1. การขอรับบริการกอนเขาศึกษา
1.1

การขอรับบริการแนะแนวการศึกษา
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ
:
ผูรับผิดชอบ

:
:

กลุมวิชาการ
งานหลักสูตรและมาตรฐาน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
นางจรรยา ยิง่ ยวด
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6307-6309

งานที่ใหบริการ :
- ใหบริการขอมูลแนะนํามหาวิทยาลัย และคณะตางๆ
- ใหขอมูลเกีย่ วกับการรับเขาศึกษาตามโครงการตางๆ
- ใหขอมูลการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา)
- แนะแนวการศึกษาแกโรงเรียน วิทยาลัย สถาบันตางๆ ที่ขอใหไปบรรยายแนะแนวการศึกษา
ที่เกี่ยวกับดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
1.2 การขอรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตางๆ
:
กลุมทะเบียนและประมวลผล
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ
งานรับเขาและทะเบียนประวัติ
นายพงศกร
หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
:
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
- สอบถามรายละเอียดและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษาและเอกสาร
ประกอบการรับสมัคร
- ขอแนะนําเกีย่ วกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเขาศึกษาทั้งประเภทกรณีพิเศษ (โควตา),
ดวยตนเอง และจากสวนกลาง (Admissions)
- ติดตอ สอบถาม แกไขปญหาเกี่ยวกับขอปฏิบัติ ขั้นตอนกําหนดการ และเอกสารที่เกีย่ วของ
กับการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ
- ใหคาํ แนะนําในการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกหลักสูตร
หมายเหตุ
ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกจะตองเปนไปตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในแตละปการศึกษา

1.3

1.4

การรายงานตัวขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
:
กลุมทะเบียนและประมวลผล
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ
งานรับเขาและทะเบียน
ผูรับผิดชอบ :
นายพงศกร
หิรัญโรจน
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
- สอบถามรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม
- การรายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม
- สถิติจํานวนนักศึกษาใหมทกุ ระดับทุกคณะ
- ประวัติสวนตัวนักศึกษาใหม
- อัตราการเก็บเงินคาสนับสนุนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
ตางๆของการจัดการศึกษาของทุกคณะ
หมายเหตุ
ทั้งนี้รายละเอียดคาใชจายในการศึกษาจะเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินคาสนับสนุนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาแตละระดับ
การขอโอนยายมาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ
:
กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานรับเขาและทะเบียน
ผูรับผิดชอบ :
นายพงศกร
หิรัญโรจน
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิที่จะโอนยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเงื่อนไขการ
เทียบหนวยกิตและผลการเรียนเพื่อรับโอนยาย
- การแสดงความจํานงขอโอนยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ ดังนี้
• การติดตอการขอโอนยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเงื่อนไขการเทียบหนวยกิต
และผลการเรียนเพื่อรับโอนยาย
• ติดตอขอใหสถาบันการศึกษาเดิมจัดสงระเบียบผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่
ไดเรียนไปแลวมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง
• การรับโอนยายมามหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายโดยความเห็นชอบของคณะที่จะรับ
โอนยาย

2. การติดตอขอรับบริการขณะที่เปนนักศึกษา
2.1 การขอโอนยายไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ
:
กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานรับเขาและทะเบียน
นายพงศกร
หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอโอนยายไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอืน่
- การแสดงความจํานงขอโอนยายไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นจะตองปฏิบัติ ดังนี้
• จัดสงระเบียบผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาไปแลวให
สถาบันการศึกษาอื่นที่ขอโอนยายไปเปนนักศึกษา
• การขอโอนยายไปเปนนักศึกษาสถาบันอืน่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะที่นกั ศึกษาสังกัด
• ยื่นใบคํารองแสดงความจํานงขอโอนยายไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษายืน่ ภายใน 30
วัน กอนเปดภาคการศึกษาถัดไป
• ติดตอขอใหสถาบันการศึกษาอื่นพิจารณารับการขอโอนยายเขาศึกษากอนเปดภาค
การศึกษา 30 วัน
2.2 การตรวจสอบวัน เวลา สถานที่เรียนและสถานที่สอบ
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานประมวลผลและสารสนเทศ
นายพงศกร
หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวละมัย บุตรลพ
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
การตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่เรียน นักศึกษาจะตรวจสอบไดจากขอมูลตารางสอนใน
แตละภาคการศึกษา บนระบบ Internet ที่
• กลุมทะเบียนและประมวลผล สํานักสงสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• แผนกทะเบียน ฝายวิชาการและวิจยั ของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด

2.3

2.4

2.5

การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานประมวลผลและสารสนเทศ
นายพงศกร
หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวละมัย บุตรลพ
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงคจะตรวจสอบกําหนดการ เชน วันเปด-ปดในแตละภาค
การศึกษา การลงทะเบียนและชําระเงิน การเพิ่ม-ถอนรายวิชานักศึกษาสามารถตรวจสอบไดจาก
• ขอมูลปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา โดยสืบคนไดที่ http://.regis.rmutp.ac.th
• กลุมทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• แผนกทะเบียน ฝายวิชาการและวิจัยของคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด
การตรวจสอบการใชหลักสูตร
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมวิชาการ
งานหลักสูตรและมาตรฐาน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
ผูรับผิดชอบ :
นางจรรยา ยิง่ ยวด
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6307-6309
งานที่ใหบริการ :
นักศึกษาหรือผูขอรับบริการอื่นที่ประสงคจะขอคําปรึกษาหรือขอมูลเกี่ยวกับการใช
หลักสูตร เชน การใชหลักสูตร การขอเรียนวิชาทดแทนกัน ฯลฯ สามารถสอบถามไดจาก
• อาจารยที่ปรึกษา
• งานหลักสูตรและมาตรฐาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• ฝายวิชาการและวิจยั ของคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมวิชาการ
งานหลักสูตรและมาตรฐาน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
ผูรับผิดชอบ :
นางจรรยา ยิง่ ยวด
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6307-6309
งานที่ใหบริการ :
การเทียบโอนผลการเรียนจะมีดังนี้
1. การเทียบโอนผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

1. การเทียบโอนผลการเรียนมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่พน
สภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากลาออก หรือการถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา หรือมีผลการศึกษาไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา และสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกกลับเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหมได สามารถเทียบโอนผล
การเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษาไวเดิมไมเกิน 3 ป ไปเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสมในหลักสูตรที่
สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขาศึกษาใหมไดตามขอกําหนดและเงือ่ นไขของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
1.1 วิธีการและขั้นตอน มีดังนี้
1.1.1 นักศึกษายื่นใบคํารองที่คณะที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขาศึกษาใหม โดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา
1.1.2 สงใบคํารองที่คณะที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขาศึกษาใหม ภายใน 2 สัปดาห
แรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาแรกที่กลับเขาศึกษาเทานัน้
1.2 เอกสารประกอบใบคํารอง
1.2.1 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)(ตัวจริง) จํานวน 1 ฉบับ ฉบับไมสมบูรณที่เคย
ศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ตัวจริง) จํานวน 1 ฉบับ
1.2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การลาออกหรือการถูกถอน
สภาพการเปนนักศึกษา หรือการพนสภาพเพราะผลการเรียน (ถามี)
1.2.3 ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (หากมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม)
1.2.4 เมื่อไดรับการอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนแลวนักศึกษาตองรีบดําเนินการขอเพิม่
หรือถอนรายวิชาเปนกรณีพิเศษตอไป
2 การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น
ผูมีสิทธิขอเที ยบโอนผลการเรี ย น คือ นัก ศึกษาจากสถาบัน การศึก ษาอื่ น ที่สอบคัด เลือ กหรื อ
คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได โดยนําเนื้อหา (คําอธิบายรายวิชา) ของ
รายวิชาเดิมที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียน และสอบผานตามเกณฑของสถาบันการศึกษาเดิมไมเกิน 3 ป เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนโดยโอนหนวยกิต เปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสมใน
หลักสูตรที่นักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.1 วิธีการและขั้นตอน มี ดังนี้
2.1.1 นักศึกษายื่นใบคํารองที่คณะที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขาศึกษาใหม โดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
2.1.2 สงใบคํารองที่คณะที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเขาศึกษาใหม ภายใน 2 สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาแรกหรือตามประกาศของคณะแตละคณะ

2.2 เอกสารประกอบในคํารอง
2.2.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript) (ฉบับสมบูรณ) จํานวน 1 ฉบับ
2.2.2 รายละเอียดเนื้อหา (คําอธิบายรายวิชา) ของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน
2.2.3 ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (หากมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม)
2.2.4 เมื่อไดรบั การอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนแลวนักศึกษาตองรับดําเนินการขอเพิ่ม
ถอนรายวิชาเปนกรณีพเิ ศษตอไป
หมายเหตุ
ทั้งนี้การขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
2.6 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมวิชาการ
งานหลักสูตรและมาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
:
นายมนตรี รัตนวิจิตร
นางจรรยา ยิง่ ยวด
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6307-6309
งานที่ใหบริการ :
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางานที่ผานมา ตองไมเกินระยะเวลา 3 ป ยอยหลังโดยนับจากวันยืน่ คํารอง
ขอเทียบโอนผลการเรียน
วิธีการและขั้นตอน มีดังนี้
1. นักศึกษายืน่ ใบคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา
2. แลวนําใบคํารองยื่นตอแผนกทะเบียน ฝายวิชาการและวิจัยของคณะ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
สําหรับบางรายวิชาที่บางคณะมีประกาศฯของคณะ ใหนกั ศึกษายื่นแสดงหลักฐาน
เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยตองนําไปยื่นที่คณะ / สาขาวิชาผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ กอนนําใบคํา
รองไปดําเนินการที่แผนกทะเบียน ฝายวิชาการและวิจัยของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
3. ชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบฯ ตามประกาศฯของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หากมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม)
4. รายวิชาที่มีการสอบขอเขียนใหนกั ศึกษาตรวจสอบวัน-เวลา สถานที่สอบไดตามประกาศของ
คณะที่นกั ศึกษาสังกัด
5. เมื่อไดรับอนุมตั ิการเทียบโอนผลการเรียนแลวนักศึกษาตองรีบดําเนินการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
เปนกรณีพิเศษตอไป

หมายเหตุ
ทั้งนี้การขอเทียบโอนผลการเรียนฯ ดังกลาวจะตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
2.7 การตรวจสอบหลักฐานและรายวิชาเพื่อออกหนังสือรับรอง
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
:
นายพงศกร หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ
นางภัครัตน เชื้อคเชนทร
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
งานที่ใหบริการ :
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาที่ประสงคใหตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตรและ Transcript
เพื่อออกหนังสือรับรองที่จะนําไปเทียบรายวิชาในสถาบันอื่นๆ หรือนําไปประกอบการศึกษาตอ
ตางประเทศสามารถติดตอขอรับบริการไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
• เขียนใบคํารองขอหนังสือรับรองผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และคณบดี
ของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
• ชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองที่กองคลัง สํานักงาอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• นําใบคํารองยืน่ ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมแนบรายละเอียด
หลักสูตรรายวิชาตาม Transcript เพื่อการตรวจสอบและรับรองตอไป

2.8

การลงทะเบียนเรียน
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานรับเขาและทะเบียน
นายพงศกร หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวละมัย บุตรลพ
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม
เริ่ม

ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน

- ศึกษารายละเอียดแนบทายประกาศผูผานการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอ

รายงานตัวและพิมพใบรายงานตัวทาง
Internet

- ดําเนินการผานระบบ Internet

ตรวจสอบรหัส-ชื่อ-สกุล กรอกลงใบ
รายงานตัว

- ดําเนินการวันรายงานตัวขึน้ - ลงทะเบียนเรียน
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม ของ
ธนาคาร

- ดําเนินการในวันรายงานตัวขึ้น-ลงทะเบียนเรียนกับ
เจาหนาที่ธนาคาร ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานตัวรับเอกสารลงทะเบียนเรียน

- ดําเนินการรายงานตัวขึ้น- ลงทะเบียนเรียน กับ
เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ชําระเงินคาขึน้ -ลงทะเบียนรายวิชา

- ดําเนินการชําระคาขึ้น- ลงทะเบียนเรียน กับเจาหนาที่
ธนาคาร ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ยนจะสม - ดําเนินการคืนเอกสารทางราชการกับเจาหนาที่สํานักสงเสริม
หมายเหตุ วนที่เปการลงทะเบี
คืนเอกสารในส
นของทางราชการ
วิชาการและงานทะเบียน ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหกับเจาหนาที่ สสท

หมายเหตุ

การลงทะเบียนจะสมบูรณกต็ อเมื่อไดชําระคาขึ้น-ลงทะเบียนเรียนและคืนเอกสารหลักฐาน
ตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว

ขึ้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปจจุบัน
เริ่ม
พบอาจารยที่ปรึกษา

- ขอคําปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนผานระบบ Internet

- ตามกําหนดเวลาของปฏิทินการศึกษา

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและ
คาใชจายในการศึกษา

- ดําเนินการผานระบบ Internet

พิมพใบแจงผลการลงทะเบียนและ
ไปชําระเงินทีธ่ นาคาร

- ชําระคาลงทะเบียนเรียน / คาบํารุงการศึกษา / คาธรรมเนียม
การศึกษา ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ เพื่อใชเปนหลักฐานในการเบิกเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ใหนําใบแจงผลการลงทะเบียน / ใบ Bill Payment ของธนาคารไป
ขอรับใบเสร็จได ณ กองคลัง สํานักอธิการบดี

2.9

การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด (หลังระยะเวลาลงทะเบียน)
กลุมงาน / งานที่รับผิดชอบ : กลุมทะเบียนและประมวลผล
งานประมวลผลและสารสนเทศ
นายพงศกร หิรัญโรจน
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวละมัย บุตรลพ
หมายเลขโทรศัพท
: 02-282-9009-15 ตอ 6302-6304
การเตรียมการ
- ใหนกั ศึกษานําใบแจงผลการลงทะเบียนทีพ่ ิมพจากระบบ Internet เขาพบอาจารยทปี่ รึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน
- ไปชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนพรอมคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา ณ แผนกการเงินของ
คณะที่นกั ศึกษาสังกัด
- ยื่นเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนลาชาพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินที่แผนกทะเบียนของคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด

