
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค    

ของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคของ

นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้

จ. 9 พ.ค. 2565     : รายงานตัวเพื่อเตรียมตัวสําหรับการฝกปฏิบัติการสอน ฯ ณ หนวยฝกสอน

จ. 27 มิ.ย.– ศ. 5 ส.ค. 2565 :  นักศึกษาทุกชั้นป (ยกเวนป 1) ลงทะเบียนเรียนhttp://reg2.npru.ac.th

   ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารดังตอไปนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย Big C และ Counter Service

จ. 20 มิ.ย. – ศ. 1 ก.ค. 2565:  การขอเปดหมูเรียนพิเศษ (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกคาง)

   ไมอนุญาตใหเปดหมูเรียนพิเศษกับนักศึกษา กศ.พป.

จ. 27 มิ.ย.– ศ. 8 ก.ค. 2565 : การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น
 

จ. 4 ก.ค. 2565  :  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เริ่มการเรียนการสอน

จ. 4 – ศ. 22 ก.ค. 2565 :  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคฤดูรอน/2564 กรณีขาดสอบ
 

จ. 4 ก.ค. – ศ. 5 ส.ค. 2565  :  สงวุฒิการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น)

: ยื่นคํารองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาใหม (เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น)

:  การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระบบ 

   (กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)

:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบที่ 1)

:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา

พ. 27 ก.ค. 2565 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ

จ. 8 ส.ค. – พ. 31 ส.ค. 2565:  ชําระเงินลงทะเบียนที่งานการเงิน โดยเสียคาปรับ

จ. 8 ส.ค. – ศ. 26 ส.ค. 2565: ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ

จ. 19 – ศ. 23 ก.ย. 2565     :  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

จ. 5 – ศ. 30 ก.ย. 2565       :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบที่ 2)
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ศ. 30 ก.ย. 2565 :  อาจารยนิเทศเอกและนิเทศทั่วไป สงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

:  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

          :  ลาพักการเรียน

:  1. นักศึกษารายงานตัวหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู พรอมนําเอกสารสง

   2. สัมมนาหลังการฝกสอน (หองประชุมปนเกลียว)

   3. โรงเรียนสงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ศ. 7 ต.ค. 2565 :  คณะครุศาสตรรวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สงที่งานทะเบียน
 

   (รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)

ศ. 4 พ.ย. 2565 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคฤดูรอน/2564
 

จ. 14 – ศ . 18 พ.ย. 2565   :  สัปดาหการสอนชดเชย ภาคเรยีนที่ 1/2565

จ. 21 พ.ย. – ศ. 2 ธ.ค. 2565 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ส. 3 ธ.ค. 2565                  :  ปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

ศ. 16 ธ.ค. 2565 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่งานทะเบียน

 ประกาศ ณ  วันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
07  ส.ค.  65 เวลา  20:12:43  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQA4A-DEAMA-A1AEQ-ARQBB

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

ของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคของ

นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้
 อ.25 ต.ค. 2565 :  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายงานตัวฝกปฏิบัติการสอน ฯ ณ หนวยฝกสอน

จ. 21 พ.ย. – ศ. 2 ธ.ค. 2565:  การขอเปดหมูเรียนพิเศษ (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกคาง)
     ไมอนุญาตใหเปดหมูเรียนพิเศษกับนักศึกษา กศ.พป.

อ. 6 - ศ. 30 ธ.ค. 2565 :  นักศึกษาทุกชั้นป ลงทะเบียนเรียน http://reg2.npru.ac.th

   ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารดังตอไปนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

    ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ Counter Service

อ.6 ธ.ค. 2565 :  เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เริ่มการเรียนการสอน
จ.3 ม.ค. 2566 :  เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3
อ. 6 -พ. 28 ธ.ค. 2565        :  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
อ. 6 - ศ. 16 ธ.ค. 2565 :  การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 กรณีขาดสอบ
อ. 6 - ศ. 30 ธ.ค. 2565 : การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา (กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)

:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบที่ 1)
:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา

ศ. 23 ธ.ค. 2565 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
อ. 3 ม.ค. – ศ. 3 ก.พ. 2566 :  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ

:  ชําระเงินลงทะเบียนที่งานการเงิน โดยเสียคาปรับ
จ. 30 ม.ค. – ศ. 3 ก.พ. 2566:  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
จ.20 – ศ. 24 ก.พ. 2566 :  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3
จ. 30 ม.ค. – ศ. 24 ก.พ. 2566:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบที่ 2)

 จ. 6 ก.พ. 2566 :  อาจารยนิเทศเอกและนิเทศทั่วไป สงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 ศ. 10 ก.พ. 2566 : วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)
 : ลาพักการเรียน

 ศ. 24 ก.พ. 2566 :  คณะครุศาสตรรวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สงที่งานทะเบียน
   (รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)

 ศ.17 มี.ค. 2566 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 1/2565
 จ. 27 – ศ. 31 มี.ค. 2566 :  สัปดาหการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2565
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จ. 3 – พ. 12 เม.ย. 2566 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
จ.24 – ศ. 28 เม.ย. 2566 : สอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2565 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที ่3
พ. 26 เม.ย. 2566 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่งานทะเบียน

ส. 29 เม.ย. 2566 : ปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565

 ประกาศ ณ  วันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
07  ส.ค.  65 เวลา  20:13:38  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NABFA-DEAQg-A0ADU-AQQAw

 

 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

ของนักศกึษาภาคปกติ ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้

 จ. 24 เม.ย. – ศ. 19 พ.ค. 2566 :  นักศึกษาทุกชั้นป ลงทะเบียนเรียน http://reg2.npru.ac.th

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารดังตอไปนี้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย Big Cและ Counter Service

จ. 1 พ.ค. 2566 :  เปดภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565 เริ่มการเรียนการสอน
จ. 1 – ศ. 12 พ.ค. 2566 :  การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 

(กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)
จ. 1 พ.ค. – ศ. 2 มิ.ย. 2566    :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565
จ. 22 พ.ค.– ศ. 16 มิ.ย. 2566 :  ชําระเงินลงทะเบียนที่งานการเงิน โดยเสียคาปรับ
ศ. 26 พ.ค. 2566 :  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา 

(กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

:  ลาพักการเรียน

จ. 26 – อ. 27 มิ.ย. 2566 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565
ศ. 30 มิ.ย. 2566 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนภาคฤดูรอน/2565 ที่งานทะเบียน

:  ปดภาคเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2565

 

 ประกาศ ณ  วันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18  มี.ค.  65 เวลา  09:58:55  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwA0A-DUARA-BFADk-ANwAw

 

 

http://reg2.npru.ac.th/

