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การรายงานตัวเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาภาคพิเศษ (รอบเพิ่มเติม)
ก. บันทึกประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นักศึกษา ดาวน์โหลด คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และกรอกประวัตินักศึกษา ที่ www.reg.ssru.ac.th (กรอกรายละเอียดให้แล้วเสร็จ สั่งพิมพ์
พร้อมนามาวันที่มอบตัว ควรศึกษาข้อมูลในการกรอกรายละเอียดให้ถี่ถ้วน)

ข. มอบตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียม พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน

ณ ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ที่ตั้งภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร
(นักศึกษาต้องเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษามาให้พร้อม)
09.00 – 12.00 น.
มอบตัวและชาระค่าธรรมเนียม
(กรณีไม่มาตามวันและเวลาที่กาหนด ทางวิทยาลัยฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ค. เอกสารและค่าธรรมเนียมที่ต้องนามาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนประวัตินักศึกษา 1 แผ่น และใบมอบตัวเข้าศึกษา 1 แผ่น รวม 2 แผ่น ที่พิมพ์จากเว็บไซต์
www.reg.ssru.ac.th นามาในวันมอบตัวเป็นนักศึกษา
2. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงและสาเนา 2 ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสาเนา 2 ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. เอกสารและวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริงและสาเนา 3 ฉบับ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรอง
สาเนาถูกต้อง) (เอกสารวุฒิการศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ผ่อนผันให้นามาให้ในวันเปิ ดภาคเรียน
ภายในวันที่ 19 ก.ค. 63) รวบรวมส่งที่ห้องพักอาจารย์ อาคาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ห้องที่ทาการสอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด ชลบุรี หาก
ตรวจสอบพบว่าไม่สาเร็จ การศึกษาในภายหลังมหาวิทยาลั ยถือว่าการรายงาน – มอบตัว เข้าเป็น
นักศึกษาเป็นโมฆะ (กรณีจบการศึกษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อขอเทียบวุฒิที่
สานักทดสอบการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์
02-281-6206)
5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 3 ฉบับ
6. ค่า ธรรมเนี ย มแรกเข้ าและค่ าลงทะเบี ย น ช าระในวั น มอบตั ว เป็ นนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ใ ห้ ดู จ ากตาราง
ค่าธรรมเนียมแต่ละสาขาวิชา/แขนงวิชา
7. เนื่ องจากมหาวิทยาลั ย ฯ กาหนดให้ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัว นักศึกษาในวันมอบตัวเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแลคสีน้าเงินเข้ม เนคไท เข็มหนีบ เนคไท
เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังสีดา
- นั ก ศึ ก ษาหญิ ง สวมเสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าว กระโปรงทรงเอสี น้ าเงิ น เข้ ม รองเท้ า คั ช ชู สี ด า
เข็มติดหน้าอก ตุ้งติ้งตรามหาวิทยาลัย เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
8. ทางวิทยาลัยฯ จะเตรียมอุปกรณ์สาหรับการแต่งกาย มีรายละเอียดดังนี้
อุปกรณ์

นักศึกษาชาย
50
90
60

นักศึกษาหญิง
เข็มติดหน้าอก
30
ตุ้งติ้ง
30
กระดุม
30
หัวเข็มขัด
50
เนคไท
เข็มหนีบเนคไท
โบว์
ราคารวม (บาท)
200
140
*หมายเหตุ : 1) ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จาหน่ายชุดนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดหาเอง
2) ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จาหน่ายสายเข็มขัด นักศึกษาจะต้องจัดหาเอง
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ภาคพิเศษ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200
ค่าบัตรนักศึกษา
300
ค่าประกันของเสียหาย
1,000
เงินบารุงสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา
280
ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1,400
ค่าบารุงกีฬา
400
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ
22,000
รวมเป็นจานวนเงิน (บาท)
27,080
** ค่าเทอมภาคพิเศษ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 22,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนละ 11,000 บาท
หมายเหตุ : นักศึกษาทุกภาค กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ -นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ในระบบกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ทั้งนี้หากมีข้อแก้ไข กรุณาติดต่อกลับที่
1. 080-7221566 คุณสุรินทร์ทิพย์ โบไธสง หรือ
2. 087-0537372 อ.น้องส้ม ศรีสวัสดิ์

