
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

————————————— 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เขาศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปแลวน้ัน บัดน้ีการดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือกดังรายช่ือแนบทายประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายช่ือดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเขาไปลงทะเบียนเขาใชระบบรับสมัครนักศึกษา และพิมพใบแจงชําระเงิน  

คารายงานตัวนักศึกษาใหม (รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ แนบทายประกาศ) และนําใบแจงชําระเงิน

ไปชําระผานธนาคารต้ังแตวันที่ ๑๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามเวลาทําการของธนาคาร  

  ๒. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเขาไปบันทึกขอมูลสวนบุคคลและพิมพใบรายงานตัวนักศึกษาใหมในระบบ

บริการการศึกษา (รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ แนบทายประกาศ) และนํามาย่ืนในวันรายงานตัว 

คือ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอง  GA๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสุราษฎรธานี 

  ๓. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษามารายงานตัว และประชุมนักศึกษาใหม ในวันเสาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   ๓.๑  รายงานตัว ลงทะเบียน ย่ืนใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ เวลา 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ หอง  GA๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

   ๓.๒  ประชุมนักศึกษาใหม เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอง  GA๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคาร                     

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   ๓.๓  พบคณะกรรมการประจําหลักสูตร เวลา ๑๑.๐๑ - ๑๒.๐๐  น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   ** หากไมชําระเงินผานธนาคาร และไมมามารายงานตัว ประชุมนักศึกษาใหมตามวัน             

และเวลาขางตน ถือวาสละสิทธิ ์

  ๔.  เอกสารท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว 

   ๔.๑  ใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (พิมพจากระบบบริการนักศึกษา 

https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp รายละเอียดตามข้ันตอนที่แนบในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา) 

   ๔.๒  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ที่ยังย่ืนไมครบถวนในวันสอบสัมภาษณ)  

  ๕. รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ มีดังน้ี 

   ๕.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียน                

เปนนักศึกษา ไดแก 

 
๒/๕.๑.๑ คาข้ึนทะเบียน... 



 
-๒-

      ๕.๑.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

      ๕.๑.๒  คาประกันของเสียหาย   เปนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  

      ๕.๑.๓  คาธรรมเนียมที่ตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๓  

          ๑)  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร              

และการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ินและหลักสูตร              

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

            คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรยีน  เปนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (ลดคาธรรมเนียม

การศึกษา เปนกรณีพิเศษ ๑๐% ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส          

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ                

ผานธนาคาร ภายในวันท่ี ๑๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท 

          ๒)  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

            คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรยีน  เปนเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (ลดคาธรรมเนียม

การศึกษา เปนกรณีพิเศษ ๑๐% ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส          

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ                

ผานธนาคาร ภายในวันท่ี ๑๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนเงิน ๒๒,๒๐๐ บาท 
 

  ๖.  เปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 ภาคพิเศษ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บุญกําเนิด) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310505001   นางสาวกณั ฺกาญจน์ คุ้มหอยกัน 1  

6310505002   นายรัชชานนท์ สขุสวสัดิ 2  

6310505003   นางสาวบษุบา หลอ่พนัธ์ 3  

6310505004   นางสาวโสมพิสทุธิ ทองเจิม 4  

6310505005   นางสาวภาสินี มีพฒัน์ 5  

6310505006   นางสาวปิยธิดา เซ้งนวล 6  

6310505007   นางสาวสธิุดา จนัทร์สง่ 7  

6310505011   นางสาวจุฑาลกัษณ์ สทุธิรัตน์ 8  

จาํนวนทงัสิน 8 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1107 :  ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310535001   นางสาววิภาวรรณ คําทอง 1  

6310535002   นางสาวขวญัจิตต์ หอมชืนใจ 2  

6310535003   นางวลีรัตน์ สายแก้ว 3  

6310535006   นางสาวกนกวรรณ ไมยวงษ์ 4  

6310535007   นางสาววรรณธร พรมเล็ก 5  

6310535008   นางสาวณฐัมล ฟองละแอ 6  

6310535009   นางเฉิน จุ้นฉือ 7  

6310535012   นางสาวพิมพ์ขวญั บญุชูวงค์ 8  

6310535013   นางสาววรรณลดา เชาว์เหม 9  

6310535016   นางสาวรุ่งฤดี หนมู่วง 10  

6310535017   นางสาวภทัทิรา นพศรี 11  

6310535018   นางสาวประภาพร ภู่ประเสริฐ 12  

6310535019   นางสาวเบญจมาศ พลสิทธิ 13  

จาํนวนทงัสิน 13 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 09/07/63 17:35  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคปกติ)

1142 : สฎ.:บธ.ม.(บริหารธรกิจู ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคปกติ

63109514001   นางสาวจินดารัตน์ เรืองฤทธิ 1  

63109514002   นางสาวกวิเนตร พฒัน์ระวงัด่าน 2  

63109514003   นายสมเกียรติ ส้มเกลียง 3  

63109514004   นายภาชพงษ์ วฒันดามัย 4  

63109514005   นางสาวศิริวรรณ กิมภู่ 5  

63109514006   นายเอกชยั บวัแก้ว 6  

จาํนวนทงัสิน 6 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1110 : สุราษฎร์ฯ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310514001   นายทศพล เพ็งแก้ว 1  

6310514002   นางสาวทิพวรรณ ศิริรัตน์ 2  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310514003   นางสาวสวุรรณรัตน์ พยคัฆา 3  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310514004   นางสาวทิพพาภรณ์ พฒัคายน 4  

6310514005   นางสาวจินตนา เพิมพูล 5  

6310514008   นางสาวจณิสตา ชชู่วย 6  

6310514009   นายศุภวฒัน์ เริงเรียง 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1111-1 : สุราษฎร์ฯ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310515001   นางสาวสิตานนัท์ ศิริอนนัตภทัร์ 1  

6310515002   นางสาวธิดาพนัธ์ ซุ้นหิรัญ 2  

6310515003   นายสมทรัพย์ ลคันาวงศ์ 3  

6310515005   นางสาวสภุิญญา การพยุทธ์ 4  

6310515006   นางสาวกิติยาภรณ์ รักษาพราหมณ์ 5  

6310515007   นายจิรัชย์ พูนเอียด 6  

6310515008   นางสาวปวีณา วิจิตรจนัทร์ 7  

6310515009   นายธีรัช ชยัชนะ 8  

6310515010   นางสาววิภาวรรณ ขําหวาน 9  

6310515011   นางสาวปฐมาวดี บริสทุธิ 10  

6310515012   นายปฤงคพ ช้องทอง 11  

6310515013   นางสาวขวญัตา พฒัน์ยงั 12  

6310515014   นางสาวเมธาวี เบ้าไธสง 13  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515015   นางสาวพรรณทิพย์ ไทยเอียด 14  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515016   นางสาววชัลาวลี ก้อนแก้ว 15  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515017   นางสาวกลัยาณี บญุทอง 16  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515018   นางสาวจนัทราภรณ์ คําแก้ว 17  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515019   นางสาวรุ่งนภา ดวงทอง 18  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515020   นางสาวสวุรรณทิพย์ ซมัวุ้ง 19  

6310515021   นายอิฏฐลกัษณ์ อ่อนศรี 20  

6310515023   นางสาวอจัจิมา ทีคะพนัธ์ 21  

6310515024   นางสาวเนตรชนก เพชระ 22  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515025   นางสาวภคัพิชา เมืองชู 23  

จาํนวนทงัสิน 23 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1142 : สฎ.ร.ม.(การเมอืงการปกครอง) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310540001   นายอนคัฆ์ ใจสมุทร 1  

6310540002   นางสาวธาราภรณ์ นาคสงค์ 2  

6310540003   นายรัชตะ มารัตน์ 3  

6310540004   นายมินทร์กานต์ เกษกล้า 4  

6310540005   นางสาวศศินา หินเตียน 5  

6310540006   นางสาวอุษาวดี ทองจิตร 6  

6310540007   นางสาวชาลิสา วงศ์ภกัดี 7  

6310540008   นายอนวุตัร สองเมือง 8  

6310540009   ว่าทีร้อยตรีปฏิพทัธ์ เพชรศรี 9  

6310540010   นางสาวดวงฤดี จนัรอด 10  

6310540011   นางสาวอนญัญา ลิมปิสทุธิ 11  

6310540014   นายเสกศกัดิ อยู่ดี 12  

6310540015   จ่าเอกรุ่งโรจน์ แดงทอง 13  

6310540016   นายธนิสร ตาทิสนุทร 14  

6310540017   นางสาวนนัทิยา แสงนพรัตน์ 15  

6310540018   นายณฐัพล พยมัพนัธ์ 16  

6310540019   นางนภาพร จิรภิวงศ์ 17  

6310540020   นายศรัณย์ วงษ์มาก 18  

6310540021   นายนฤพล ชนะกุล 19  

6310540022   นายณฐัพงษ์ แผ้วชนะ 20  

6310540023   นางวนัจุรี สวุรรณรัตน์ 21  

จาํนวนทงัสิน 21 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1143 : สฎ.ร.ม.(การเมอืงการปกครอง) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310541001   นางสาวกนกวรรณ ปลอดชุ่ม 1  

6310541002   นายเพชรชาย ธรรมรัต 2  

6310541003   นายพีรพฒัน์ หนยูงั 3  

6310541004   นางสาวผกาวรรณ ราชรักษ์ 4  

6310541005   นายขวญัชยัวฒันา รอดทอง 5  

6310541006   นางสาวสมฤทยั จนัทร์คง 6  

6310541007   นายอนรัุกษ์ จิตราภิรมย์ 7  

6310541009   นางสาวมลลิกา ศศานนท์ 8  

6310541010   นายธงชยั มาสงัข์ 9  

6310541011   นายวิทยา อํานวย 10  

6310541012   นางสาวภาวิณี เจนโุร 11  

6310541013   นางสาวศวพร ทองหม่อมราม 12  

6310541014   นางสาวจนัทรา มณีฉาย 13  

6310541015   นายเฉลิมพล เมืองน้อย 14  

6310541016   นายธิติ บณุยษัเฐียร 15  

6310541017   นายประเสริฐพงษ์ มงคล 16  

6310541018   ว่าทีร้อยตรีหญิงรัตนา เรือนไทย 17  

6310541019   นายธีรชยั คงแพทย์ 18  

6310541020   นางสาวอรอุมา ชูแก้ว 19  

6310541021   นายณปภชั ลอยชูศกัดิ 20  

6310541022   นายกฤษดา ปีบ้านท่า 21  

6310541023   นางสาวลลิตา หาญโสดา 22  

6310541024   นางสาวเบญจมาศ สทุธิรักษ์ 23  

6310541025   นางสาวศิริลกัษณ์ พรมบงัเกิด 24  

6310541026   นายอนชุา สโมทาน 25  

6310541027   นางสาวศุภิสรา ขาวเงิน 26  

6310541028   นางสาวนิตยา เทพแป้น 27  

จาํนวนทงัสิน 27 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 09/07/63 17:49  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1140 : สฎ.:ศศ.ม.(การจดัการชุมชนท้องถนิ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310533001   พระมหาปริวตัน์ จอดนอก 1  

6310533002   นางสาววีริศ ฤกษ์ดี 2  

6310533003   นางสาวปณฐัฎา ขอจุลซ้วน 3  

6310533004   นางสาวมุกดา ใจดี 4  

6310533006   นางสาวชนาภา เบียวสถิตย์ 5  

6310533008   นางสาวฉนัท์ชนก เทพสทุธิ 6  

6310533009   นางสาวฉตัรสมุาลย์ คหะวงษ์ 7  

6310533010   นางสาวเมธาพร ใช้บุญศิริ 8  

จาํนวนทงัสิน 8 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1136 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ก) กฎหมายอาญา ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310901001   จ่าสิบตรีธีรพงษ์ ศรีมาลา 1  

6310901002   พระครูวินยัธรวรรณไชย มะยงค์ 2  

6310901003   นายมนต์ชยั วรรณโชติ 3  

จาํนวนทงัสิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1137 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์  แผน ก) กฎหมายมหาชน ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310902002   นางสาวรุ่งทิวา ท่ากัว 1  

6310902003   นางสาวประภาศิริ ศรีวิสทุธิ 2  

6310902005   นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด 3  

6310902006   นายสมศกัดิ ทองตําลงึ 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1138 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายอาญา ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310903001   นางสาวสภุาพร ปินทอง 1  

6310903004   นางสาวกมลรัตน์ โชติช่วง 2  

6310903005   นางสาวกฤษณา ขวญัเมือง 3  

6310903006   นางสาวอินทิรา เอืองาน 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1139 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายมหาชน ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310904001   นายภาคิน ทองประสงค์ 1  

6310904003   นายจกัรกฤษณ์ สวนนชุ 2  

6310904004   นางสาวณฐัวรรณ วงศ์สวัสดิ 3  

6310904005   นางสาวณชัชา เจริญลาภ 4  

6310904006   นางสาวจตุพร ใสใจดี 5  

6310904007   นายสพุฒัน์พงศ์ หนทูอง 6  

6310904008   นายจุฑาดล บญุชู 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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ข้ันตอนการรายงานตัวและการชําระเงินของนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2563 ผานระบบออนไลน (Online)

1. Log in เขาระบบ รับสมัคร Online : https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
1.1 กรณีนักศึกษาสมัครเขาศึกษาดวยระบบ online เลือกเมนู “เขาสูระบบ”

และดําเนินการตอใน ขอ 2 (ผลการสมัครฯ)

1.2 กรณีนักศึกษาสมัครเขาศึกษาดวยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย หรือทางไปรษณีย
ใหลงทะเบียนเขาใชระบบ (https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp) ใหเรียบรอย
โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนเขาใชระบบ” หลักจากนั้นใหดําเนินการตามข้ันตอนตอ
ใน ขอ 2 (ผลการสมัครฯ)

1.2.1 ปอนขอมูลใหครบถวน  เลือกลงทะเบียน



1.2.2 กําหนดรหัสผานใหม และยืนยัน เลือก “Process”

2. เขาสูเมนู ผลการสมัคร/ บันทึกประวัติกอนรายงานตัว

นางสาวใจดี  ดีใจ

: นางสาวใจดี  ดใีจ



3. พิมพใบชําระเงินคาธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหมและคาธรรมเนียมการศึกษา
(ปการศึกษา 2563/1 กําหนดชําระเงินตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2563)

: นางสาวใจดี  ดใีจ



ตัวอยาง ใบแจงชําระเงินคารายงานตัวนักศึกษาใหม

หมายเหตุ : ใหชําระเงินภายในวันท่ีกําหนดในใบแจงชําระเงิน ตามเวลาทําการของธนาคารกรุงไทย
และธนาคารทหารไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ)

นางสาวใจดี  ดใีจ

นางสาวใจดี  ดใีจ



การบันทึกและพิมพใบรายงานตัวนักศึกษาใหม (ระบบบริการการศึกษา)
(กําหนดใหเขาใชระบบต้ังแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563)

1. หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ใหเขาสูระบบ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

2. User Name และ Password ใชงานครั้งแรก คือ รหัสนักศึกษา
(11 หลัก ซ่ึงปรากฎในใบแจงชาํระเงินรายงานตัวเปนนักศึกษาใหม)
“เลือกเขาสูระบบ”



3. บันทึกประวัติสวนตัวใหครบถวน เลือก “บันทึก”

4. เม่ือกรอกขอมูลประวัติครบถวนแลวจะข้ึนปุม”สีแดง” ดานซายมือ เมนูท่ี 5 “พิมพใบรายงานตัว”
ใหนักศึกษา print ใบรายงานตัวพรอมเอกสารแนบ นําสงบัณฑิตวิทยาลัยในวันรายงานตัว ปฐมนิเทศ

63052505001 : นางสาวใจดี  ดีใจ



ตัวอยาง ใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาใหม

หมายเหตุ : ใหนักศึกษานําใบรายตัวขางตนมาย่ืนในวันประชุมนักศึกษาใหม (วันเสารที่ 18 กรกฎาคม 2563)

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวใจดี  ดีใจ

นางสาวใจดี  ดีใจ
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