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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 1900101187203 น.ส.หิรัณยา  ไชยกายุทธ

2 1909802245976 น.ส.ธนพร ซุนบุญ

3 1900101159960 น.ส.สริตา ชูมณี

4 1939900346351 น.ส.ณัฐธิดา นิ่มละมัย

5 1969900266013 น.ส.จุไรรัตน เพ็ชรมณี

6 1930400083507 น.ส.กันตนา อุทัย

7 1949900305281 น.ส.ศิริวรรณ  ตันศิริ  

8 1900101168225 นายอนุรักษ  ชูเพ็ชร

9 1900101170963 น.ส.อารตี อินหมัน

10 1909900529715 น.ส.กัญญารัตน สายชนะพันธ

11 1900101175671 น.ส.เกศราภรณ  แกวเพ็ชร

12 1909802191132 น.ส.นภสร สุวรรณนาคม

13 1841600116788 น.ส.อรวรรณ จันทรนา

14 1809900784279 น.ส.น้ําเพชร ปราบปญจะ

15 1930500224919 น.ส.ขนิษฐา ทองเดช

16 1939900336569 ปญญวัตร ชูชุม

17 1959900551214 น.ส.วรรัศม์ิ คงเอียง

18 1909801127244 น.ส.สุดาเดือน  สระทอง

19 1900101188293 น.ส.เนตรชนก พงศหนองโน

20 1900201105306 น.ส.พัชรี  เพชรชี

21 1900101171579 น.ส.อดิสา  แกวมณี

สาขาวิชาการเงิน  หลักสูตร  4  ป    จํานวน  21  คน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559


