~1~

.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาภาคปกติ
รอบที่ 2 โควตา ประจําปการศึกษา 2562

…………………………………..
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีความประสงคจะรับสมัครผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หรือเทียบเทา และกําลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาภาคปกติ
ประเภทรับตรง รอบที่ 2 โควตา ประจําปการศึกษา 2562 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 หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.5 ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร
2.6 คุณสมบัติผูสมัครจะตองเปนไปตามคุณสมบัติของแตละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
2.7 วันประกาศผลสอบ และ สถานที่ วัน เวลา สอบสัมภาษณ เปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองตรวจสอบและ
3. หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นวันสอบสัมภาษณ)
3.1 ใบสมัครการคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง นักเรียนจะตองเขาไปบันทึกขอมูล
การสมัครไดที่ www.sru.ac.th หรือ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp พิมพและ
ติดรูป ถายจํานวน 1 รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน)
3.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงคาผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 5 ภาคการศึกษา (กรณีผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป หรือ 5 ป) หรือ
3.3 สําเนาระเบียนผลการเรียน ที่แสดงคาผลการเรียนสะสม ในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา 3
ภาคการศึกษา (กรณีผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา)
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ
3.5 สําเนาหลักฐานการชําระเงิน 1 ใบ
4. การเลือกสาขาวิช าที่สมัคร ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 2 อันดับ
5. การชําระเงิน
5.1 สมัคร 1 สาขาวิชา ชําระเงิน 300 บาท
5.2 สมัคร 2 สาขาวิชา ชําระเงิน 500 บาท
5.3 การชําระเงินคาสมัครชําระผานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ
2/5.4 ในกรณี...
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5.4 ในกรณีผูสมัครยกเลิกสาขาวิชา เพื่อเลือกสาขาวิชาใหมหลังจากชําระเงินคาสมัครไปแลว และ
คุณสมบัติไมตรงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวา
กรณีใด ๆ
6. วิธีการสมัคร
6.1 ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษา สามารถดําเนินการสมัครไดที่ www.sru.ac.th หรือ
http://reg.sru.ac.th/apphome.asp

www.sru.ac.th
http://reg.sru.ac.th/apphome.asp
6.2 นําใบแจงชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน ทุกสาขา และ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (การชําระคาสมัครใหชําระแยกเปนรายบุคคล กรุณาตรวจสอบขอมูลหลังชําระเงิน
ทุกครั้งเพื่อความถูกตอง)
6.3 หลังดําเนินการชําระเงิน 5 วันทําการ ใหผูสมัครเขาพิมพใบสมัคร
6.4 นําใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร และใบชําระเงิน นํามาในวันสอบสัมภาษณ
6.5 เมื่อผูสมัครสอบชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมมีการคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้การ
สมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระเงินคาสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น
6.6 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสมัคร ติดตอสอบถามไดที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพทหมายเลข 0-7791-3357
7. กําหนดการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา ปการศึกษา 2562
กิจกรรม
สมัครผานเว็บไซต www.sru.ac.th หรือ
http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา
ยื่นเอกสารและใบสมัครเพื่อตรวจสอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ/สอบทักษะ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต ที่ www.sru.ac.th
หรือ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ยืนยันเลขบัตรประชาชน
Clearing house ยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ.
รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา (ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษา)

วัน/เดือน/ป
วันที่ 14 มกราคม – 23 มีนาคม 2562
วันที่ 20 มกราคม – 24 มีนาคม 2562
ณ. วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 7 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
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3/8.เกณฑการ...
8. เกณฑการคัดเลือก
พิจารณาโดยใชคะแนน ONET , GAT PAT และวิชา 9 สามัญ ตามประกาศที่แจงไวในคุณสมบัติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

