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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รอบที่ 2 โควตา ประจําปการศึกษา 2561
……………………………………
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการสอบสัม ภาษณ รอบที่ 2 โควตา เรียบรอยแลว
จึง ขอประกาศรายชื่ อผู ผา นการคัด เลื อกและมี สิท ธิ์ เ ขา ศึก ษา ตามรายชื่ อแนบทา ยประกาศ และขอให
ดําเนินการ ดังนี้
1. ผูผานการคัดเลือกตองตรวจสอบรหัสผาน เพื่อใชในการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://admission.sru.ac.th/tcas_crotra61 ในวันที่ 2 พฤษภาคม
2561
2. ผูผานการคัดเลือกเขาทําการ Clearing house เพื่อยืนยันสิทธิ์ ระหวางวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม
2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไชต ทปอ. http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (ระบบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 2561)
3. ผูยืนยันสิทธิ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผานเว็บไซตของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://admission.sru.ac.th/tcas_crotra61 พรอมทั้งเขาระบบเพื่อกรอกขอมูล สวนบุคคลเพื่อใชในการ
รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ในระหวางวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561
4. พิมพเอกสารรายงานตัว ผานระบบอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตของ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp พรอมนําเอกสารการรายงานตัวมายื่น
ในวันรายงานตัว วันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ หากไมมารายงานตัวในวัน เวลา ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์
5. หากกรณี มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบภายหลั ง พบว า ผู ผ า นการคั ด เลื อ กขาดคุ ณ สมบั ติ
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษาและไมสามารถขอเงินคารายงานตัวคืนได
กรณีประสงคสละสิทธิ์
1. ผูไดรับ การคัดเลือกที่ประสงคจะสละสิท ธิ์จะตองทําการสละสิท ธิ์ภายในวันที่มหาวิท ยาลัย
กําหนด และมหาวิทยาลัยอนุมัติใหสละสิทธิ์ไดเทานั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ
2. การยื่นสละสิทธิ์ทําได 2 ทาง คือ
1) ผูผ า นการคั ด เลื อ กกรอกแบบฟอร ม การสละสิ ท ธิ์ แล วยื่ น ผ า นมหาวิ ท ยาลั ย โดยที่
มหาวิทยาลัยตองใหความเห็นชอบ แลวแจงชื่อไปยัง ทปอ.
2) ผูผานการคัดเลือกสละสิทธิ์ท างเว็บ ไซตของ ทปอ. โดยกรอกแบบฟอรม การสละสิท ธิ์
แลวสแกนหรือสงไปยัง ทปอ. เพื่อสงตอไปยังมหาวิทยาลัย
3. การแจงคืนสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยไปยัง ทปอ. จะทําการผานระบบที่กําหนดไวภายในเวลา
ไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการสมัครครั้งถัดไป
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เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พรอมสําเนา
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
2. รูปถาย เครื่องแบบนักเรียนหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกตางไปจากใบแสดงผลการเรียน ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -สกุล
ฉบับจริง พรอมสําเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. ใบตรวจสุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร)
7. เงินคาธรรมเนียมเก็บเมื่อแรกเขา จํานวน 1,150 บาท ดังนี้
7.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
500 บาท
7.2 คากิจกรรมนักศึกษา
300 บาท
7.3 คาคูมือนักศึกษา
200 บาท
7.4 คาประกันอุบัติเหตุ/ตอป
150 บาท
8. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย แตละหลักสูตร ดังนี้
8.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
11,650 บาท
ยกเวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ภาคเรียนละ
12,650 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,900 บาท
8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาคเรียนละ
22,000 บาท
8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคเรียนละ
22,700 บาท
8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ภาคเรียนละ
12,000 บาท
8.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ
9,500 บาท
8.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,000 บาท
ยกเวน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
สาขาวิชาการจัดการคาปลีก
ภาคเรียนละ
7,500 บาท
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาคเรียนละ
12,000 บาท
8.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาคเรียนละ 28,700 บาท
8.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,000 บาท
8.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
8.10 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
8.11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,900 บาท
8.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคเรียนละ 8,900 บาท
8.13 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ภาคเรียนละ 11,300 บาท
8.14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคเรียนละ 8,900 บาท
8.15 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,900 บาท
8.16 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
30,000 บาท
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