
2.6 ส ำเนำบัตร... 

เอกสารประกอบการรายงานตัว 

1. ก าหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวขึ้นทะบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 1.1 ปฐมนเิทศนักศกึษา 

 - วันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 เวลำ 08.30 น.-12.00 น. 

 ณ หอ้งขำ้วหอมมะลิ อำคำรเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

 1.2 ก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  1.2.1 ให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกไปรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ และช ำระเงินค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ ในวันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 12.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องข้ำวหอมมะลิ 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ หำกไม่มำรำยงำนตัวและช ำระเงินค่ำธรรมเนียม

กำรศกึษำ ตำมวัน และเวลำดังกล่ำว ถือว่ำสละสทิธิ์ 

  1.2.2 บัณฑิตวิทยำลัยจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรใบรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ (บว.04) โดยให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกรับเอกสำร บว.04 พร้อมทั้งยื่นประกอบกำร

รำยงำนตัว ตำมข้อ 2. ในวันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 12.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องข้ำว

หอมมะลิ อำคำรเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

 1.3 ปฐมนเิทศของสาขาวิชา 

 - ในวันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 202 ช้ัน 2 

อำคำรทรัพยำกรดินและสิ่งแวดล้อม (ตึกดินและปุ๋ย) 

2. เอกสารที่ใช้ประกอบในการรายงานตัว 

 2.1 ใบรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำระดับบัณฑติศกึษำ จ ำนวน 2 ฉบับ 

 2.2 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำระดับปริญญำโท ฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน 4 

ฉบับ (ส ำหรับนักศกึษำระดับปริญญำเอก) 

 2.3 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน 4 

ฉบับ (ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท) 

 วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำในใบรำยงำนผลกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำโท (ข้อ 2.2) และปริญญำตรี 

(ข้อ 2.3) ต้องก่อนวันจันทร์ที่ 25 มิถุนำยน 2561 (ก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561) 

หำกมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำส ำเร็จกำรศึกษำหลังจำกวันดังกล่ำว จะถอนสภำพกำร

เป็นนักศึกษำ 

 2.4 ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรอืหนังสือรับรองสภำอนุมัติจบกำรศกึษำ จ ำนวน 4 ฉบับ 

 2.5 รูปถ่ำยหน้ำตรงสีหรือขำวด ำ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 4 ใบ 

(เขียนชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ ไว้ดำ้นหลังรูปถ่ำย) 



 2.6 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง 

(ส ำหรับนักศกึษำต่ำงชำติ) ถ่ำยเอกสำร 2 ด้ำน จ ำนวน 4 ฉบับ 

2.7 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 3 ฉบับ 

2.8 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรอืยศ (ถ้ำมี) จ ำนวน 2 ฉบับ 

2.9 ส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำล่วงหน้ำ 

หมำยเหตุ เอกสำรฉบับจริง บัณฑิตวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับ

เอกสารที่เป็นส าเนา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย 

3. การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 บัณฑิตวิทยำลัยร่วมกับธนำคำรในกำรด ำเนินกำรท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำในวันรำยงำนตัวขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (วันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561) ระหว่ำง เวลำ 12.00 น.-

13.30 น. ณ ห้องข้ำวหอมมะลิ อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ โดยให้ผู้ผ่ำนกำร

สอบคัดเลือกเตรียมเอกสำรดังนี้ 

 3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ) ถ่ำย

เอกสำร 2 ด้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 

 3.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงสีหรือขำวด ำ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 ใบ 

(เขียนชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ ไว้ดำ้นหลังรูปถ่ำย) 

 3.3 ค่ำธรรมเนียมบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ จ ำนวน 150 บำท 

4. ก าหนดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ 

 4.1 ปฐมนิเทศนักศกึษำใหม่ 

 ในวันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องข้ำวหอมมะลิ 

อำคำรเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

 4.2 ปฐมนิเทศของสำขำวิชำและลงทะเบียนวิชำเรียน 

 ในวันพุธที่ 20 มิถุนำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 202 ช้ัน 2 

อำคำรทรัพยำกรดินและสิ่งแวดล้อม (ตึกดินและปุ๋ย)  

 หำกผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแต่ไม่ลงทะเบียนวิชำเรียน ตำมวันและเวลำที่

ก ำหนดขำ้งตน้ จะถือว่ำสละสทิธิ์เข้ำศึกษำต่อ 

 ทั้งนี้ กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษำมำรำยงำนตัวและช ำระเงิ น

ค่ำธรรมเนียมกำรศกึกษำครบถ้วนตำมระเบียบ/ประกำศมหำวิทยำลัยแมโ่จ้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดไว้ 

  


