
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียนการลงทะเบียน การชําระเงิน และการสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
 __________________________________________________________

เพือ่ใหการเปดภาคเรยีน การลงทะเบียน และการชําระเงนิของนักศกึษา ระดบับณัฑติศกึษาภาคปกติ เปนไปตามขอบงัคบั

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม วาดวยการจดัการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561 จงึประกาศกําหนดการตาง ๆ

ประจําภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ไวดังนี้

1. การเรียนการสอน กรกฎาคม 2562 : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 30-31

สิงหาคม 2562 : 1-2, 5-9, 13-16, (19-23 สอบกลางภาค), 26-30

กันยายน 2562 :       2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30

ตุลาคม 2562 :       1-4, 7-11, 15-18, (21-25 สอบปลายภาค)

2. การลงทะเบียนวิชาเรียน การชําระเงิน และอื่น ๆ

จ. 24 มิ.ย.-ศ. 2 ส.ค. 2562 : ยนืยนัการลงทะเบยีนในระบบบรกิารสารสนเทศ และชําระเงนิท่ีธนาคาร

  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ Counter Service

จ. 1 ก.ค. 2562 : เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

จ. 1 ก.ค.-ศ. 12 ก.ค. 2562 : การยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา

: การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

: การยื่นคํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ

จ. 1 ก.ค.-ศ. 19 ก.ค. 2562 : การขอถอนการเรยีนเฉพาะรายวชิา โดยไมบนัทกึรายวชิาในใบแสดงผลการเรียน

จ. 1 ก.ค.-ศ. 2 ส.ค. 2562 : การยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหม

จ. 1 ก.ค.-พฤ. 5 ก.ย. 2562 : การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

ศ. 19 ก.ค. 2562 : ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ

จ. 5 ส.ค.-ศ. 30 ส.ค. 2562 : ชําระเงินคาลงทะเบียนที่ฝายการเงิน โดยเสียคาปรับ

จ. 19 ส.ค.-ศ. 23 ส.ค. 2562 : สอบกลางภาค

ส. 31 ส.ค. 2562 : นักศึกษาที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา พนสถานภาพการเปนนักศึกษา

ศ. 4 ต.ค. 2562 : วันสุดทายของการขอถอนการเรียนเฉพาะรายวิชา (ยกเลิกวิชาเรียน)

ศ. 18 ต.ค. 2562 : วันสุดทายของการชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษา

  กรณีลงทะเบียนครบตามเกณฑขั้นต่ําของหลักสูตร

ส. 19 ต.ค. 2562 : นักศึกษาที่ไมรักษาสถานภาพ พนสถานภาพการเปนนักศึกษา

จ. 21 ต.ค.-ศ. 25 ต.ค. 2562 : สอบปลายภาค

จ. 11 พ.ย. 2562 : สงผลการเรียนท่ีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี

ศ. 15 พ.ย. 2562 : สงผลการเรียนที่งานบัณฑิตศึกษา

ศ. 17 ก.พ. 2563 : วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 1/2562

 ประกาศ ณ  วันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27  พ.ค.  62 เวลา  20:58:07  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBBA-DcARA-A1ADI-ANAA2

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงิน และสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
__________________________________________________________

เพือ่ใหการเปดภาคเรียน การลงทะเบยีน และการชําระเงนิของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาคปกติ เปนไปตาม

ขอบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วาดวยการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561 จึงประกาศ

กําหนดการตาง ๆ ประจําภาคการศกึษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ไวดังน้ี

1. การเรียนการสอน ธันวาคม 2562 : 2-4, 6, 9, 11-13, 16-20, 23-27, 30

มกราคม 2563 : 2-3, 6-10, 13-17, (20-24 สอบกลางภาค), 27-31

กุมภาพันธ 2563 : 2-7, 11-14, 17-21, 24-28

มีนาคม 2563   : 2-6, 9-13, 16-20, (23-27 สอบปลายภาค)

2. การลงทะเบียนวิชาเรียน การชําระเงิน และอื่น ๆ

จ. 18 พ.ย.-ศ. 27 ธ.ค. 2562 : ยนืยนัการลงทะเบยีนในระบบบรกิารสารสนเทศ และชําระเงนิทีธ่นาคาร

  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ Counter Service

จ. 2 ธ.ค. 2562 : เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562

จ. 2 ธ.ค.-ศ. 13 ธ.ค. 2562 : การยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา

: การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

: การยื่นคํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ

จ. 2 ธ.ค.-ศ. 20 ธ.ค. 2562            : การขอถอนการเรยีนเฉพาะรายวชิา โดยไมบนัทกึรายวชิาในใบแสดงผลการเรยีน

จ. 2 ธ.ค. 2562-ศ. 3 ม.ค. 2563 : การยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหม

จ. 2 ธ.ค. 2562-พฤ. 5 มี.ค. 2563 : การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

ศ. 20 ธ.ค. 2563 : ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ

พฤ. 2 ม.ค.-ศ. 17 ม.ค. 2563 : ชําระเงินคาลงทะเบียนที่ฝายการเงินโดยเสียคาปรับ

ส. 18 ม.ค. 2563 : นักศึกษาท่ีไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา พนสถานภาพการเปนนักศึกษา

จ. 20 ม.ค.-ศ. 24 ม.ค. 2563 : สอบกลางภาค

ศ. 6 มี.ค. 2563 : วันสุดทายของการขอถอนการเรียนเฉพาะรายวิชา (ยกเลิกวิชาเรียน)

ศ. 20 มี.ค. 2563 : วันสุดทายของการชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษา 

  กรณีลงทะเบียนครบตามเกณฑขั้นตํ่าของหลักสูตร

ส. 21 มี.ค. 2563 : นักศึกษาท่ีไมรักษาสถานภาพ พนสถานภาพการเปนนักศึกษา

จ. 23 มี.ค.-ศ. 27 มี.ค. 2563 : สอบปลายภาค

ศ. 10 เม.ย. 2563 : สงผลการเรียนที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี

ศ. 17 เม.ย. 2563 : สงผลการเรียนที่งานบัณฑิตศึกษา

ศ. 17 ก.ค. 2563 : วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 2/2562

 ประกาศ ณ  วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24  ส.ค.  62 เวลา  13:29:25  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwBCA-DAAMQ-BCADY-ARAAy



 

 


