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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 รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 1909801145943 น.ส.พรสุดา มากแสง

2 1129700107822 น.ส.มนัญญา แกวมณี

3 1900101167661 น.ส.โชติกาญจน ศรีสวัสด์ิ

4 1901301038784 น.ส.พิชานัน พิริยะภาพ

5 1900101158629 น.ส.จิดาภา ดวงแกวเจริญ

6 1909802207179 น.ส.มุกพญา ชวยชู

7 1909802229741 น.ส.ณัฐณิชา ธงไชย

8 1900101181183 น.ส.จิดาภา บริสุทธ์ิ

9 1801600187651 น.ส.ธัญญลักษณ จันทรทองออน

10 1900101182074 น.ส.สุดารัตน อุคะหะ

11 1909802187941 น.ส.ปญญาทิพย บุญพงศมณี

12 1909802265217 น.ส.กุลแกว มณี

13 1901501036688 น.ส.นิศากร มะเด่ือ

14 1939900355059 น.ส.วราภรณ ทวีวิทย

15 1909901552494 น.ส.สุทธิกานต แกวมณี

16 1900101167580 น.ส.วรรณนิษา โชรัตโก

17 1900101168691 น.ส.ศิรินาถ สุวลักษณ

18 1900101204205 น.ส.วริศรา ชลมุกข

19 1909802220167 น.ส.นุชรดี กิ้มเสง

20 1139600038985 น.ส.อรรถวรรณ มณีโชติ

21 1801400227675 น.ส.สุดารัตน สวัสด์ิขวัญ

22 1103702386537 น.ส.สุดารัตน ทองเจือ

23 1940300217056 น.ส.ยาวารี สามะ

24 1909802177067 น.ส.ธวัลหทัย แกมมณี

25 19900101203632 น.ส.กันทิชา ทองกอบ

26 1900101179146 น.ส.ปณฑารีย รัตนะ

ประกาศรายชื่อผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ป   จํานวน 26 คน
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ท่ี รหัสบัตรประชาชน ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 1950100187293 น.ส.คอรีเยาะ สาและ

2 1959900475691 น.ส.ณัฐชา วิชยวิกรานต

3 1909800969306 น.ส.ยุวดี นนทะสร

4 1939900280237 น.ส.เทพยุดา พรหมศรี

5 1909800996290 น.ส.บัณฑิตา เพ่ิมเดช

6 1819900181647 น.ส.หทัยรัตน บุตรเจียม

7 1929900502582 น.ส.ชลทิชา ชูสุคนธ

8 1900700166793 น.ส.ศกลวรรณ รามมาก

9 1900900180871 น.ส.อนัญพร ดวงจันทร

10 1801400193185 น.ส.ศศิประภา เพชรเศรษฐ

11 1909800974075 น.ส.ธัญณิตา โสมเพชร

12 1959900498623 น.ส.ศุภลักษณ มีสีดี

13 1909801021969 น.ส.อุบลวรรณ นะหนู

14 1901000101142 น.ส.สุพรรณา ถิราวุฒิ

15 1930500194327 น.ส.เมธาวี ธานีรัตน

16 1930500196524 น.ส.สิริรัตน ขาวสุด

17 1909801036702 น.ส.จิราพร เพชรรัตน

18 1909801010118 น.ส.ทิยาพร แซหลี

19 1809700266118 น.ส.กนกนิภา เพชรสีชวง

20 1930500206571 น.ส.ประภาสร พันธฤทธิ์ดํา

21 1909801045469 น.ส.ภัทราวดี สวางจันทร

22 1909800939610 น.ส.ชยาภรณ อุนประสงค

23 1959900487419 น.ส.เกศินี รามรังสฤษฎิ์

24 1959800109846 น.ส.ดาวัลย เกศโร

25 1909800906894 น.ส.นูรียา หมานนุย

26 1900700160272 น.ส.พรวลัย เจริญวาที

27 1969800168320 น.ส.จินดาพร ทองออน

28 1949900262191 น.ส.กมลลักษณ คลายสถิตย

29 1909900487583 น.ส.แสงรวี ทิพวัลย

30 1900500113742 น.ส.มนัญชยา แกวสะโร

31 1579900619190 น.ส.สกาวเดือน ทานิล

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 35 คน
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ท่ี รหัสบัตรประชาชน ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 35 คน

32 1909801026651 น.ส.มัณลิกา ทองเรือง

33 1810300078341 น.ส.ณัฐการณ รักนิยม

34 1909800988769 น.ส.กุลจิรา แซจู

35 1900900179767 น.ส.นภาพร  อิศโร


