
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค กศ.พป. 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค กศ.พป ประจํา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังน้ี
 กําหนดการเรียน  กรกฎาคม 2565 :  3, 10, 24,

สิงหาคม 2565 :  7, 14, 21, 28
กันยายน 2565 :  4, 11, 18, 25
ตุลาคม 2565 :  2, 9, 16, 30
พฤศจิกายน 2565 :  6 (สอบปลายภาค)

 อา. 26 มิ.ย. – อา. 31 ก.ค. 2565 :  ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผานระบบREG และชําระเงินที่ธนาคารดังตอไปนี้
   ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย
   Big C และ Counter Service

อา. 3 ก.ค. 2565 :  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เร่ิมการเรียนการสอน
อา. 3 – อา. 10 ก.ค. 2565 :  การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

:  การยื่นคํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ (สําหรับนักศึกษาช้ันปสุดทายของหลักสูตรหรือ
       นักศึกษาตกคางและนักศึกษาหลักสูตรเปลี่ยน) 

  ไมอนุญาตใหนักศึกษาภาคปกติดําเนินการ
:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคฤดูรอน/2563 กรณีขาดสอบ

อา. 3 – อา. 7 ส.ค. 2565 :  สงวุฒิการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 1 เทานั้น)
:  ยื่นคํารองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาใหม (เฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 1 เทานั้น)
:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา
:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบที่ 1)

อา. 7 ส.ค. 2565 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
จ. 8 – อา. 28 ส.ค. 2565 :  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ

:  ชําระเงินลงทะเบียนที่งานการเงิน โดยเสียคาปรับ
อา. 4 – อา. 25 ก.ย. 2565 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบที่ 2)
อา. 25 ก.ย. 2565           : วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

:  ลาพักการเรียน
:  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคฤดูรอน/2564

อา. 6 พ.ย. 2565 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ศ. 18 พ.ย. 2565 :  สงผลการเรียนของนักศึกษา กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่งานทะเบียน

 ประกาศ ณ  วันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18  มี.ค.  65 เวลา  09:59:36  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQAzA-DQAMg-BDAEU-AQgA2

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค กศ.พป.

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจํา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้
กําหนดการเรียน    พฤศจิกายน 2565 :  13, 20, 27

ธันวาคม 2565 :  4, 11, 18, 25
มกราคม 2566 :  8, 15, 22, 29
กุมภาพันธ 2566 :  5 , 12, 19, 26
มีนาคม 2566 :  5 (สอบปลายภาค)

อา. 6 พ.ย. – อา. 27 พ.ย. 2565 :  ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผานระบบREG และชําระเงินที่ธนาคารดังตอไปนี้ 
   ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย 
   Big C และ Counter Service

อา. 13 พ.ย. 2565 :  เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เร่ิมการเรียนการสอน
อา. 13 พ.ย.– อา. 20 พ.ย. 2565 :  การยื่นคํารองขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

:  การยื่นคํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ 

   (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือ นักศึกษาตกคางและนักศึกษาหลักสูตรเปลี่ยน)

  ไมอนุญาตใหนักศึกษาภาคปกติดําเนินการ

:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 กรณีขาดสอบ

อา. 13 พ.ย. – อา. 4 ธ.ค. 2565 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบที่ 1)
:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา

อา. 4 ธ.ค. 2565 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
จ. 28 พ.ย. – อา. 25 ธ.ค. 2565 :  ชําระเงินลงทะเบียนท่ีงานการเงิน โดยเสียคาปรับ

 อ. 6 ธ.ค. – อา. 25 ธ.ค. 2565 :  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ
อา. 11 ธ.ค. 2565 – อา. 8 ม.ค. 2566 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบที่ 2)

 อา. 29 ม.ค. 2566 :  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

:  ลาพักการเรียน
อา. 5 ก.พ. 2566 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 1/2565
อา. 5 มี.ค. 2566 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
ศ. 17 มี.ค.  2566 :  สงผลการเรียนของนักศึกษา กศ.พป. ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่งานทะเบียน

 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18  มี.ค.  65 เวลา  10:00:30  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgA5A-EMAMA-A5ADg-ANQBB

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค กศ.พป.

ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินและการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค กศ.พป.
ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังน้ี
กําหนดการเรียน    มีนาคม 2566 :  12, 19, 26

เมษายน 2566 :  2, 9, 23, 30
พฤษภาคม 2566 :  7, 14, 21, 28
มิถุนายน 2566 :  11, 18, 25
กรกฎาคม 2566 :  2, 9(สอบปลายภาค)

 อา.26 ก.พ – อา. 2 เม.ย. 2566 :  ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผานระบบREG และชําระเงินที่ธนาคารดังตอไปนี้
   ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย 
   Big C และ Counter Service

อา. 12 มี.ค. 2566 :  เปดภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 เร่ิมการเรียนการสอน
อา. 12 – อา. 19 มี.ค. 2566 :  การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

:  การยื่นคํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ
   (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกคางและนักศึกษาหลักสูตรเปลี่ยน)

   อนุญาตใหนักศึกษาภาคปกติดําเนินการ
:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 กรณีขาดสอบ

อา. 12 มี.ค. – อา. 2 เม.ย. 2566 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565 (รอบที่ 1)
:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา

อา. 2 เม.ย. 2566 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
จ. 3 - อา. 30 เม.ย. 2566             :  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ

:  ชําระเงินลงทะเบียนท่ีงานการเงิน โดยเสียคาปรับ
อา. 7 – อา. 28 พ.ค. 2566 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565 (รอบที่ 2)
อา. 21 พ.ค. 2566 :  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

:  ลาพักการเรียน
อา. 28 พ.ค. 2566 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 2/2565
อา. 9 ก.ค. 2566 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565
จ. 31 ก.ค. 2566 :  สงผลการเรียนของนักศึกษา กศ.พป. ภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565 ที่งานทะเบียน

 

 ประกาศ ณ  วันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18  มี.ค.  65 เวลา  10:01:15  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RABFA-EIANg-AzAEI-AMABD

 

 


