
การรายงานตัวเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 
ในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 

ณ  หองประชุมโดม  ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

 
หลักฐานท่ีใชในวันรายงานตัว 

1. ใบระเบียนประวัติที่พมิพจาก adms.rmutsv.ac.th  โดยสามารถอัพรูปถายนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่มีอยูเขาระบบไดเลย  เน่ืองจากชวงเปดภาคเรียนจะมีการเก็บรูปถายนักศึกษาเพื่อ
ดําเนินการทําบัตรนักศึกษาให 

2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
5. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถาม)ี จํานวน 1 ฉบับ 
6. ใบแจงยอดชําระเงิน พิมพจาก http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home 
7. ใบเสร็จชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ชําระที่แผนกการเงินในวันรายงานตัว) 

        
 

กําหนดการและรายละเอียดที่ควรทราบ 

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม  วันที่  20 มิถุนายน 2561 

วันเปดภาคการศึกษา  วันที่  25 มิถุนายน 2561 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คณะ หรือติดตอตามเบอรโทรศพัททีแ่จงไวในหนาเว็บของคณะ 

- เร่ืองการแตงกาย ชุดนักศึกษา , ชุดพละ , ชุดสูท 

- กิจกรรม / การเตรียมความพรอมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- การเทียบโอนรายวิชา 

- อื่นๆ  

#คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  => http://scitech.rmutsv.ac.th/  
โทรศัพท 075-773336 ตอ 104   โทรสาร 075-773338  
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ => http://mt.rmutsv.ac.th/  โทรศัพท  075-773132 ตอ 404 

#คณะเกษตรศาสตร => http://agr.rmutsv.ac.th/  โทรศัพท  075-773132 ตอ 202 

#ติดตอสอบถามขอมูลเรื่อง  หอพัก โทร 075-773132 ตอ 167 หรือ 168 
   / กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา โทร 075-773132 ตอ 169 หรือ 170 
#สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  การสมัครเขาศึกษาตอ  / ปฏิทินการศึกษา โทร    075-773132 ตอ 146 
   หรือตรวจสอบขอมูลผานทางเว็บไซต http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home.php 
 
 
 
 
 



                                                            คาใชจายในการรายงานตัวเปนนักศึกษากรุณาดูดานหลงั 
คาใชจายในการรายงานตัวเปนนักศึกษา 
สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา

สาขาการแพทยแผนไทย หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 13,000 บาท

สาขาชีววิทยาประยุกต หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 14,000 บาท

สาขาประมง หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาพืชศาสตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาสัตวศาสตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการจัดการการตลาด หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการจัดการการเปนผูประกอบการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร เทียบโอน ภาคสมทบ 16,000 บาท

สาขาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการเงิน หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ 16,000 บาท

สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ป   และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 12,000 บาท

สาขาการจัดการ หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ 16,000 บาท

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              แผนท่ีการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยฯ กรุณาดูดานหลงั 



    
 
       
  

 
       
       
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= เส้นทางการเดินรถ ภายในมหาวิทยาลยัฯ 

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ไสใหญ 
เพือ่รายงานตัวเปนนักศกึษาใหม ประจําปการศกึษา 2561 

 

สถานท่ีรายงานตัว วันท่ี 15 มีนาคม 2561 
เร่ิมเวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ หองประชุมโดม ช้ัน ๔   

อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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