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ขั้นตอนและเอกสารในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน มีดังน้ี 

1.บันทึกขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันท่ี 7-18 ธันวาคม 2558 
 ใ ห ผู ส อ บ ผ า น สั ม ภ า ษ ณ บั น ทึ ก ข อ มู ล ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ า ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต 
http://newstudent.rmutsv.ac.th/ โดยใชเลขประจําตัวนักศึกษา 13 หลัก เปนรหัสผูใช บันทึกขอมูลให
ถูกตองและครบถวนและสั่งพิมพใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อดําเนินการตอในขอ 2 การบันทึก
ขอมูลสวนตัวลงในทะเบียนประวัตินักศึกษาบนเว็บไซตที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ถือเปนสวนหน่ึงของการข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา หากผูสอบผานสัมภาษณรายใดไมปฏิบัติตาม หรือบันทึกขอมูลไมครบถวน หรือ        
ไมถูกตอง ถือวาการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมสมบูรณ 

2.ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันท่ี 7-18 ธันวาคม 2558 
 ใหผูสอบผานสัมภาษณ นําใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ไปชําระเงินคาข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามอัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจําปการศึกษา 2559 ที่ปรากฏในใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน/
ใบเสร็จรับเงินที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  
 อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ  

- ภาคปกติทุกสาขา  ภาคการศึกษาละ  12,000 บาท  
- ภาคสมทบทุกสาขา  ภาคการศึกษาละ  16,000 บาท 

หมายเหตุ 
 -  หากผูสอบผานสัมภาษณไมดําเนินการตามข้ันตอนน้ีจะถือวาสละสิทธ์ิที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา 
2559 
 -  ใหผูสอบผานสัมภาษณเก็บหลักฐานการชําระเงินคาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ไวเปนหลักฐาน 
 -  ผูสอบผานสัมภาษณที่ชําระเงินแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น 

3. เอกสารท่ีตองสงกรรมการรายงานตัว 
  ใหนักศึกษานําเอกสารตอไปน้ี ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

1. ใบระเบียนประวัติ 

2. หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

3. ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ (กระดาษ A4)  

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ (กระดาษ A4)  

6. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 

7. รูปถายขนาด 1 น้ิว สวมเสื้อเช้ิตสีขาว ไมมีสัญลักษณสถานศึกษาเดิม จํานวน 1 รูป           

(เขียนช่ือ-สกุล หลังรูปถายทุกรูป) 

 
/ ลําดับขั้นตอน....... 
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ลําดับข้ันตอนในการรายงานตัว 

1. เวลา 09.00-12.00 น.นักศึกษา รายงานตัว ณ หองเรียนดังตอไปน้ี 

>>สาขาการบัญชี ภาค หลักสูตร  

           สาขาวิชาการบัญชี ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 06102 

 สาขาวิชาการบัญชี ปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน หอง 06105 

>>สาขาการตลาด    

 สาขาวิชาการตลาด ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 51201 

 สาขาวิชาการตลาด    ปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน หอง 51101 

 สาขาวิชาการตลาด    สมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน หอง 51101 

>>สาขาระบบสารสนเทศ    

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 63210 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน หอง 63212 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  สมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน หอง 63212 

>>สาขาการจัดการ    

 กลุมวิชาการจัดการทั่วไป  ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 63309 

 กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 63309 

 กลุมวิชาการจัดการทั่วไป ปกติ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63404 

           กลุมวิชาการจัดการทั่วไป สมทบ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63404 

 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ปกติ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

           กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สมทบ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

 กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ปกติ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

           กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สมทบ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปกติ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

           กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สมทบ หลักสูตร 4 ป  เทียบโอน หอง 63506 

>>สาขาวิชาการเงิน ปกติ หลักสูตร 4 ป หอง 63405 
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1809900679475 น.ส.สมฤดี ภักดีสุวรรณ

2 1909800830863 นายกฤตพงศ สุวรรณมณี

3 1901400018684 น.ส.จารุวรรณ แกวรัตนา

4 1800600152368 นายทิฆัมพร สองจันทร

5 1909800924761 น.ส.อลิสา ริดโต

6 1909801028971 น.ส.ผกาแกว เสงวุน

7 1909800969951 น.ส.สุธิดา สุวรรณรัตน

8 1900900182261 น.ส.ปาริษา รัตนอุบล

9 1909800957847 น.ส.วิมลรัตน สุนีศักดิ์กุล

10 1939900289862 น.ส.พัชริญา พิมยาน

11 1919900169930 น.ส.จันทรจิรา ชํานาญเวช

12 1959900420365 นายสมศักดิ์ แสนเขียววงศ

13 1909800895876 นายสุวัฒน ศรประดิษฐ

14 1100702176785 น.ส.ฐิติกา ตรีจันทร

15 1909800947302 น.ส.สุดารัตน แกวปาน

16 1909800977767 นายณัฐพล โยมสิน

17 1570700187735 นายพิชิต แซฟู

18 1909800961372 น.ส.ภัทธสุดา สอนสาป

19 1959900514238 น.ส.ลลิตา สิงหทอง

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559
สาขาวาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 19 คน



ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1900700111450 นายกิตติพจน กาญจนเพ็ญ

2 1939900273532 น.ส.ปยมาศ ลิมปติ

3 1909800913980 น.ส.สกาวกานต หลับจันทร

4 1800400211832 น.ส.นฤมล สงอาจินต

5 1839900366205 น.ส.วรัญญา พรพิทักษนุกูล

6 1909900414934 นายสุกนตธี ชูฤทธิ์

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559
สาขาวาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 6 คน


