ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (การเรียนการสอนทางไกล) รุ่นที่ 12

ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล ไทย
นางสาวมนทกานติ ร้อยแก้ว

ชื่อ-สกุล อังกฤษ
MISS MONTAKARN ROOKAEW

2

นายกนกชัย มาลัยวงศ์

MR.KANOKCHAI MALAIWONG

3

นางสาววิรันญา ระฆังทอง

MISS WIRUNYA RAKUNGTONG

4

นายอรรจน์ จินดาพล

MR.ART CHINDAPOL

5

นางสาวณัฐนิช ธรณธรรมกุล

MISS NATTANICH TORANATUMGUL

6

นางสาวอภิษฐา ดวงมณี

MISS APHITSATHA DUANGMANEE

7

นางสาวอัชฌา สมพงษ์

MISS ATCHA SOMPHONG

8

นายดาวิน พรหมนิตย์

MR.DAVIN PHOMNIT

9

นายพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล

MR.PHONGTHEP NORMPANYAKUL

10

นายเกษม ศรีสมบูรณ์

MR.KASEM SRISOMBOON

11

นางสาวสิริพิชชา อิงอนุรักษ์

MISS SIRIPHITCHA INGANURAKSAKUL

12

นายณภัทร ประศาสน์ศิลป์

MR.NAPAT PRASARTSIN

13

นางสาวนิภาภัทร เสือดารา

MISS NIPAPAT SUEADARA

14

นางสาวระพีพัฒน์ สุขนาน

MISS RAPEEPAT SUKNARN

15

นายนิรุตต์ บ่อเกิด

MR.NIRUT BORKERD

16

นางสาวพลอยพรรณ คาเถียร

MISS PLOYPUN GUMTHIRA

17

นางสาวสุรี ขันตยาลงกต

MISS SUREE KANTAYALONGOTE

18

นางสาวรุ่งทิวา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

MISS RUNGTHIVA PHIPHATSRISAWAT

19

นายปณต ปานสมุทร์

MR.PANOT PANSAMUT

20

ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เพ็งบุปผา

MR.ANUCHIT PENGBUBPHA

21

นายภาณุพงศ์ หล่อทรง

MR.PANUPONG LORSONG

22

นางสาวศศิธร เกิดรุ่งเรือง

MISS SASITHORN KIRDRUNGRUENG

หมายเหตุ
1. นิสิตที่จะเข้าศึกษาได้ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนดหาก
ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 30 ไม่รับเข้าศึกษา
- คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 รับเข้าศึกษา แต่เป็นนิสิตทดลองศึกษา ภาคการศึกษาแรกต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 และต้องมีผลสอบ 45 คะแนน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ทดลองศึกษา
- คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 รับเข้าศึกษา
** ยื่นผลคะแนนสอบก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง E-mail: macmthai@hotmail.com และโทรสาร
หมายเลข 02-218-3216**
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3215 ภายในวันที่
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น.

กาหนดการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าสาหรับนิสิตใหม่
วัน/เดือน/ปี
8 กรกฎาคม 2559
10.00 น.เป็นต้นไป
สถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
8-12 กรกฎาคม 2559

กาหนดการ
- นิสิตใหม่ รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนแรกเข้า และเอกสารแนะนาการ
ลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง 501 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
- นิสิตใหม่ ขอรหัสผ่าน ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อนิสิตขอ
รหัสผ่าน
- นิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th โดยเลือก
รายการเข้าสู่ระบบ > ลงทะเบียนเรียน/ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเลือกลงทะเบียน
เรียน
- นิสิตใหม่ บันทึกข้อมูลแบบสารวจข้อมูลนิสิตใหม่ ที่เว็บไซต์
http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อเข้าสู่ระบบ รายการลงทะเบียนเรียน/ข้อมูล
ส่วนบุคคล (เลือกหัวข้อ “แบบสารวจข้อมูลนิสิตใหม่ จท19”)โดยใช้เลข
ประจาตัวนิสิตและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- นิสิตใหม่ บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต ที่เว็บไซต์
http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อเข้าสู่ระบบ รายการลงทะเบียนเรียน/ข้อมูล
ส่วนบุคคล (เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูลนิสิตใหม่”)
โดยใช้เลขประจาตัวนิสิตและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
22-27 กรกฎาคม 2559 - ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจานงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ที่
เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th และพิมพ์(ใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน) เพื่อ
นาไปชาระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หากมี
ปัญหาเกี่ยวกับการชาระค่าเล่าเรียน 0-2218-0022, 0-2218-0004-5
- ทั้งนี้นิสิตต้องชาระค่าเล่าเรียน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ภายใน
กาหนดเวลา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
27 กรกฎาคม 2559
- นิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียนแรกเข้ า (ด้ วยตัวเองเท่านั้น) ณ ศาลาพระเกีย้ ว
- นิสิตใหม่อบรมพื้นฐานการใช้ Internet การใช้ซอฟแวร์ Blackboard และCu
Reference Databases (เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
วัน เวลา และสถานที่ - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่(หลักสูตร)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วัน เวลา และสถานที่ - วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่(บัณฑิตวิทยาลัย)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

8 สิงหาคม 2559

- วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

8-19 สิงหาคม 2559

- นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ลดรายวิชา ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

**ขอให้นิสิตมาตรงตามเวลา เจ้าหน้าที่จะอธิบายการกรอกเอกสารและแนะนาวิธีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

