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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง รายชื่อผูผ านการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจําปการศึกษา 2562
……………………………………
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 Portfolio เรียบรอย
แลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและเขาศึกษา ตามรายชื่อแนบทายประกาศ และขอใหดําเนินการ
ดังนี้
1. ผูผานการคัดเลือกเขาทําการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไชต ทปอ. ระหวางวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
2. ผูผานการคัดเลือกเขายืนยันความถูกตองของขอมูลสวนตัว ผานเว็บไซตของ สํานักสงเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน http://admission.sru.ac.th/tcas62 เพื่อกรอกขอมูลสวนบุคคลใชในการรายงาน
ตัวเขาเปนนักศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ 2562
3. พิมพเ อกสารรายงานตั ว ผ านระบบอิน เตอร เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซตข อง สํ านั ก ส งเสริ มวิ ช าการและ
งานทะเบี ย น ที่ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp พร อ มนํ า เอกสารการรายงานตั ว
มายื่นในวันรายงานตัว วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ หากไมมา
รายงานตัวในวัน เวลา ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์
4. หากกรณี มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบภายหลั ง พบว า ผู ผ า นการคั ด เลื อ กขาดคุ ณ สมบั ติ
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษาและไมสามารถขอเงินคารายงานตัวคืนได
กรณีประสงคสละสิทธิ์
1. ผูได รั บ การคัด เลื อกที่ประสงคจ ะสละสิ ทธิ์ จ ะต องทําการสละสิ ทธิ์ ภายในวัน ที่มหาวิ ทยาลั ย
กําหนดและมหาวิทยาลัยอนุมัติใหสละสิทธิ์ไดเทานั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ
2. การยื่นสละสิทธิ์ทําได คือ ผูผานการคัดเลือกสละสิทธิ์ทางเว็บไซตของ ทปอ.
3. การสละสิทธิ์สามารถทําไดเพียงครั้งเดียว
เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 4 ภาคเรียน ฉบับจริง พรอมสําเนา
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในภายหลัง)
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
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6. เงินคาธรรมเนียมเก็บเมื่อแรกเขา จํานวน 1,150 บาท ดังนี้
6.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
500 บาท
6.2 คากิจกรรมนักศึกษา
300 บาท
6.3 คาคูมือนักศึกษา
200 บาท
6.4 คาประกันอุบัติเหตุ/ตอป
150 บาท
7. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย แตละหลักสูตร ดังนี้
7.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาคเรียนละ
22,000 บาท
7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,500 บาท
7.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,500 บาท
7.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,000 บาท
ยกเวน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
สาขาวิชาการจัดการคาปลีก
ภาคเรียนละ
7,500 บาท
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาคเรียนละ
12,000 บาท
7.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาคเรียนละ 28,700 บาท
7.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคเรียนละ
9,000 บาท
7.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
7.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,500 บาท
7.9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,900 บาท
7.10 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ภาคเรียนละ 11,300 บาท
7.12 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.13 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ
8,900 บาท
7.14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ 30,000 บาท
8. การเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ให ดู ร ายละเอี ย ดตามปฏิ ทิน ดํ าเนิ น งานวิ ช าการ หรื อผ านระบบอิน เตอร เ น็ ต ที่เ ว็ บ ไซต ของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

