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คูมือการรายงานตัวเปนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2559 ผานระบบโควตา 

1. ใหผูผานการคัดเลือก ทําความเขาใจ Flowchart ดานลางกอนอานขอถัดไปคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดง Flowchart แสดงขั้นตอนการรายงานตัวเปนนักศึกษาใหมประเภทโควตา 
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จากขอท่ี 1 ผูสมัครสามารถดําเนินการไดตาม Flowchart หรือดําเนินการตามขั้นตอนในขอ

ที่ 2 

2. การเขาไปที่เว็บไซต http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/ 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกเมนู“ตรวจสอบสถานะการสมัคร” เพื่อตรวจผลการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ใหครบ 13 หลัก เพ่ือตรวจผลการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

เลอืกเข้าระบบ 

ของพื �นที�ไสใหญ่ 

เลอืกเมน ู“ตรวจสอบสถานะการสมคัร”  

กรอกหมายเลขบตัรประชาชน และกด “ตกลง” 
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5. สวนของการแสดงผลการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จากขอท่ี 5 เมื่อเลือกเมนู “พิมพใบชําระคาธรรมเนียม” ระบบจะไปยังหนาที่ใหกรอกเลขบัตร

ประชาชน เพื่อพิมพใบชําระคาธรรมเนียม  หรือเราสามารถเลือกเมนู “พิมพใบชําระคาธรรมเนียม” 

จากเมนูดานซายมือไดเชนกัน 

 

 

 

 

 

หากผา่นการคดัเลอืกให้เข้าไปที�เว็บไซต์ตามที�แจ้ง 

หรือดําเนินการตามรายละเอียดที�ชี �แจง 

กด เมน ู“พิมพ์ใบชําระคา่ธรรมเนียม” 

เพื�อเข้าพิมพ์ ใบแจ้งการชําระเงิน(Pay-in-Slip) 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 

กด เมน ู“เข้าระบบรายงานตวั” 

เพื�อเข้าพิมพ์ ใบระเบียนประวตั ิ

กด เมน ู“พิมพ์ใบชําระคา่ธรรมเนียม” 

เพื�อเข้าพิมพ์ ใบแจ้งการชําระเงิน(Pay-in-Slip) 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 

 กรอกหมายเลขบตัรประชาชน และกด ปุ่ ม “ตกลง” 
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7. ตรวจสอบขอมูลที่มีอยูในใบแจงการชําระเงิน ใหถูกตอง ตรงตามความจริง 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมลูทั �งหมดให้ถกูต้องตาม

ความเป็นจริง ก่อนดาํเนินการชําระเงิน

ผา่นธนาคารกรุงไทยทกุสาขา 

รหสันกัศกึษา 
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ในหนาเขาพิมพใบชําระคาธรรมเนียมการศึกษานอกจากจะมีสวนของใบชําระเงินแลวยังมีในสวนของ

ใบปะหนาซองสําหรับสงคืนมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการแจงรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

# ผูผานการคัดเลือกเขากรอกประวัติรายงานตัวไดที่ http://adms.rmutsv.ac.th/ โดยจะตองกรอกขอมูลให
ครบถวน และอัพโหลดรูปถายที่ใสชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผลตอการทําบัตรนักศึกษา หากรูป
ถายไมตรงตามที่แจง มีผลทําใหนักศึกษาไมไดบัตรเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานการเขาหองสอบ และในกรณีอื่นๆ 
 
# ขั้นตอนการดําเนินการรายงานตัว กรณีชําระเงินผานธนาคาร 
         -    พิมพใบแจงการชําระเงิน(Pay-in-Slip) คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
         -    กรอกขอมูลในระบบรายงานตัวhttp://adms.rmutsv.ac.th/ และพิมพใบระเบียนประวัติ 
         -    นําใบแจงการชําระเงิน(Pay-in-Slip) ไปชําระที่ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขา โดยตองชําระเต็ม
จํานวนตามใบเสร็จเทานั้น ชําระไดจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
         -    ดําเนินการสงหลักฐานรายงานตัวมายังศูนยรับสมัคร กรณีที่สงผานไปรษณีย สงตามที่อยูในใบปะ
หนาดานบน ไดจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
         -    กรณีท่ีตองการสงหลักฐานรายงานตัวดวยตนเอง ใหมาติดตอสงหลักฐานไดที่ ศูนยรับสมัคร
นักศึกษาใหม ที่อาคาร 3 ชั้น 1 หอง 315 ชองที่ 4 ไดจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
         -    สิ่งสําคัญ คือกอนชําระเงิน ***ผูรายงานตัวตองตรวจสอบสาขาและคณะ และขอมูลอืน่ๆใหถูกตอง
กอนชําระเงิน หากเปลี่ยนคณะภายหลัง ไมสามารถคืนเงินที่ชําระไปแลวได ตองสมัครใหมและชําระใหม
ทั้งหมด หรือตองเรียนครบ 1ปการศึกษาจึงจะยายสาขา/คณะได 
 
# เอกสารที่ใชประกอบหลักฐานรายงานตัว กรณีชําระเงินผานธนาคาร 
         -    แนบใบแจงการชําระเงิน (Pay-in-Slip) คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 สวน
ที ่ 2 โดยตองมีลายเซ็นเจาหนาที่ธนาคารและประทับตราธนาคาร 
         -    ใบระเบียนประวัติที่พิมพจากระบบรายงานตัว 1 ฉบับ พิมพจากhttp://adms.rmutsv.ac.th/ 
         -    สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  
               สําหรับระดับ ม.6/ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 
ฉบับ                  ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  
               *กรณีสําเร็จการศึกษา สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ฉบับ* 
         -    สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
         -    สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
         -    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
***เอกสารที่เปนสําเนาทุกฉบับตองเปนขนาด A4เทานั้น และมีการรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

## ขั้นตอนการดําเนินการรายงานตัว กรณีชําระเงินดวยตนเอง ที่แผนกการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ (อาคาร 3 
ชั้น 2) 
         -    พิมพใบแจงการชําระเงิน(Pay-in-Slip) คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
         -    กรอกขอมูลในระบบรายงานตัวhttp://adms.rmutsv.ac.th/ และพิมพใบระเบียนประวัติ  
         -    หากตองการกรอกขอมูลทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยฯ ใหติดตอที่ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม ที่อาคาร 
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3 ชั้น 1 หอง 315 ชองที่ 4 ไดจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
         -    เตรียมหลักฐานรายงานตัวทั้งหมดใหพรอม 
         -    ติดตอคณะ/สาขา เพื่อตรวจสอบหลักฐานรายงานตัว และใหทางคณะ เซ็นลงนามในชอง กรรมการ
ตรวจหลักฐานและกรรมการเก็บหลักฐาน ในใบระเบียนประวัติใหครบทั้ง2ชอง 
         -    ติดตอแผนกการเงินเพื่อ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม ที่อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 322  
         -    แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ใบสีฟา #ตองมี
ลายเซ็นเจาหนาที่รับเงิน (ใบสีขาวเก็บไวเปนหลักฐาน#อยาใหหาย) ไวกับหลักฐานรายงานตัว และติดตอสง
หลักฐานรายงานตัวที่ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม ที่อาคาร 3 ชั้น 1 หอง 315 ชองที่ 4 ไดจนถึงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2558 
         -    สิ่งสําคัญ คือกอนชําระเงิน ***ผูรายงานตัวตองตรวจสอบสาขาและคณะ และขอมูลอื่นๆใหถูกตอง
กอนชําระเงิน หากเปลี่ยนคณะภายหลัง ไมสามารถคืนเงินที่ชําระไปแลวได ตองสมัครใหมและชําระใหม
ทั้งหมด หรือตองเรียนครบ 1ปการศึกษาจึงจะยายสาขา/คณะได 

## เอกสารที่ใชประกอบหลักฐานรายงานตัว กรณีชําระเงินดวยตนเอง ที่แผนกการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ 
(อาคาร 3 ชั้น 2) 
         -    แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ใบสีฟา #ตองมี
ลายเซ็นเจาหนาที่รับเงิน (ใบสีขาวเก็บไวเปนหลักฐาน#อยาใหหาย)  
         -    ใบระเบียนประวัติที่พิมพจากระบบรายงานตัว 1 ฉบับ พิมพจากhttp://adms.rmutsv.ac.th/ 
         -    สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  
               สําหรับระดับ ม.6/ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 
ฉบับ                  ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  
               *กรณีสําเร็จการศึกษา สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ฉบับ* 
         -    สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
         -    สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
         -    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
***เอกสารที่เปนสําเนาทุกฉบับตองเปนขนาด A4เทานั้น และมีการรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

      #ใหผูผานการคัดเลือก ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนชําระเงินและสงหลักฐานการรายงานตัว หากตรวจ
พบวามีการปลอมแปลงเอกสารการสมัครและพบวาคุณวุฒิผูสมัคร ไมตรงตามวุฒิที่มหาวิทยาลัยฯ รับเขา
ศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ     หากไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาและได
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนแลว จะถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นเปนโมฆะ มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมตางๆ และตัดสิทธิ์การเปนนักศึกษา 

หากผูรายงานตัวตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จะยายสาขาไดตอเม่ือ ศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษาตอ 
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต และหากผูรายงานตัว
ตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดยไมประสงคดําเนินการตามขอความขางตนนั้น ผูรายงานตัวจะตองยินดีสละ
สิทธิ์การสมัครเปน นักศึกษาใหมประเภทโควตา และรับทราบวา มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินคาธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งในการสมัครใหมจะตองดําเนินการ สมัครและชําระคาธรรมเนียมตางๆใหมทั้งหมด 
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  สวนของหนาพิมพใบชําระเงินจะมีเมนู “เขาระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม”  เพื่อใหเขา

กรอกประวัติรายงานตัวสําหรับใชเปนหลักฐานรายงานตัว  

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดทั �งหมดให้ถกูต้อง

ก่อนพริ �นเพื�อไปชําระเงิน และเลอืกเมน ู

“เข้าระบบรายงานตวันกัศกึษาใหม”่ 

เพื�อกรอกใบระเบียนประวตั ิ

ตดัตามรอยประ เพื�อใช้เป็นใบปะหน้าซอง        

ในการสง่หลกัฐานรายงานตวัมายงัมหาวิทยาลยั
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กด Close เพื�อเข้ากรอกประวตัิ

สาํหรับปีการศกึษา 2559 

สาํหรับพื �นที�ไสใหญ่ ใช้รูปถ่ายที�เป็นเครื�องแบบ

ของมหาวิทยาลยัฯ เทา่นั �น ซึ�งรูปที�อพัโหลดเข้า

ระบบมีผลตอ่การทําบตัรนกัศกึษา 

กรอกเลขบตัรประชาชนก่อน 

Login เข้าระบบ 

ดคููม่ือเข้าใช้งาน

ระบบ 

หลกัฐานที�ใช้รายงานตวั ยดึจาก

ข้อมลูก่อนหน้านี � 
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เมื�อกรอกประวตัิรายงานตวัแล้ว ให้พิมพ์ใบระเบียนประวตัิ 

เพื�อใช้แนบเป็นหลกัฐานการรายงานตวัเป็นนกัศกึษาใหม ่
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8. ดําเนินการในแตละขั้นตอนเรียบรอยแลว  ผูผานการคัดเลือกสามารถตรวจเช็คสถานะการเปน

นักศึกษาไดที่เมนู “ตรวจสถานะการเปนนักศึกษา” 

 

 

 

เลอืกเมนเูพื�อตรวจสถานะการ

เป็นนกัศกึษาใหม ่

กรอกหมายเลขบตัรประชาชน

และกดปุ่ ม “ตกลง” 

ดสูถานะ วา่อยูใ่นขั �นตอนจาก 8 ขั �นตอนที�แจ้ง

ด้านลา่งหรือไม ่ 

เมื�อถงึขั �นตอนที� 8 หมายถงึทา่นได้ดําเนินการ

รายงานตวัเป็นที�เรียบร้อยแล้วคะ่  


