ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประจาปีภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 256๒
........................................
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดาเนินการเปิดรับสมัคร
และสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 256๒
เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก (2) มหาวิทยาลัยฯ
จึ ง เปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ส นใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม พ.ศ. 256๒ – 1 พฤศจิ ก ายน 256๒
ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสานักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 โดยคุณสมบัติและ
กาหนดการรับสมัคร ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน)
ผู้ช่วยอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
แผน ก แบบ ก(2)
วุฒิที่รับเข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาหลักสูตร
รับรองเป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ค่าสมัครสอบ จานวน 300 บาท
หลักฐานการสมัคร
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๓. สาเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาหมาวิทยาลัยฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
๔. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
6. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสาเนาโดยใช้กระดาษ A4
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
(ในวันเวลาราชการ)
การสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนนักศึกษา อาคารสานักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. หรือ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ
นางปุณญิสา เสนาคา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
205 หมู่ 10 ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

กาหนดการรับสมัคร
กาหนดการ

วันที่

๑. เปิดรับสมัคร

22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562
(ในวันเวลาราชการ)

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

๓. สอบสัมภาษณ์

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

6. วันเปิดภาคเรียน

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ (ในเวลาราชการ)
ผศ.ดร.พงศธร กุนัน
โทร. 091 059 6116
ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมพู
โทร. 089 943 2033
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา
โทร. 094 262 9518
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรปรีชา
โทร. 084 596 3797
อาจารย์ ดร.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ โทร. 085 625 0991
นางปุณญิสา เสนาคา
(เจ้าหน้าที่งานทะเบียน) 093-323 7857

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
กรุณาศึกษาระเบียบการให้ เข้ าใจก่ อนเขียนใบสมัคร
REF.1 เลขที่ใบสมัคร

 สมัครทางไปรษณี ย ์  สมัครด้วยตนเอง

MSD 320
Company Code รหัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สาหรับธนาคารกรุงไทย)
ชื่อผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว ................................................ นามสกุล ....................................................
เกิดวันที่..................เดือน..........................พ.ศ..................................สัญชาติ............................เชื้อชาติ...........................
ศาสนา............................เลขที่บตั รประจาตัวประชาขน ----
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ / หมู่บา้ น............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย............................ถนน....
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด......................................รหัสไปรษณี ยโ์ ทรศัพท์
.......................................................................E-mail……………….………………….........……………..
ข้ อมูลการศึกษา
 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท
วุฒิการศึกษา/สาขา.........................................ปี การศึกษา........................................สถาบัน............................................
คะแนนเฉลี่สะสม.........................................
สาขาวิชาทีส่ มัครเข้ าศึกษาต่ อ
คณะ.............................................................................................สาขาวิชา...........................................................................
สถานภาพการทางาน
O พนักงาน ข้าราชการสังกัดหน่วยงานราชการ O รัฐวิสาหกิจ
O เอกชน / ประกอบอาชีพส่วนตัว
O กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
O ว่างงาน
O อื่น ฯ.......................................................
สถานที่ทางาน.......................................................สังกัดงาน..............................................................................
กระทรวง/ทบวง.........................................................กรม..................................................................................
โทรศัพท์...................................................ตาแหน่ง..........................................อัตราเงินเดือน...........................
ประสบการณ์การทางาน....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตรวจสอบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัครสอบ
(....................................................)
วันที่.............. เดือน.........................พ.ศ............................

