ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564
บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ ด าเนิ นการสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาต่ อระดั บ
บั ณฑิ ตศึกษา หลั กสู ตรบริหารธุรกิจมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลั กสู ตร
นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การบันทึกประวัตินักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลส่วนตัวทางเว็บไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล
http://www.reg.cmru.ac.th ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
การส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา และแนบหลักฐานประกอบการรายงานตัว
ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักฐานประกอบเอกสารรายงานตัว ได้แก่
1) รูปถ่ายสี ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว
2 รูป
2) สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
2 ฉบับ
3) สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) ไทยหรืออังกฤษ
2 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
2 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
2 ฉบับ
6) สาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
7) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
1 ฉบับ
ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญ ญาโทที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ในข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ ให้ยื่นผลคะแนนทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้น การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
TOEFL
- Intuitional Testing Program (ITP)
400
- Computer – based Test (CBT)
120
- Internet – based Test (IBT)
40
IELTS
3.5
TU – GET
400
CU – TEP
40
CMRU – TEP
57
CMU e-TEGs
40
TOEIC
650
หมายเหตุ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
การลงทะเบียนวิชาเรียน
นั ก ศึ ก ษาที่ ส่ งเอกสารรายงานตั ว และหลั ก ฐานประกอบเอกสารรายงานตั ว แล้ ว ด าเนิ น การ
ลงทะเบี ย นวิช าเรีย นทางเว็บ ไซต์ส านั กทะเบี ยนและประมวลผล www.reg.cmru.ac.th ระหว่างวันศุกร์ที่
29 ตุลาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ผ่านช่องทางการชาระเงิน ระหว่าง
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
1) ชาระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยบาร์โค้ดที่แสดงอยู่ใน
ใบแจ้งชาระเงิน หรือ
2) ชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ
30,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาจะต้องชาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่
1) ค่าแรกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาแรก 1,000 บาท
2) ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/ภาคการศึกษา
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาพื้นฐาน (กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องลงทะเบียนเรียน)
1,800 บาท/วิชา
การปฐมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การเข้าชั้นเรียน
ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เวลา 8.00 – 18.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

