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ประกาศขั้นตอนการสอบสัมภาษนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดี  

สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาการเงิน และสาขาระบบสารสนเทศ 

 นักศึกษาโควตา ประจําการศึกษา 2559 
 

1.ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ 

1.1 ใหนักศึกษาชําระคาสมัครสอบสัมภาษณ จํานวนเงิน 200 บาท 
 ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 23-24 พ.ย. 58 
เวลา 08.30-15.00 น.  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ช้ัน 1 ฝายการเงินและเบิกจาย  

1.2 ใหนักศึกษานําใบเสร็จรับเงิน (ตามขอ 1) มาใชเปนหลักฐานในการสอบสัมภาษณ    

(ไมมีใบเสร็จรับเงินไมรับพิจารณาในการสอบสัมภาษณ)   

1.3 สอบสัมภาษณในวันท่ี 25 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. 

(เวลาตามรายชื่อท่ีประกาศ) 

1.4 ประกาศรายช่ือผูสอบผาน ในวันท่ี 30 พ.ย.58 

1.5 รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในวันท่ี 18 ธ.ค. 58  

2.สถานท่ีสอบสัมภาษณ   
1.6  

หลักสูตร 4 ป    

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน)  

เวลา 09.00-16.00 น. 

สาขา หอง สาขา ภาค หอง 

1 สาขาการตลาด 63204 1 สาขาการตลาด ปกติ 63202 

2 สาขาระบบสารสนเทศ 63307  สาขาการตลาด สมทบ 63203 

3 สาขาการจัดการ (เลขที่ 1-60) 63305 2. สาขาระบบสารสนเทศ ปกติ 63309 

4 สาขาการจัดการ (เลขที่ 61-119) 63306  สาขาระบบสารสนเทศ สมทบ 63310 

5 สาขาการจัดการสํานักงานอิเล็กฯ 63404 3 การจัดการทั่วไป ปกติ 63405 

6 สาขาวิชาการเงิน 63303  การจัดการทั่วไป สมทบ 63406 

    การจัดการสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

ปกติ/สมทบ 63407 

    การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ/สมทบ 63408 

    การจัดการทรัพยากร

มนุษย 

ปกติ/สมทบ 63409 
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ประกาศขั้นตอนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดี  

สาขาการบัญชี 

นักศึกษาโควตา ประจําการศึกษา 2559 
 

1.ขั้นตอนการสอบคัดเลือก 

1.1 ใหนักศึกษาชําระคาสมัครสอบสัมภาษณ จํานวนเงิน 200 บาท 
 ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 23-24 พ.ย.58 
เวลา 08.30-15.00 น.  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ช้ัน 1 ฝายการเงินและเบิกจาย  

1.2 ใหนักศึกษานําใบเสร็จรับเงิน (ตามขอ 1) มาใชเปนหลักฐานในการสอบสัมภาษณ    

(ไมมีใบเสร็จรับเงินไมรับพิจารณาในการสอบขอเขียนและสัมภาษณ)   

1.3 สอบสัมภาษณในวันท่ี 25 พ.ย. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. 

(เวลาตามรายชื่อท่ีประกาศ) 

1.4 ประกาศรายช่ือผูสอบผาน ในวันท่ี 30 พ.ย.58 

1.5 รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในวันท่ี 18 ธ.ค. 58 

2.สถานท่ีสอบขอเขียน  
การบัญชี หลักสูตร 4 ป    

เวลา 09.00-10.00 น. 

การบัญชี หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน)  

เวลา 09.00-10.00 น. 

ลําดับที ่ หอง ลําดับที ่ หอง 

1 ลําดับที ่59101001 - 59101040 63208 1 ลําดับที่ 59201001 - 59201050 63211 

2 ลําดับที ่59101041 - 59101077 63209 2 ลําดับที่ 59201051 - 59201086 63212 

3 ลําดับที ่59101078 - 59101111 63210    

3.สถานท่ีสอบสัมภาษณ   

หลักสูตร 4 ป    

เวลา 13.00-16.00 น. 

หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน)  

เวลา 13.00-16.00 น. 

สาขา หอง สาขา หอง 

1 สาขาการบัญชี 63210 1 สาขาการบัญชี 63209 
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ประกาศขั้นตอนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณนักศึกษาโควตาประเภทกิจกรรมดี 

ทุกสาขา 

นักศึกษาโควตา ประจําการศึกษา 2559 
 

1.ขั้นตอนการสอบคัดเลือก 

1.1 ใหนักศึกษาชําระคาสมัครสอบสัมภาษณ จํานวนเงิน 200 บาท 
 ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 23-24 พ.ย.58 
เวลา 08.30-15.00 น.  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ช้ัน 1 ฝายการเงินและเบิกจาย  

1.2 ใหนักศึกษานําใบเสร็จรับเงิน (ตามขอ 1) มาใชเปนหลักฐานในการสอบสัมภาษณ    

(ไมมีใบเสร็จรับเงินไมรับพิจารณาในการสอบขอเขียนและสัมภาษณ)   

1.3 สอบสัมภาษณในวันท่ี 25 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. 

(เวลาตามรายชื่อท่ีประกาศ) 

1.4 ประกาศรายช่ือผูสอบผาน ในวันท่ี 30 พ.ย.58 

1.5 รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในวันท่ี 18 ธ.ค. 58 

3.สถานท่ีสอบสัมภาษณ   

 

หลักสูตร 4 ป    

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน)  

เวลา 09.00-16.00 น. 

สาขา หอง สาขา หอง 

1 ทุกสาขา 63506 1 ทุกสาขา 63506 

      

 

 



1/1

ลําดับ บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 1939900273532 น.ส.ปมาศ ลิมปติ

2 1909900414934 น.ส.สุกนตธี ชูฤทธิ์

3 1800400211832 น.ส.นฤมล สงอาจินต

4 1839900366205 น.ส.วรัญญา พรพิทักษนุกูล

5 1900700111450 นายกิตติพจน กาญจนเพ็ญ

6 1909800913980 น.ส.สกาวกานต หลับจันทร

 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน

หองสอบ 63409 อาคาร 63 ช้ัน 4 จํานวน 6 คน
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