
 

 

 

ประกาศสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เรื่อง การรายงานตัวนกัศึกษาภาคปกติ มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช  
ตามเกณฑการรับนักศกึษาระบบ TCAS ปการศกึษา 2564 รอบที่ 3 Admission 

______________________________________________ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑการรับนักศึกษาระบบ TCAS ปการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 Admission 
บัดน้ีมหาวิทยาลัยไดดำเนินการคัดเลือกเรียบรอยแลว ผลการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 จึงประกาศใหผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์แลวทุกคนกรอกขอมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบออนไลน พรอมแนบไฟลรูปถายในเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดที่
เว็บไซต (www.nstru.ac.th หรือ www.regis.nstru.ac.th) ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยเตรียมเงิน
เพ่ือชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้ 

1. ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน (สำหรับนักศึกษาทุกประเภท) ระหวางวันที่ 2-7 มิถุนายน 
2564 

1.1 บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาผานระบบออนไลน (www.nstru.ac.th หรือ 
www.regis.nstru.ac.th) และพิมพแบบฟอรมการชำระเงินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ระหวางวันที่ 2-7 
มิถุนายน 2564  

1.2 ชำระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทยหรือแอพ Krungthai NEXT: Comp.code 81925 
ระหวางวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เทานั้น 
 2.  หลักฐานการรายงานตัว    
  3.1 ผูผานการคัดเลือกท่ีชำระเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบรอยแลว พิมพใบรายงานตัวใน
ระบบพรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถายในเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) ต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
  3.2 นำสงใบรายงานตัวที่งานทะเบียนสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือทางไปรษณีย 
ระหวางวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 พรอมกับเอกสารดังตอไปนี้ 

   3.2.1 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 
   3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 
   3.2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ฉบบั (พรอมรับรองสำเนาถกูตอง) 
   3.2.4   สำเนาหลักฐานการศึกษาท่ีระบุวันท่ีสำเร็จการศึกษา (ปพ.1/ใบรายงานผลการเรียน)  
     จำนวน 2 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 

หมายเหตุ :  
สำหรับนักศึกษาที่มีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ ตองมีผูปกครองโดยชอบธรรมลงนามยินยอม                         

ในใบมอบตัวที่พิมพจากระบบรายงานตัว  
ดาวนโหลดคูมือการแตงกาย สำหรับนักศึกษาใหมไดที ่   
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  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ใหถายเอกสารดวยกระดาษ A4 และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลง
ลายมือช่ือกำกับทุกฉบับ 

 3. คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบำรุงการศึกษา  
3.1 คาธรรมเนยีมแรกเขา 

นักศกึษาทุกคนจะตองชำระเงินคาธรรมเนียมแรกเขาในวันรายงานตัว ในอตัรา 1,600 บาท 
ตามรายการดังตอไปนี้ 

1)  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จำนวน 200 บาท 
2)  คาธรรมเนียมการพัฒนาทักษะดานภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน  300 บาท 
3)  ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  100 บาท 
4)  ประกันของเสียหาย จำนวน  500 บาท 
5)  คูมือนักศึกษา จำนวน  200 บาท 
6)  คูมือกิจกรรม จำนวน  100 บาท 
7)  ประกันอุบัติเหตุ จำนวน  200 บาท 

  3.2 เงินบำรุงการศึกษา  
นักศึกษาทุกคนจะตองชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564     
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาคณติศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาพลศกึษา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาฟสิกส จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชานาฏศิลป จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 10,700 บาท 

2) หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 10,700 บาท 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาฟสิกส จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเคมี จำนวน 9,400 บาท 
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สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาคณติศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอรและอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชานวัตกรรมชีวภาพ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 10,700 บาท 

4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จำนวน 9,400 บาท 

5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม จำนวน 9,400 บาท 

6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร จำนวน 9,400 บาท 

7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการตลาด จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  
  โดยใหเรียกเก็บ (1) จากนักศึกษา จำนวน 6,600 บาท 
   (2) จากบริษัทซีพีออลล จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,400 บาท 

8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 8,100 บาท 
9) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 8,100 บาท 
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการทองเที่ยว จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค จำนวน 9,400 บาท 

11) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จำนวน 8,100 บาท 
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12) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 8,100 บาท 
13) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 8,100 บาท 
14) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป จำนวน 9,400 บาท 

 อนึ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาที่จายใหกับมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์        
ไมอนุญาตใหถอนเงินคืนไมวากรณีใด ๆ ยกเวนในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมสามารถเปดสอนหลักสูตรนั้นได 
เนื่องจากจำนวนนักศึกษาไมครบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผูไมสามารถมารายงานตัวตามวันและ
เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิการเปนนักศึกษา 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 

  (นางเบญจพร  ชนะกุล) 
  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ชองทางการสงเอกสารรายงานตัว 

 


