค�าอุปกรณ0พร!อมเคร่ืองแบบนักศึกษาท่ีวิทยาเขตขอนแก�น  

ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 

3 ฉบับ 

6 หลักฐานทุกฉบับให�เขียนรหัสนักศึกษากํากับในเอกสาร มมุขวาบน ของเอกสารน้ัน ๆ - 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................ร�าง/พิมพ.  
(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ.) 
.....24....../....เม.ย........../.....63.... 

.......................................ตรวจ 
(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ.) 
.....24....../....เม.ย........../.....63.... 

........................................ทาน 
(นางสาวพิราวรรณ  โสตรจํ้า)

หากมีข!อสงสัย/ปKญหา 
เก่ียวกับข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและรายงานตัว 

ให!ติดต�อสอบถามเจ!าหน!าท่ีในไลน0กลุ�ม 
“งานรับสมัครนักศึกษาใหม�” 

หรือทางโทรศัพท0เบอร0 043-283709 และเบอร0 096-9461935 
วันและเวลาราชการเท�านั้น 




























