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คู่มอืการสมคัรเป็นนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา  ประจําปีการศึกษา 2558 

1. เขา้ไปที�เวบ็ไซต ์ saiyai.rmutsv.ac.th/admission  ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 1 

 
รูปที� 1  หนา้ต่างระบบรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประเภทโควตา 

2. ในหนา้เวบ็ไซต ์ มีส่วนการใชง้านที�สาํคญัสาํหรับผูส้มคัร  6 ส่วน  ไดแ้ก่ 

2.1 สมคัรเรียนออนไลน์ 

ผูส้มคัรจะตอ้งเลือกเมนู เพื�อเขา้สู่หนา้สมคัร ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 2 

 
รูปที� 2  เมนูที�ใชส้าํหรับเขา้สู่หนา้สมคัรเรียนออนไลน์ 

เลอืกเมน ู“สมคัรเรียนออนไลน์” หรือ เข้าดสูาขาที�เปิดรับ

ก่อนตดัสนิใจสมคัรเรียนได้ที�เมน ู“คณะที�เปิดรับ” 
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 เมื�อเลือกเมนู “สมคัรเรียนออนไลน”์  ระบบดาํเนินการไปยงัหนา้คาํชี�แจงและเงื�อนไขก่อนทาํ

การสมคัร ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 3 

 
รูปที� 3  ส่วนที�ตอ้งดาํเนินการหลงัจากอ่านคาํชี�แจงและเงื�อนไขจนเขา้ใจ 

 

 

รูปที� 3.1  ส่วนที�ตอ้งเลือกเพื�อดาํเนินการสมคัรให้ตรงตามความประสงค ์

 

 ขั�นตอนถดัไป   เป็นส่วนของการกรอกใบสมคัร ส่วนที�สาํคญัมากที�ใชส้าํหรับยนืยนัตวับุคคล 

คือเลขบตัรประชาชน  13 หลกั  ซึ� งตอ้งกรอกใหถู้กตอ้งและครบถว้น เช่น “180970011xxxx” และทาํการ

ตรวจสอบขอ้มูล โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ” และกรอกขอ้มูลในช่องอื�นๆใหค้รบและถูกตอ้งตามความเป็นจริง  

ดูตวัอยา่งตาม  รูปที� 4  

สาํหรับผู้ที�ต้องการสมคัรสาขาตามที�แจ้ง 

ไว้ในเมนกูด “Click here” ได้เลย 
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รูปที� 4  ส่วนของการกรอกใบสมคัร 

 

 เนื�องจากมีผูส้มคัรโดยส่วนใหญ่กาํลงัจะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2557   จึงยงัไม่สามารถ

ระบุ “ วนัอนุมติัการจบ” ได ้ ใหใ้ส่ขีด (-)  สาํหรับคนที�ยงัไม่จบการศึกษา ณ วนัที�ทาํการสมคัร      ดูตวัอยา่ง

ตาม  รูปที� 5 

 
รูปที� 5  สาํหรับผูส้มคัรที�กาํลงัจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557  ใส่ขีดแทน วนัอนุมติัการจบ 
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 ส่วนต่อมาคือการ เลือกสาขาวชิาที�ตอ้งการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ ในระดบัปริญญาตรี ซึ� งจะตอ้ง

เลือกใหต้รงตามแผนการรับของแต่ละสาขาวชิา โดยเขา้ดูไดใ้นเมนู  “คณะที�เปิดรับ” จากหนา้เวบ็ไซต ์

saiyai.rmutsv.ac.th/admission  และตอ้งดาํเนินการในขอ้ที� “2.ขอ้มูลการศึกษา” ก่อนดาํเนินการในขอ้ที� 

“3.สาขาวชิาที�ตอ้งการสมคัรเพื�อเขา้ศึกษาต่อ”  ตรวจสอบขอ้มูลที�กรอกทุกช่องใหถู้กตอ้งครบถว้นตามความ

จริงและ  Click “ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ” ก่อนกดปุ่ม “ยนืยนัการกรอกขอ้มูล”  ดู

ตวัอยา่งตาม  รูปที� 6 

รูปที� 6 เลือกสาขาวิชา และตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนยนืยนัการกรอกขอ้มูล 

 หลงัจากกด “ยนืยนัการกรอกขอ้มูล” ระบบดาํเนินการไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดหลกัฐานที�

จะใหป้ระกอบการสมคัรซึ� งผูส้มคัรตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจใหล้ะเอียด ก่อนกรอกเลขบตัรประชนชนเพื�อ

ไปยงัหนา้ พิมพใ์บสมคัรและใบชาํระเงิน ดูตวัอยา่งตาม  รูปที� 7 

 
 รูปที� 7 กรอกเลขบตัรประชาชน และกดยนืยนัหมายเลขบตัรประชาชน 

 

 ต่อมาเป็นส่วนของเอกสารที�ตอ้งพิมพส่์งมายงัศูนยรั์บสมคัร มีทั�งหมด 3 ส่วนคือ   
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- ใบสมคัร ดูตวัอยา่งรูปที� 8  

- ใบแจง้ชาํระเงินผา่นธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยยดึวนัที�ชาํระเงินจากเอกสาร ดูตวัอยา่งรูปที� 9   

- ใบปะหนา้เพื�อส่งมายงัศูนยรั์บสมคัร ดูตวัอยา่งรูปที� 10   

 
รูปที� 8 ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ติดรูปถ่าย ใส่เครื�องหมายถูกในช่องเอกสาร และลงชื�อยนืยนัการสมคัร 
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รูปที� 9 ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ลงวนัที� ณ วนัที�ไปชาํระเงินผา่นธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

 

 
รูปที� 10 ตรวจสอบที�อยูท่ ั�งผูส่้งและผูรั้บให้ถูกตอ้งก่อนทาํการสั�งพิมพเ์อกสารและดาํเนินการจดัส่ง 
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2.2  พิมพใ์บสมคัร   

 เมื�อเลือกเมนู “พิมพใ์บสมคัร” ระบบจะดาํเนินการไปยงัหนา้ต่างที�ใหก้รอกหมายเลขบตัร

ประชาชนเพื�อดาวน์โหลดใบสมคัร เช่น “180970011XXX” และกดตกลง ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 11 และรูปที� 

11.1 

 
รูปที� 11 กรอกเลขบตัรประชาชนให้ถูกตอ้งเพื�อดาวน์โหลดใบสมคัร 

 
รูปที� 11.1 กรอกเลขบตัรประชาชนใหถู้กตอ้งเพื�อดาวน์โหลดใบสมคัรและตรงกบัสาขาวิชาที�สมคัร 

 

 หลงัจากนั�นจะแสดงหนา้ ใบสมคัรพร้อมทั�งใบปะหนา้ เพื�อใหส้ั�งพิมพเ์อกสาร ดูตวัอยา่งตาม 

รูปที� 8 และ 10 

 

2.3 พิมพใ์บชาํระเงิน 

 เมื�อเลือกเมนู “พิมพใ์บชาํระเงิน” ระบบจะดาํเนินการไปยงัหนา้ต่างที�ใหก้รอกหมายเลขบตัร

ประชาชนเพื�อดาวน์โหลดใบสมคัร เช่น “180970011XXX” และกดตกลง ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 12 
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รูปที� 12 กรอกเลขบตัรประชาชนให้ถูกตอ้งเพื�อดาวน์โหลดใบชาํระเงิน 

 หลงัจากนั�นจะแสดงหนา้ ใบแจง้การชาํระเงินค่าสมคัรเรียน  เพื�อใหส้ั�งพิมพเ์อกสาร ดูตวัอยา่ง

ตาม รูปที� 9 

2.4 ตรวจสอบสถานะ 

 เมื�อเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ระบบจะดาํเนินการไปยงัหนา้ต่างที�ใหก้รอกหมายเลขบตัร

ประชาชนเพื�อตรวจสอบสถานการสมคัร เช่น “180970011XXX” และกดตกลง ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 13 

รูปที� 13 กรอกเลขบตัรประชาชนให้ถูกตอ้งเพื�อตรวจสอบสถานการณ์สมคัร 

 หลงัจากนั�นจะแสดงหนา้ สถานการณ์สมคัรเขา้รับการคดัเลือกประเภทโควตา ซึ� งผูส้มคัร

จะตอ้งตรวจสอบ ขอ้ความถูกตอ้งของขอ้มูลทั�งหมดอีกครั� ง เพื�อความถูกตอ้งและชดัเจนในการดาํเนินการ

สมคัร ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 14 
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รูปที� 14 ตรวจสอบสถานการณ์สมคัรและรายละเอียดทั�งหมดอีกครั� ง 

 

2.5 คู่มือการใชง้าน 

 เมื�อเลือกเมนู “คู่มือการใชง้าน” ระบบแสดงหนา้คู่มือการสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ ดูตวัอยา่ง

ตาม รูปที� 15 

 
รูปที� 15 คู่มือการสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจาํปีการศึกษา 2558 

 

2.6 คณะที�เปิดรับ   

 ผูส้มคัรสามารถเขา้ดูแผนการรับของแต่ละคณะวา่แต่ละสาขาวชิารับสมคัรนกัศึกษาที�จบวฒิุ

ใดบา้ง โดยเลือกเมนูยอ่ยของคณะคณะที�เปิดรับ ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 16 
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รูปที� 16 เมนูที�ใชเ้ขา้ดูแผนการรับของแต่ละคณะ 

 เมื�อเลือกคณะที�ตอ้งการเขา้ดูขอ้มูล จะปรากฏหนา้ต่างให้ดูวฒิุที�รับสมคัรของแต่ละสาขาวชิา  

ดูตวัอยา่งตาม รูปที� 17 

 

 
รูปที� 17 แสดงแผนการรับของแต่ละคณะ 

  

 อ่านรายละเอียดอีกครั� งเพื�อประกอบการตดัสินใจ หากตดัสินใจไดแ้ลว้ เลือกเมนูสมคัรเรียน 

เพื�อดาํเนินการกรอกใบสมคัรดูตวัอยา่งตาม รูปที� 18 
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รูปที� 18 แสดงรายละเอียดสาํหรับให้ผูส้มคัรตดัสินใจอีกครั� ง 

3. เมื�อดาํเนินการในส่วนของใบสมคัร  และใบแจง้การชาํระเงินค่าสมคัรเรียนและทาํการพิมพจ์ากระบบ

แล้ว  ให้ผู ้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครเรียน ไปชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที� 

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวนัที� 4 ธนัวาคม 2557 - 2 กุมภาพนัธ์ 2558 

4. ผูส้มคัรตอ้งส่งหลกัฐานการสมคัรมายงั 

 ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

��� หมู่ �    ต. ถํ�าใหญ่  อ.ทุ่งสง    จ.นครศรีธรรมราช   รหสัไปรษณีย ์ �����  

  ภายในวนัที�   2 กุมภาพนัธ์ 2558 (โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย)์ 

หลกัฐานแนบที�ตอ้งส่งศูนยรั์บสมคัรประกอบดว้ย 

- ใบสมคัร พร้อมติดรูปถ่าย(เสื�อเชิ�ตสีขาวไม่มีสัญลกัษณ์ของสถานศึกษาเดิม)  

ขนาด 1นิ�ว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน)จาํนวน 1 ฉบบั 

- สาํเนาใบแสดงผลการเรียน  ขนาด A4 จาํนวน 1 ฉบบั(พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- สาํเนาบตัรประชาชน  จาํนวน 1 ฉบบั (พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- หลกัฐานการชาํระเงินผา่นธนาคาร (ส่วนที�2) 

- หลกัฐานประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

   


