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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 1410600344139 น.ส.ปรียา พรมโคตร

2 1909802232505 น.ส.นาลิวัน จิตตะนัง

3 1670700273657 น.ส.อรุณี ทองระยา

4 1909801053011 นายชาญวิวัช ฤทธิเทวา

5 1969800200924 น.ส.ชนัญณฑิญา ไชยสนธิ์

6 1939900379799 นายสรธัญ ชูแกว

7 2909801024532 นายพงศกร ทรัพยสิน

8 1909801069228 น.ส.นิรชา บิลยะแม

9 1909801122960 น.ส.กชพร โลหะประเสริฐ

10 1909802212105 น.ส.เจนจิรา วชิรอนันต

11 1909802203220 น.ส.ณัชชา พินโท

12 1900701183187 นายฉัตรชัย จันทแกว

13 1910200066897 น.ส.ซอฟยะ ใจดี

14 1909802193666 น.ส.ลัดดาวรรณ กานิรุท

15 1900100116396 นายทรงชัย สังขพันธ

16 1900700169954 น.ส. จิราพร แสงชูโต

17 2900401021759 น.ส.ศุภิสรา ประสีทอง

18 1900101194617 น.ส.เบญริสา สามัคคี

19 1909802266230 น.ส.ชนิกานต แสงแกว

20 1900101165064 น.ส.ผไทมาส อินจุย

21 1909802201278 น.ส.วริศรา ชูชวย

22 1909802226874 น.ส.ภัทรวดี ออนเอกสิทธิ์
23 1909802233901 น.ส.ทวิพา ดวงสุวรรณ

24 1949900321715 น.ส.มนชนา อากาศโชติ

25 1949900304616 น.ส.สุภาวดี อาตมาตร

26 1409901620869 น.ส.ขวัญฤดี สุดตา

27 1919900207262 น.ส.ศศิธร บุญยอง

28 1909802273767 น.ส.นารีมาน หมัดชะบูรณ

29 1909802215741 น.ส.อรดา เทือกเพชร

30 1809900811314 น.ส.วราภรณ เสนเก้ือ

31 1909802213926 น.ส.กิติชา นันทศร

32 1909802223204 น.ส.อาทิตธิยา สุระกําแหง

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

 สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ป  จํานวน 61 คน
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

 สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ป  จํานวน 61 คน

33 1103702243396 น.ส.จันทนี อรามเรือง

34 1909802231916 น.ส.มุธรดา จันทรเพท

35 1900101159374 น.ส.ลลิตา ดําแกว

36 1900101159021 น.ส.ณัฐมน เพ็ชรสัจจะ

37 2900401021546 น.ส.ศศิธร เพ็ชรภักดี

38 1909901551668 น.ส.อริสา ออนแกว

39 1809900829426 น.ส.นฤมล บรรเจิดเลิศ

40 1909801138793 น.ส.พิชญา วีระชาลี

41 1819900246242 น.ส.ปยะรัตน จันทรสงแสง

42 1949900314140 นายพฤทธินันท หาญณรงค

43 1940300217421 น.ส.รอฮานี บือราเฮง

44 1949900293380 น.ส.สุชาดา วิริยะบุปผา

45 1900101157649 นาสาวสุภาวดี กลันเฒา

46 1901501036637 น.ส.สุกัญญา หมัดศรี

47 1900101174560 น.ส.นฤบาล ตั้งถึงถ่ิน
48 1909802204315 น.ส.ชุติกาญจน ดิสระ

49 1909901550602 น.ส.ปยะรัตน ทองศรีออน

50 1900101183275 น.ส.ธัญญา เหลากําเนิด

51 1930600152910 น.ส.ซาฟนะฮ หมานระโตะ

52 1909802197840 น.ส.ธัญญารัตน แกลวทนงค

53 1930600151425 น.ส.มารีหยาม โตะตะ

54 1909802210285 น.ส.อริศรา แยมสุวรรณ

55 1909802266469 น.ส.กันติชา ทินณรงค

56 1909802268291 น.ส.ปภัสวรรณ หนอเพ็ชร

57 1909802237884 น.ส.นิภาภรณ เวสโกสิทธิ์

58 1909802226831 นายอภิสิทธิ์ ศุภนาม

59 1929900648846 น.ส.ปทมาภรณ ฟองสุวรรณ

60 1930600153185 น.ส.ลัดดาวัลย เต็มตระกูล

61 1909802218821 น.ส.อาทิตยา สุวรรณทอง

โดยมาแจงความจํานงค ไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบไมผาน สามารถแจงความจํานงคลงในสาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909801038993 นายสิทธิศักดิ์ ขวัญทอง

2 1959900488342 น.ส.จินดารัตน อินญาญานยศ

3 1909800948333 น.ส.ณิชกานต ธรรมประดิษฐ

4 1909900475879 น.ส.บุญญิสา ทองรักษ

5 1909800886354 น.ส.จรีรัตน เพ็ชรรัตน

6 1900900184132 น.ส.เพ็ญพักตร  สารประสงค

7 1819900194064 น.ส.กรรณิการ  เรืองสังข

8 1919900171535 น.ส.อนงค แซเล็ก

9 1909800990267 น.ส.พรพิมล วิสมิตะนันท

10 1909801012013 นายศุภชัย เจริญโชติ

11 1909900515102 น.ส.นันทิตา หมูเฮง

12 1909800994688 น.ส.ชนัญชิดา สวางจันทร

13 1909800892940 น.ส.วิภาวดี พรมมา

14 1909800846506 ปยภา เกตุแกว

15 1909900467779 น.ส.กมลรัตน ปานมณี

16 1900800039611 น.ส.เจนจิรา เสงเอียด

17 1909800838350 น.ส.ฟาริดา หมัดอะดั้ม

18 1909801000635 มัลลิกา ถินนุกูล

19 1909800924922 น.ส.ปาริฉัตร  จันทรแปน

20 1900900153903 น.ส.สุนันทา  ลาเตะ

21 1909900367545 น.ส.จิตตกานต ฤทธิ์เดช

22 1959900456408 น.ส.นิติญา พัฒนมณี

23 1909800953337 น.ส.ปาริชาติ คงดํา

24 1330400447822 น.ส.สุปราณี ชางทอง

25 1909900478614 น.ส.พิมพใจ คุมจันทร

26 1909900493338 น.ส.อรพรรณ มณีเอ่ียม

27 1909800800344 น.ส.กรรณิการ นิลกําจร

28 1909800891501 น.ส.ณัฐพร นารีหวานดี

29 1909800953434 นายชนะชัย ปวนชน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาการตลาด ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน   จํานวน 47 คน
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ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาการตลาด ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน   จํานวน 47 คน

30 1930200064941 นายสุพิชัย  ศรีอินทร

31 1910300075332 น.ส.นัตญา  จันทโร

32 1909800528997 น.ส.คะนึงนิตย  รัตนมณี

33 1909800838295 น.ส.อัญชิษฐา  คงจิตรวิทยา

34 1901500027804 น.ส.นิลาวรรณ หะระติ

35 1909800928596 น.ส.วันวิสาข พรมรักษ

36 1909800905758 น.ส.อภิสิทธิ์ สายสลํา

37 1909900474392 น.ส.เบญจมาศ มาศเมฆ

38 1909801015543 น.ส.จุฬาลักษณ ดําคง

39 1809900666331 น.ส.อาทิตยาพร กาญจนสุวรรณ

40 1461300138763 ลัดดา เสมนันท

41 1909900458915 น.ส.ฐิตาภา ชุมปลา

42 1909900479050 นายอุกฤษฎิ์ หนูอุไร

43 1909900495021 น.ส.กันตาภา  หมานเจริญ

44 1909900305922 นายโชติกะ  จุติดํารงคพันธ

45 1801000070086 น.ส.พิชาภรณ  โชติพันธ

46 1801600170278 นายธีรยุทธ แซภู

47 1840400070716 น.ส.สุมินทรญา ถาวร

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบไมผาน สามารถแจงความจํานงคลงในสาขาดังตอไปนี้

โดยมาแจงความจํานงค ไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2558

1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

2. วิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909900471636 นางสาวอัญมณี ยองเซง

2 1909800837264 น.ส.เปมิกา บุญรอดจุย

3 1809900608772 นายวีรวัฒน รักดี

4 1341100269083 นางสาววิไลวรรณ จวงจันทร

5 1102200141626 นางสาวกนกวรรณ เขียนวารี

6 1850300064242 น.ส.อารียา เหมสนิท

7 1959900371518 นายจักรกริช หนูสง

8 1939900135571 น.ส.เขมจิรา พรหมแดง

9 1909801088231 น.ส.อนุสรา รัตนประพันธ

10 1909900497899 นางสาวนิชาภา มณีแจมใส

11 1809900704887 น.ส.รัตติกาล สําราญสุข

12 1949900252608 น.ส.วนัชพร เสรีวัลลภ

13 1900700165720 นางสาววิสิทธิณี แสงแกว

14 1909801015381 นางสาวอาริยา สุพรรณ

15 2800600021326 น.ส.กนกวรรณ ศรีพิลาศ

16 1949800099905 น.ส.เขมิสรา นุนจันทร

17 1909800895337 น.ส.ภัทราวดี รักษาชุม

18 1900900177802 นางสาวอารยา ออนรักษ

19 1103701709006 น.ส.สุจิตรา สิงหคํา

20 1819900160372 น.ส.อัจฉรา บุญชู

21 1849900209487 น.ส.วาสนา นวลงาม

22 1909800965564 นางสาวกนกวรรณ แกวมุณี

23 1840200171721 น.ส.วิภาณี จอยรอย

24 1909800872094 น.ส.เสาวลักษณ บิลยะลา

25 102700507972 น.ส.ธนภรณ ทองแท

26 1909800830022 น.ส.ธัญญารัตน  ปราบณรงค

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาวิชาการตลาด ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน จํานวน 26 คน


