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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 

 



ท่ี บัตรประชาชน ชื่อ -สกุล หมายเหตุ

1 1929900595793 น.ส.ธัญลักษณ ชาตรี

2 1900101174578 น.ส.ประภัสสร ชูมณี

3 1959900565797 น.ส.อัจฉราภรณ สิบมอง

4 1900101187921 น.ส.ศิริลักษณ ปนทอง

5 1110300206086 นางสาววรญา ชูเดช

6 1919900221877 นางสาวอาภาพร แลแว

7 2349900042267 น.ส.ศิตานัญ โพธ์ิสวาง

8 1909802223786 นางสาวณิชกานต จันทกูล

9 1909802282308 น.ส.วันทนีย นวลแกว

10 1959900552288 นางสาวอภิญญา สุขราช

11 1102002860294 น.ส.จิราวรรณ  รัตนใหม

12 1901500030970 นายดลหะรีด  และตี

13 1909802231398 น.ส.ณัฐวดี รองสวัสด์ิ

14 1909802276332 น.ส.เอกภาวี หนูสง

15 2900101017217 นางสาวปยาพัชร นิรันดรรักษ

16 1909802260720 น.ส.ธัญวรัตน ชูพันธ

17 1939900341848 น.ส.วณิชชา ชุมแสง

18 1909802268917 น.ส.ศุภานิช บุญชูมณี

19 1909802217590 น.ส.อัจจิมา พุฒิพรเดชา

20 1909802226165 น.ส.ชานิษา เสาวคนธ

21 1900101176643 นาย นรุตม สุขศรี

22 1919900219163 น.ส.อาภาศิริ ตันติวิวัฒนกุล

23 1909802212431 น.ส.ณัฐกุล กุลประสิทธ์ิ

24 1101800898786 น.ส.ปวันรัตน พริมมา

25 1900301216851 นางสาวมัสวานี และหวัง

26 1809900777281 น.ส.สุธิดา ทิพยรัตน

27 1909802193968 น.ส.เบญจพร ชนะวรรณโณ

28 1909802257265 น.ส.สกุลกานต มะลิวรรณ

29 1900101171811 นายพิฆเนศ  ย่ีสุน

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบไมผาน สามารถแจงความจํานงคลงในสาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาการจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตร 4 ป     จํานวน 29 คน

ประกาศรายชื่อผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

โดยมาแจงความจํานงค ไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ ต้ังแตบัดน้ี ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบไมผาน สามารถแจงความจํานงคลงในสาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส



ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1929900553748 น.ส.วิภาพร คลายนอง

2 1909800998446 น.ส.ชลิดา ยิ้มยก

3 1909800965513 น.ส.ยอดขวัญ ปนทองพันธ

4 1909800994289 นางสาวอรอนงค ลาภประเสริฐ

5 1839900396244 น.ส.รดามณี กาญจนรัตน

6 1909800931830 นางสาวธารารัตน วิเศษ

7 1939900282116 น.ส.วิภาวดี ชูภักดี

8 1909900471482 น.ส.ปรียา สายสุวรรณ

9 1909800986901 น.ส.จิราพัชร  วงศธุวานนท

10 1900700161546 นางสาวศศิธร สุจริตธุระการ

11 1939900294262 น.ส.ปาริชาติ จันทรทอง

12 1909800958380 นางสาวญานินทร ธัญญานนท

13 1909801014156 น.ส.ประภาพรรณ อินทรัตน

14 1900200071181 นางสาวปทมาภรณ ชวยชม

15 1909800841041 นางสาวกชพร เพ็ชรวงค

16 1901100120874 นางสาวทัศนีย หลัดยุสะ

17 1909800987029 นางสาวชญาณี ไชยแบน

18 1909800835016 น.ส.ธัญวรรณ สินธุพันธุ

19 1929900284569 น.ส. สิริญญา อรุณโชติ

20 1909800946225 น.ส.รจนา หินกอง

21 1919900172531 น.ส.ชุติมา บิลังโหลด

22 1909900448570 นางสาวหัสยา หมัดหมีน

23 1909800942122 นางสาวอนุธิดา แกวสองเมือง

24 1909800841059 นางสาวกชพรรณ เพ็ชรวงค

25 1909800992910 นางสาววริษฐา บุญรัตนัง

26 1909800904557 น.ส.สุวณิต  จิตประพันธ

27 1909800993380 น.ส.กันตยา มุสิกะไชย

28 1900700166645 น.ส.ปรียานุช จุลพงศ

29 1849900192100 น.ส.สุทธิดา อินทรโสม

30 1909801062843 น.ส.กชสร กัลยาเทพ

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 30 คน



ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909800631623 น.ส.นาตยา แสงเงิน

2 1909801028190 น.ส.มาริษา เกาะทอง

3 1909801024330 นายวราพล แซหลี

4 1910500119627 น.ส.อทิตา  คงหนู

5 1840400074649 น.ส.จิราวรรณ จันทรปาน

6 1909800470212 น.ส.นภารัตน แซเลี่ยง

7 1909800941673 น.ส.อัญดารัตน ณ สงขลา

8 1939900271432 น.ส.จุฑารัตน เพชรกาศ

9 1931000003183 น.ส.สุพัตรา สายแกว

10 1930500197741 น.ส.กาญจนา ผุดแปน

11 1909801023651 น.ส.บุศราพันธ จิมจวน

12 2910300010115 น.ส.วราภรณ อินทอง

13 1909801029501 น.ส.สุดารัตน อุทัยเกษม

14 1901300032171 น.ส.ศิริพร ใหมผึ้ง

15 1909800983279 น.ส.เจนจิรา หมัดบิลสา

16 1909801011912 น.ส.นัทญา ทิพยบุญ

17 1930800074785 น.ส.สุดารัตน บุญชู

18 1939900227034 น.ส.ศิริพรรณ หนูสวาง

19 1931000015084 น.ส.อัจราภรณ อินทรกรด

20 1909800973991 น.ส.กุลสตรี ดําพลับ

21 1909800908030 น.ส.อรอนงค ไชยชะนะ

22 1909800970665 น.ส.รุงนภา แซลอ

23 1900900179406 น.ส.สุปรีดา สวางวงค

24 1909800977325 น.ส.ชนากานต เขียดแกว

25 1909800893440 น.ส.กรรณิการ ดําสงค

26 3909900467850 น.ส.สุภณี วุฒิพันธุ

27 1930500201064 น.ส.นันธวรรณ แกวนุย

28 1909800927620 น.ส.ชลิตา วรสมจิตต

สาขาวาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 28 คน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559


