
 

คู่มือการให้บริการ : รับสมัครนักศึกษา  
หน่วยงานที่ให้บริการ :  แผนกรับสมัครนักศึกษา  งานบริการการศึกษา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  

1. คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษา 
2. ใบสมัคร 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
แผนกทะเบียนและวัดผล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ตลอดระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษา 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกรับสมัคร 

1 รับสมัครนักศึกษา รอบระยะเวลาการ
รับสมัครนักศึกษา 

แผนกรับสมัคร 

2 กรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 15 นาที ผู้สมัคร 
3 ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารการสมัคร 15 นาที แผนกรับสมัคร 
4 ช าระเงินค่าสมัคร 10 นาที ผู้สมัคร 
5 สอบสัมภาษณ์ 30 นาที คณะกรรมการ 
6 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตามก าหนดการ แผนกรับสมัคร 
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา และกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา 

(กรอกระเบียนประวัตินักศึกษา ผ่านระบบ) 
ตามก าหนดการ ผู้สมัคร 

8 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามก าหนดการ ผู้สมัคร 
9 ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา ตามก าหนดการ แผนกรับสมัคร 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม  หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. ใบสมัคร แผนกรับสมัคร 
2. แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร แผนกรับสมัคร 

 



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12,000 
2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 12,000 
3. สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า  12,000 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 12,000 
5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14,000 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 14,000 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12,000 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 14,000 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12,000 
2. สาขาวิชาการบัญชี 12,000 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 12,000 
4. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรม 12,000 
5. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า 12,000 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
2. ใบแจ้งการช าระเงิน / Payment of Student Account 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ประจ าปีการศึกษา .................. 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ – นามสกุล..............................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... .. 
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................... ......................เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
ที่อยู่...........................................................................................................วุฒิการศึกษา........................................... 
สถานศึกษาเดิม............................................................................................................................. ............................. 
แผนการเรียน..................................................................................... ........เกรดเฉลี่ย............................................... 
E-mail  ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ TCAS ปีการศึกษา ............ E-mail : ………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการสมัคร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  สาขาวิชา.................................................................. 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา.................................................................. 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาวิชา.................................................................. 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 1 รูป 
4. ค่าสมัคร  200  บาท 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารประกอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ถูกต้องทุกประการ และหากพบว่าเอกสารเป็นเท็จจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 
 
       ลงชื่อ..........................................................  
              (....................................... ...............) 
        วันที่..........................................  
 
 
 



ส่วนที ่ 1  ส ำหรับนักศึกษำเก็บเป็นหลักฐำน 
ใบแจ้งการช าระเงิน / Payment of Student Account 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

วันที่................................................... 
ชื่อ-สกุล............................................ 
สาขาวิชา........................................... 

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ก าหนดช าระเงินภายในวันที่.............................................  เท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา  บาท 
ค่าประกันหอพัก  บาท 

ค่าหอพัก  บาท 
รวมเงิน  บาท 

ตัวอักษร 
 

ได้ช าระเงินจ านวนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับเงิน 
       (ประทับตราธนาคาร) 
วันที่ ..........  / ...........  / ........... 
 

หมายเหตุ : กรณีไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การศึกษา 
✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนที ่ 2  ส ำหรับธนำคำร 
 

             ใบแจ้งการช าระเงิน / Payment of Student Account 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

วันที่.................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563    ก าหนดช าระเงินภายในวันที่.............................................  เท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  บาท 
ค่าประกันหอพัก  บาท 

ค่าหอพัก  บาท 
รวมเงิน  บาท 

ตัวอักษร 

หมายเหตุ : กรณีไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การศึกษา 

COMPANY CODE : 8390 
Ref. No.1  (สังกัด)  □ คณะวิทยาศาสตร์ฯ   □ วิทยาลัยฯ   □ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
Ref. No.2  (อักษรย่อสาขาวิชา) …………………………………………………….……......................................................... 
Ref. No.3  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….......................................................... 
 



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 สาขาวิชาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน  12,000  บาท  มีดังต่อไปนี้ 

 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  (พล.)  
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  (ออ.)       
 สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า  (จก.ธส.)  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (วท.)        
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (จทส.)      
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ทท.)        
 สาขาวิชาการบัญชี  (บช.)        
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  (อสช.)  
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ -การจัดการนวัตกรรม (จนก.) 
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ -การจัดการนวัตกรรมการค้า  (จนค.)  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (ทค.)  

       
 สาขาวิชาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน  14,000  บาท  มีดังต่อไปนี้ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (วศ.ฟฟ.)        
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  (วศ.คส.)      
 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง  (วศ.กส.)        

 


