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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาภาคปกติ
รอบที่ 2 โควตา ประจําปการศึกษา 2563

…………………………………..
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีความประสงคจะรับสมัครผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หรือเทียบเทา และกําลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาภาคปกติ
ประเภทรับตรง รอบที่ 2 โควตา ประจําปการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. สาขาวิช าและคุณ สมบัติเฉพาะสาขาวิช าดังเอกสารแนบทายประกาศนี้
2. คุณ สมบัติทั่ว ไปของผูสมัคร
2.1 ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
2.2 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา (กรณีสมัครหลักสูตร 4 ป
เทียบเขา)
2.3 มีความประพฤติเรียบรอย
2.4 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.5 ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร
2.6 คุณสมบัติผูสมัครจะตองเปนไปตามคุณสมบัติของแตละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
2.7 วันประกาศผลสอบ และสถานที่ วัน เวลา สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ เปนหนาที่ของ
ผูสมัครที่ตองตรวจสอบ
3. หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นวันสอบสัมภาษณ)
3.1 ใบสมัครการคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนจะตองเขาไปบันทึกขอมูลการ
สมัครไดที่ www.sru.ac.th หรือ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp พิมพและติดรูป ถายจํานวน
1 รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไว ไมเกิน 6 เดือน)
3.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงคาผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา 5 ภาคการศึกษา (กรณีผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป หรือ 5 ป) หรือ
3.3 สําเนาระเบียนผลการเรียน ที่แสดงคาผลการเรียนสะสม ในระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 3 ภาคการศึกษา (กรณีผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา)
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาหลักฐานการชําระเงิน 1 ฉบับ
3.6 หลักฐานการลงทะเบียนในระบบ TCAS
4. การเลือกสาขาวิช าที่สมัคร ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได ๓ อันดับ
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5. การชําระเงิน
5.1 ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท
5.๒ การชําระเงินคาสมัครชําระผานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.๓ ในกรณีผูสมัครยกเลิกสาขาวิชา เพื่อเลือกสาขาวิชาใหมหลังจากชําระเงินคาสมัครไปแลว
และคุณสมบัติไมตรงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ
6. วิธีการสมัคร
6.1 ผูสมัครเขาไปสมัครไดทเี่ ว็บไซต http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
6.2 ผูส มัครเลื อกเมนู รับ นั กศึกษาใหมจ ากนั้ น เลือกประเภทการสมัครเปน ประเภทรอบ 2
โควตา
6.3 เมื่ อเลื อกประเภทแล ว ก็ใ ห บั น ทึก ข อมู ล การสมั ครตามแบบฟอร มการสมัค รให ถู กต อ ง
ครบถวน
6.4 ใหผูสมัครพิมพใบสมัคร และใบแจงการชําระเงินคาสมัครเขาศึกษา ลงในกระดาษ A4
และนําใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา (การชําระคาสมัครใหชําระแยกเปนรายบุคคลเทานั้น)
6.5 เมื่อชําระเงินกับธนาคารเรียบรอยแลวใหนักศึกษาเก็บหลักฐานการจายเงินสวนที่ 1
สําหรับผูสมัครไวเปนหลักฐานการสมัคร (ไวนํามาแสดงในวันสอบ) สวนทอนลางธนาคารจะเก็บไวเปนหลักฐาน
6.6 เมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระเงินคาสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น
6.7 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามไดที่หมายเลข 0-7791-3357
6.8 ผูสมัครเขาไปลงทะเบียนในระบบ TCAS เพื่อนําหลักฐานมาในวันสอบสัมภาษณ
7. กําหนดการรับสมัครรอบ 2 โควตา ปการศึกษา 2563
กิจกรรม
สมัครผานเว็บไซต www.sru.ac.th หรือ
http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต ที่ www.sru.ac.th หรือ
http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ประกาศรายชื่อผูเขายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS
รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา (ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษา)

วัน/เดือน/ป
วันที่ 6 กุมภาพันธ – 23 มีนาคม 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ – 23 มีนาคม 2563
วันที่ 10 เมษายน 2563
วันที่ 17 เมษายน 2563
วันที่ 20 เมษายน 2563
วันที่ 21 เมษายน 2563
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2563
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
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