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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 1909802225916 น.ส.นิชาภัทธ ชุมแสง

2 1969900262646 น.ส.ศศิธร ศรีสุวรรณ

3 1900101159544 น.ส.กาญจนา  จงมี

4 1900101202695 นายคมกฤษ ชวยโครธะ

5 1809900774664 น.ส.กัญญาพัชร เพชรชูชวย

6 1949900293924 น.ส.เเฮลา อาบู

7 1900101168446 นายจิรพงศ ยานิยม

8 1909802214116 นายณัฐภัทร จินดาดวง

9 1900101160976 น.ส.สุภัชชา สุวรรณสนิท

10 1900900194588 น.ส.กาญจนา ภาคภูมิ

11 1909801131179 น.ส.จิรดา สุวรรณโณ

12 180160188983 น.ส.จุฑามาศ  ชุมทอง

13 1909901550475 น.ส.นพรัตน แซจิว

14 1900901204439 น.ส.ศศิวิมล แกวกัลยา

15 1900101163495 น.ส.ธนกร เพงพิโรจ

16 1900101175710 น.ส.ฐปกานต บุญณกูล

17 1909802224324 น.ส.กนกพร ภูทักษิณ

18 1909802229750 น.ส.ญาณธิชา สําราญเจริญสุข

19 1900701185571 น.ส.โสธิดา เค่ียมขาว

20 1969900257839 นายฮาซัน หะยีเจ็ะอาลี

21 1909802224596 น.ส.มยุรี อินทะมณี

22 1901400020158 น.ส.ซัลยา เนสะแหละ

23 1800600160921 น.ส.พิมพชนก เนินทอง

24 1900101197217 น.ส.ศศิธร รักวิจิตร

25 1909802172952 นาย วรพงศ บัวบาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ป  จํานวน 25 คน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559
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ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1909801023872 น.ส.สุกฤตา มากจุย

2 1909900467361 น.ส.วริษฐา ปลอดดํา

3 1959900482468 น.ส.ณัฐชยา แตสกุล

4 1909900458711 น.ส.รัชนีกร หวันเส็น

5 1909801035901 น.ส.พัชรีพร ยงเกียรติกานต

6 1909800949887 นายไพศาล กระจางศรี

7 1909801016361 น.ส.ธัญชนก ศรีวะปะ

8 1909800961453 น.ส.มนัสวี วุฒิมากร

9 1909801022451 นายปฐมพร พรหมเสนา

10 1939900294181 น.ส.นันทิยา ไพรพฤกษ

11 1909801032111 น.ส.สุกิตตา ปานมุข

12 1909801041081 น.ส.ทักษพร แดงสวาง

13 1809900672179 นายอมรเทพ สุขหนู

14 1840600093213 น.ส.ชุติมา ปนมี

15 1939900296052 นายรณชัย พริกแกว

16 1103701637765 นายณัฐวุฒิ สัจจะสุริยกุล

17 1909800932143 น.ส.อันนา เลิศณรินทร

18 1909900246934 น.ส.รมยกร สังขแกว

19 1809900663226 น.ส.กนกวรรณ จันทรเภา

20 1909800934782 น.ส.แพรวพรรณ ชูเลง

21 1909900482816 น.ส.อาศิรา สุระกําแหง

22 1809900647603 น.ส.พรญาณี ดาษพืชน

23 1800800255861 น.ส.ธิดารัตน ยลธรรธรรม

24 1909900496914 น.ส.บงกช อุไรสวัสดิ์

25 1909900424735 น.ส.ณิชกานต ชูเมือง

26 1939900291778 น.ส.กสิกิตติ์ สังขผุด

27 1909801021527 น.ส.จตุรตา จันทชาติ

28 1909800988777 นายศุภชัย อินสุวรรโณ

29 1909801023783 น.ส.จินดาหรา บุญมาเลิศ

30 1909801038519 นายฐากร ทองรักษ

31 1102002570717 น.ส.วนันญา เฉยจิ๋ว

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน   จํานวน 53 คน



2/2

ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี  ประจําปการศึกษา  2559

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน   จํานวน 53 คน

32 1909800996621 นายธนิน เทวินทรวงศ

33 1909800965670 น.ส.วรรณฤดี บัวลอย

34 1800100241302 น.ส.นันทภรณ ออนจันทร

35 1801300224488 น.ส.ณัฐพัตฌยา นกทวี

36 1909800791108 นายอกนิษฐ ปานงาม

37 1930500201048 น.ส.ประภาสิริ คงจันทร

38 1909800973711 น.ส.สุทธิรัตน เชาวนจันทร

39 1939900297342 น.ส.อรอุมา ทับชุม

40 1930500194378 นายภูวนัย สุขดํา

41 1939900291549 นายธีรพล สุขทอง

42 1800700208241 น.ส.รวินทนิภา ชูไกรไทย

43 2939900022341 น.ส.เปาวลี ขุนพล

44 1103701885505 นายภาคภูมิ สมรูป

45 1900200074687 นายประพงคพันธ ชูแกว

46 1969900223179 นายวีรยุทธ บุษบา

47 1102001866949 น.ส.ณัฐพร เพชรคง

48 1949900257065 น.ส.ปยะรัตน เบญจพงศพพิพัฒน

49 1909800981365 น.ส.มานิตา สังปริเมนทร

50 1909800964274 น.ส.ธนภรณ อินทมะโน

51 1909801021616 นายไชยวราพงษ ปญญาเปยมศักดิ์

52 1900900180269 นายดุลยวัต รักขุนสอง

53 1949900272072 น.ส.โรสมาลีน ลาเฮศักดิ์สิทธิ์

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบไมผาน สามารถแจงความจํานงคลงในสาขาดังตอไปนี้

โดยมาแจงความจํานงค ไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2558

1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

2. วิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส



ท่ี บัตรประชาชน ช่ือ -สกุล หมายเหตุ

1 1229900687601 น.ส.นิศารัตน ทนันไชย

2 1909801032324 นายอภินันท นิลพันธ

3 1929900460707 นายวทัญู พุทธสะระ

4 1909900464842 น.ส.ศรียา แกนกระจาง

5 1909700088219 นายสรศักดิ์ กองรัชชานนท

6 1900700163492 น.ส.นภัสสร ดวงรอด

7 1841600099689 น.ส.ธิดา แกวชวย

8 1809800125885 น.ส.สุธาสินี สงศรีอินทร

9 1909900481488 น.ส.นิลประไพ เนียมจันทร

10 1909900458745 น.ส.สบันงา สามารถ

11 2969800015751 น.ส.สุวิพร บุราณ

12 1939900276329 น.ส.กันตนา เต็งรัง

13 1909800929151 นายสนธิโรจน สวางอารมย

14 1909801004185 น.ส.รัตนาภรณ ชวยจันทร

15 1909900465059 น.ส.เสริมสุข ชนะพาล

16 1909800946250 น.ส.เมธาวี บุญมาศ

17 2900500016974 น.ส.สุไวเราะ  มะประสิทธิ์

18 5900100019181 น.ส.เพ็ญศิริ มันแกว

19 1909800933531 น.ส.อริศรา แกวประดับ

20 1909800933581 น.ส.อรนิภา พรมสุ

21 1809700247563 นายวิษณุ รัตนบุรี

22 1909801019361 น.ส.อภิญญา  ทองศรีจันทร

23 1909800982558 น.ส.มนธนา  หลงแกว

24 1809900568932 น.ส.อุทัยวรรณ เอียดสังข

25 1909800877916 น.ส.จันทรจิรา ทิพยมณี

26 1909800888802 น.ส.นัฐวดี ชูกําเนิด

27 1909700092437 น.ส.อัสมีรา  ฮามะ

28 1909800901531 น.ส.อรวดี สังขแกว

29 1909801004681 น.ส.ศิริพร  รองสวัสดิ์

30 1100702165171 น.ส.ชมพูนุท  สุวรรณเรืองศรี

31 1909800993703 น.ส.ศิภาพร ทองสิรินนท

32 1900600110753 นายสุไลมาน  เลาะสมาน

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณโควตาประเภทเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคสมทบ หลักสูตร 4 ป เทียบโอน  จํานวน 32 คน


