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การรายงานตัวเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุร ี

นักศึกษาภาคพิเศษ (รอบที่ ๑) 
 

ก. บันทกึประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นักศึกษา ดาวน์โหลด คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษาผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต และกรอกประวัตินักศึกษา ที่ www.reg.ssru.ac.th (กรอกรายละเอียดให้แล้วเสร็จ สั่ง
พิมพ์พร้อมน ามาวันที่มอบตัว ควรศึกษาข้อมูลในการกรอกรายละเอียดให้ถี่ถ้วน) 
 

ข. มอบตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียม พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน  

ณ ห้องพักอาจารย์  อาคาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี  
วันอังคาร ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร  
(นักศึกษาต้องเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามาให้พร้อม)  

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  มอบตัวและช าระค่าธรรมเนียม 
(กรณีไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่ก าหนด ขอให้โทรศัพท์มาแจ้งกับทางวิทยาลัยฯ พร้อมบอกเหตุผล หาก
ไม่มีการแจ้งข้อมูลใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์) 
 

ค. เอกสารและค่าธรรมเนียมที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว 
๑. ใบระเบียนประวัตินักศึกษา ๑ แผ่น และใบมอบตัวเข้าศึกษา ๑ แผ่น รวม ๒ แผ่น ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ 

www.reg.ssru.ac.th น ามาในวันมอบตัวเป็นนักศึกษา  
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงและส าเนา ๒ ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา ๒ ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
๔. เอกสารและวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงและส าเนา ๓ ฉบับ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรอง

ส าเนาถูกต้อง (เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ผ่อนผันให้น ามาให้ในวันเปิดภาคเรียน 
ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓) รวบรวมส่งที่ห้องพักอาจารย์ อาคาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(ห้องที่ท าการสอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี หาก

http://www.rg.ssru.ac.th/
http://www.rg.ssru.ac.th/


๒ 
 

ตรวจสอบพบว่าไม่ส าเร็จการศึกษาในภายหลังมหาวิทยาลัยถือว่าการรายงาน – มอบตัวเข้าเป็น
นักศึกษาเป็นโมฆะ  (กรณีจบการศึกษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อขอเทียบวุฒิที่
ส านักทดสอบการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 
๐๒-๒๘๑-๖๒๐๖) 

๕. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ  
๖. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน ช าระในวันมอบตัวเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ดูจากตาราง

ค่าธรรมเนียมแต่ละสาขาวิชา/แขนงวิชา 
๗. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาในวันมอบตัวเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแลคสีน้ าเงินเข้ม เนคไท เข็มหนีบเนคไท   
เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังสีด า  

- นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงทรงเอสีน้ าเงินเข้ม รองเท้าคัชชูสีด า       
เข็มติดหน้าอก ตุ้งติ้งตรามหาวิทยาลัย เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย  

๘. ทางวิทยาลัยฯ จะเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแต่งกาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

อุปกรณ์ นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง 
เข็มติดหน้าอก - ๓๐ 
ตุ้งติ้ง - ๓๐ 
กระดุม - ๓๐ 
หัวเข็มขัด ๕๐ ๕๐ 
เนคไท ๙๐ - 
เข็มหนีบเนคไท ๖๐ - 
โบว์  - 
ราคารวม ๒๐๐ ๑๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๙. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียด ภาคพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๒๐๐ 
 ค่าบัตรนักศึกษา ๓๐๐ 
 ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ 
 เงินบ ารุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา ๒๘๐ 
 ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๑,๔๐๐ 
 ค่าบ ารุงกีฬา ๔๐๐ 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ๑,๕๐๐ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ ๒๒,๐๐๐ 

รวมเป็นจ านวนเงิน (บาท) ๒๗,๐๘๐ 
** ค่าเทอมภาคพิเศษ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
   ภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท 
 
หมายเหตุ :  นักศึกษาทุกภาค กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ  นามสกุล เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 
ทั้งนี้หากมีข้อแก้ไข กรุณาติดต่อกลับที่  

๑. ๐๘๐-๗๒๒๑๕๖๖ คุณสุรินทร์ทิพย์ โบไธสง หรือ  
๒. ๐๘๗-๐๕๓๗๓๗๒ อ.น้องส้ม  ศรีสวัสดิ์  
๓. ๐๘๗-๑๘๐๐๓๔๕ อ.จุรีย์รัตน์ สมบูรณ์ 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเกิดภาวการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ก าหนดการต่างๆอาจมี

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาลัยฯ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ผ่านทางช่องทางต่างๆของวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือจากทุกท่านในวันรายงานตัว ขอให้ทุกท่านสวมใส่
หน้ากากอนามัยและรักษาสุขอนามัยด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือหากท่านมีอาการ
ป่วยใดๆ ที่เข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อ หรือไปในพ้ืนที่เสี่ยงมา ขอให้กักตัวเพ่ือดูอาการอยู่ที่บ้าน โดยให้โทรศัพท์มา
แจ้งกับทางวิทยาลัยฯ เพ่ือให้รับทราบถึงเหตุจ าเป็นของท่านและจะได้ยกเว้นให้ท่านด าเนินการรายงานตัวผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ หรือใหม้าด าเนินการรายงานตัวในวันอื่นได้  

 
 

 
 


