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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 ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909801127473 น.ส.เปมิกา จิตประพันธ

2 1801300246163 น.ส.นัสรีน คชาวุธ

3 1909802289094 น.ส.ธัญมน เดชะสุรินทร

4 1929900608607 น.ส.จันทกานต นอยกลัด

5 1909802176516 น.ส.ธัญมน อนหวาน

6 1900101211058 น.ส.วราสิรี คําทิพย

7 1859900193688 น.ส.อารียา ฝนฝา

8 2909801033001 น.ส.จุฑาทิพย มีมาก

9 1909802273023 น.ส.ฌานิสา  เสนาะ

10 1900901206270 น.ส.จารุวรรณ วรรณโรจน

11 1949900306031 น.ส.สิริพรรณ  ทองหลา

12 1909801123290 น.ส.ปฐมิกา  อุปการดี

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป  จํานวน 12 คน



ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909801032758 น.ส.นภัสกร ศรีตะนัย

2 1909800858911 น.ส.เกศรินทร สิงหมณี

3 1909900483219 น.ส.ชญานิษฐ แซตั้ง

4 1901500027316 น.ส.ชลธิชา หาญณรงค

5 1909801024402 น.ส.ศศิโรมณ บุงทอง

6 1809700236898 น.ส.อนิตา สาริขา

7 1810800018983 น.ส.อรอุมา มารถโอสถ

8 1909801041145 นายปฏิภาณ ติ้นหนู

9 1929900455282 น.ส.วิภาดา ดํารงคเกียรติ

10 1800300078201 น.ส.วรัญญา ประดับ

11 1929900469305 น.ส.ปทมพร ทองนุช

12 1839900420765 น.ส.อรพรรณ พงศสวาง

13 1801400192031 น.ส.ภัทรวรินทร เดชแกว

14 1749900460237 น.ส.อัยดา ศรีสุธรรมพร

16 1909800969381 น.ส.ธัญวัฒน หนูปลอด

17 1800800259271 น.ส.สกุลรัตน พุทธพงค

18 1939900302044 น.ส.พัชรินทร สอนแกว

19 2801300025441 น.ส.พรทิพย  กูลเก้ือ

20 1800200067428 น.ส.พนิดา  อาคามา

21 1800400249589 น.ส.เจนสุรัตน  มีประดิษฐ

22 1801000069282 น.ส.สุดารัตน  หนูคูขุด

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาการจัดการ-การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 22 คน
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909800976701 น.ส.ภัทรวดี เฉลิมบุญ

2 1949900253485 น.ส.เสาวลักษณ สุวรรณนิมิตร

3 1909800972366 นายทิฎฐิ ปญญวรรณศิริ

4 1769900305959 น.ส.มณฑิชา สันหลี

5 1900500111715 น.ส.นันทิวรรณ คงนุย

6 1900200074181 น.ส.ออยทิพย เกษสุริยงค

7 1959900388534 น.ส.วิภารัตน หนูสอน

8 1909800860495 น.ส.วีรปริยา ชีวเรืองวณิชกุล

9 1909900478550 น.ส.ประวีณา ปนเอม

10 1909900487451 นายเฉลิมพล ฟองสุวรรณ

11 1100200577741 น.ส.พิมพตะวัน พิณสุวรรณ

12 1949900210301 น.ส.นัตชนก ฝอยทอง

13 1102700487386 น.ส.พัชรี พูนสิน

สาขาการจัดการ-การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน จํานวน 13 คน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559


