
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับความ
ในข้อ  ๕  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วย  การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม
ครั้งที่  ๒๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  อธิการบดี  จึงออกประกาศการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษา  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
นักศึกษา 
ภาคปกติ 

นักศึกษาโครงการ  
กศ.บป. 

๑ ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ่ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 
๒ ค่าบ ารุงการศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 

๓ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
๓.๑ รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 
๓.๒ รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติหรือเตรียมฝึกประสบการณ์ หรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา หน่วยกิตละ 

 
๑๕๐  บาท 
๒๐๐  บาท 

 
๒๒๕  บาท 
๒๗๕  บาท 

๔ 
ค่าปรับเนื่องจากช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 

วันละ ๒๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑,๘๐๐  บาท 

วันละ ๒๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑,๘๐๐  บาท 

๕ ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 
๖ ค่าบ ารุงกีฬา  ภาคการศึกษาละ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 
๗ ค่าบ ารุงหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ภาคการศึกษาละ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 
๘ ค่าบ ารุงห้องพยาบาล  ภาคการศึกษาละ ๑๐๐  บาท ๑๐๐  บาท 

๙ 
ค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
๙.๑ ประเภทรับตรง  (โควตา) 
๙.๒ ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป 

 
๓๐๐  บาท 
๓๐๐  บาท 

 
- 
๓๐๐  บาท 

๑๐ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐  บาท ๑,๕๐๐  บาท 
๑๑ ค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา   ๑,๐๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท 
๑๒ ค่าปรับกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อการเรียนหลังก าหนด ๕ บาท/วัน/เล่มหรือชิ้น ๕ บาท/วัน/เล่มหรือชิ้น 



ที ่ รายการ 
นักศึกษา 
ภาคปกติ 

นักศึกษาโครงการ  
กศ.บป. 

๑๓ ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๓๐๐  บาท ๓๐๐  บาท 

๑๔ 

ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาภาคการศึกษาละ 
๑๔.๑  สาขาวิชาการศึกษา 
๑๔.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
๑๔.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๑๔.๔  สาขาวิชาบัญชี 
๑๔.๕  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
๑๔.๖  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๔.๗  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๔.๘ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ 
๑๔.๙  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๔.๑๐  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
๑๔.๑๑  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
๑๔.๑๒  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔.๑๓  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 

 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๒๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 

๑๕ 
ค่าธรรมเนียมบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกลางและ
คณะ  ภาคการศึกษาละ 

๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

๑๖ ค่าธรรมเนียมการบริการศูนย์ภาษา  ภาคการศึกษาละ ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 
๑๗ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา  ครั้งละ ๓๐๐  บาท ๓๐๐  บาท 
๑๘ ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ  สาขาวิชา  ครั้งละ ๓๐๐  บาท ๓๐๐  บาท 

๑๙ 
ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร  และ
ปริญญาบัตรเกินกว่า ๒ ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

๒๐ ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ๕๐๐  บาท ๕๐๐  บาท 
๒๑ ค่าคู่มือนักศึกษาและหลักสูตร ๒๐๐  บาท ๒๐๐  บาท 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                         
                                                             ( นายสิทธิพร  หวังดี ) 
                                                               รักษาราชการแทน 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 


