ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0400/1101
เรื่อง ขั้นตอน คาชี้แจง และกาหนดการลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------------

การเตรียมการลงทะเบียน
ขั้นตอน
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ
นักศึกษารับแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรี ยน (ท.01) ที่วิทยาลัย/ คณะ/ สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดอยู่
1
และกรอกรายวิชาและกลุ่มเรี ยนที่จะลงทะเบียนเรี ยน

2

นาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) ที่กรอกรายวิชาเรี ยบร้อยแล้ว พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรึ กษา
การลงทะเบียนเรี ยนตามวันเวลาที่คณะ / สาขาวิชากาหนด เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาเห็นชอบและ
ลงนามแล้ว ส่ งมอบส่ วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และส่ วนที่ 2 ให้นกั ศึกษาเก็บไว้
สาหรับใช้ลงทะเบียนเรี ยนในระบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง

3

ให้นักศึกษาเข้าระบบทะเบี ยนออนไลน์ (SAP-SLCM) โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบี ยนเรี ยนทาง
เว็บ ไซต์ข องมหาวิ ท ยาลัย (www.dpu.ac.th) หรื อ ที่ เ มนู ห น้า หลัก ในส่ ว นของคู่ มื อ การใช้ร ะบบ
SAP-SLCM (https://reg.dpu.ac.th) โดยเข้าสู่ระบบด้วย User ID คือ เลขทะเบียนนักศึกษา และใส่
Password คือ เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน / Passport No. หรื อ รหัสผ่านครั้งหลังสุดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

4.

ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการระงับสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยน โดยเลือกที่เมนู ระเบียนประวัติ
และคลิ ก เลื อ กที่ ประวั ติ แ ละสิ ท ธิ์ ก ารลงทะเบี ย น ระบบจะแสดงข้อ มู ล ดัง กล่ า วไว้ใ นส่ ว นของ
สถานะการเข้ าใช้ งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ หากนักศึกษาถูกระงับสิ ทธิ์ การลงทะเบียน ให้นกั ศึกษา
ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงในหน้าจอ เช่น ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ฝ่ ายการเงินและการ
ลงทุน สานักกิ จการนักศึ กษา ศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็ นต้น และดาเนิ นการให้ เรี ยบร้ อยก่ อน
ลงทะเบียน นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนได้ตามปกติ
โดยสามารถเข้ าไปตรวจสอบได้ ก่อนวันลงทะเบียน

2

การลงทะเบียนล่วงหน้ า (Pre-Booking)
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 นี้ จะเปิ ดให้นักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้าในกลุ่มเรี ยนที่
คณะวิชาจัดให้ และกลุ่มเรี ยนวิชาเลือก วิชาโท วิชาเลือกเสรี วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนซ้ า และวิชาที่
ลงทะเบียนไม่เป็ นไปตามแผนการเรี ยนได้ ทั้งนี้เพื่อลดปั ญหาความคับคัง่ ในการใช้งานระบบ ในช่วง
เวลาที่เปิ ดให้ลงทะเบียนตามกาหนดลง
โดยให้นกั ศึกษาเลือก งานลงทะเบียน และเลือก ลงทะเบียนล่ วงหน้ า (Pre-Booking) สาหรับ
วิธีการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงทะเบียน มีเงื่อนไขดังนี้
กลุ่มวิชาประเภทที่ 1 : รายวิชาบังคับที่ประกาศให้ลงทะเบียนตามตารางสอนของแต่ละชั้นปี
เลือกรายวิชาที่ตอ้ งการลงทะเบียนล่วงหน้าจากตาราง ระบบจะประมวลผลการลงทะเบียนในวันถัดไป
กลุ่มวิชาประเภทที่ 2 : รายวิชาเลือก วิชาโท วิชาเลือกเสรี วิชาลงซ้ า และวิชาที่ลงทะเบียนไม่
เป็ นไปตามแผนการเรี ยน โดยเป็ นรายวิชาที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกลุ่มวิชาประเภทที่ 1 ระบบจะประมวลผล
การลงทะเบี ยน หลังวันสุ ดท้ายที่เปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยมีลาดับการประมวลผลตามชั้นปี
ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 4 ไปถึงชั้นปี ที่ 1 ตามลาดับการจองกลุ่มเรี ยนก่อนหลัง โดยกาหนดระยะเวลาในการ
ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี ดังนี้

กาหนดการลงทะเบียนล่วงหน้ า
วันที่
6 – 7 ธันวาคม 2561
8 – 9 ธันวาคม 2561
10 – 11 ธันวาคม 2561
12 – 13 ธันวาคม 2561

ชั้นปี
ตั้งแต่รหัส 58 ลงไป (ชั้นปี ที่ 4 ขึ้นไป)
รหัส 59 (ชั้นปี ที่ 3)
รหัส 60 (ชั้นปี ที่ 2)
รหัส 61 (ชั้นปี ที่ 1)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้จนถึ งก่อนกาหนดลงทะเบียน
ตามปกติ หากไม่มีรายวิชาใดที่ ตอ้ งลงทะเบียนเพิ่มเติ มสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินออกจาก
ระบบได้ทนั ทีโดยกาหนดการชาระเงินเป็ นกาหนดเดียวกันกับการลงทะเบียนปกติ
หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม สามารถเข้าระบบได้อีกครั้งในช่ วงลงทะเบียนตาม
กาหนด และถ้าต้องการเปลี่ยนกลุ่มเรี ยน หรื อถอนรายวิชาให้ดาเนินการในช่วงเพิ่ม-ถอน เท่านั้น
โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Booking) จากเมนูคู่มือการใช้งานในหน้าหลัก
ของระบบ SLCM
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การลงทะเบียนตามกาหนด
ให้นกั ศึกษาเลือก งานลงทะเบียน และเลือก ลงทะเบียนตามกาหนด/เพิม่ -ถอน/ล่ าช้ า เมื่อเข้าสู่
หน้า จอระบบงานลงทะเบี ย น ให้ ป้ อนรหั ส วิ ช า และหมายเลขกลุ่ ม เรี ย น ตามแบบฟอร์ มการ
ลงทะเบียนเรี ยน (ท.01) ที่ ได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา เมื่ อตรวจสอบความถูกต้อ ง
เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินออกมาจากระบบทุกครั้ง
หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้ น เพื่อจะได้ชาระเงินได้อย่างถูกต้องและใช้เป็ นหลักฐานการลงทะเบียน
กรณี นกั ศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ให้นาส่ งใบแจ้งการชาระเงิน
ที่ฝ่ายกองทุนการศึกษาตามกาหนดเวลา
หมายเหตุ
- มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยน ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศนู ย์บริ การนักศึกษา
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี
- เบอร์โทรศัพท์ภายในที่ใช้ติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียน คือ 823 และ 177

4

การชาระเงินการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบี ยนเรี ยนตามก าหนดเวลา การลงทะเบี ยนเรี ยนล่ าช้าและการลงทะเบี ย นเรี ย น
เพิ่ม – ถอนรายวิชา นักศึกษาสามารถชาระเงินการลงทะเบียนเรี ยน ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ช าระเงิ น ที่ เ คาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร ได้ แ ก่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิ กรไทย ทุกสาขาทัว่ ราชอาณาจักร และ
เคาน์เ ตอร์ เ ซอร์ วิส โดยเจ้า หน้า ที่ รั บช าระเงิ น ลงนาม และประทับตราที่ ส าเนา
ใบนาฝากเงิน
2. ชาระเงินด้วยบัตรเครดิ ต VISA และ MASTERCARD ที่ศูนย์บริ การนักศึกษา
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี (ต้องชาระโดยเจ้าของบัตรเครดิต
เท่านั้น)
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่รับชาระเงินสดค่าลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิทยาลัย ขอให้
นักศึกษาชาระผ่านช่องทางตามที่ได้ช้ ีแจงข้างต้น ยกเว้นการรับชาระผ่านบัตรเครดิต
เท่านั้น
2. การชาระเงินให้ชาระในวันลงทะเบียนหรื อภายในวันที่ที่กาหนดไว้ในใบแจ้งการชาระ
เงินเท่านั้น
3. หากต้องการนาใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อกรณี อื่น ๆ ที่จาเป็ น
ให้นาสาเนาใบนาฝากเงิน และใบแจ้งการชาระเงินไปติดต่อขอรับใบเสร็ จรับเงิน
ที่ศนู ย์บริ การนักศึกษา ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี
*******************************************************************
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กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ภาคปกติ และภาคคา่
วัน เดือน ปี

รอบที่

เวลา

คณะ / วิทยาลัย

1

8.30 – 10.00 น.

1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. วิทยาลัยการแพทย์ บูรณาการ(CIM)

2

10.00 – 11.30 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA)

3

1. คณะการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
2. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึ กอบรม
11.30 – 13.00 น.
ด้ านการบิน (CADT)
3. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CAIC)

3 ม.ค 62

4

1. คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
2. คณะศิลปศาสตร์
3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
13. 30 – 15.00 น.
4. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เทคโนโลยี
(ANT)

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
5

17.00 – 24.00 น.

สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียน
ในรอบที่ 1-4

รหัสปี /หลักสู ตร

รหัส 58 ลงไป
ทุกหลักสู ตร
ทุกรอบเวลาเรียน
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กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ภาคปกติ และภาคคา่
วัน เดือน ปี

รอบที่

เวลา

คณะ / วิทยาลัย

1

8.30 – 10.00 น.

1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. วิทยาลัยการแพทย์ บูรณาการ(CIM)

2

10.00 – 11.30 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA)

3

1. คณะการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
2. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึ กอบรม
11.30 – 13.00 น.
ด้ านการบิน (CADT)
3. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CAIC)

4 ม.ค 62

4

1. คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
2. คณะศิลปศาสตร์
3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
13. 30 – 15.00 น.
4. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เทคโนโลยี
(ANT)

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
5

17.00 – 24.00 น.

สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียน
ในรอบที่ 1-4

รหัสปี /หลักสู ตร

รหัส 59
ทุกหลักสู ตร
ทุกรอบเวลาเรียน
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กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ภาคปกติ และภาคคา่
วัน เดือน ปี

รอบที่

เวลา

คณะ / วิทยาลัย

1

8.30 – 10.00 น.

1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. วิทยาลัยการแพทย์ บูรณาการ(CIM)

2

10.00 – 11.30 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA)

3

1. คณะการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
2. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึ กอบรม
11.30 – 13.00 น.
ด้ านการบิน (CADT)
3. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CAIC)

5 ม.ค 62

4

1. คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
2. คณะศิลปศาสตร์
3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
13. 30 – 15.00 น.
4. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เทคโนโลยี
(ANT)

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
5

17.00 – 24.00 น.

สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียน
ในรอบที่ 1-4

รหัสปี /หลักสู ตร

รหัส 60
ทุกหลักสู ตร
ทุกรอบเวลาเรียน
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กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ภาคปกติ และภาคคา่
วัน เดือน ปี

รอบที่

เวลา

คณะ / วิทยาลัย

1

8.30– 10.00 น.

1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. วิทยาลัยการแพทย์ บูรณาการ(CIM)

2

10.00 – 11.30 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA)

3

11.30– 13.00 น.

6 ม.ค 62

4

1. คณะการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
2. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึ กอบรม
ด้ านการบิน (CADT)
3. วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CAIC)

1. คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
2. คณะศิลปศาสตร์
3. วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
13. 30 – 15.00 น.
4. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เทคโนโลยี
(ANT)

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
5

17.00 – 24.00 น.

สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียน
ในรอบที่ 1-4

รหัสปี /หลักสู ตร

รหัส 61
ทุกหลักสู ตร
ทุกรอบเวลาเรียน
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กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ภาคปกติ และภาคคา่
วัน เดือน ปี
7 ม.ค 62

เวลา
08.30 – 24.00 น.

คณะ / วิทยาลัย

รหัสปี /หลักสู ตร

ทุกคณะ
ทีย่ งั ไม่ ได้ ลงทะเบียนตามกาหนด

ทุกรหัส
ทุกหลักสู ตร
ทุกรอบเวลาเรียน

กาหนดชาระเงิน ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562

 ถ้ ายังไม่ มกี ารชาระเงินตามวันทีก่ าหนด (วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562)
หลังจากนั้นระบบ จะทาการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด นักศึกษาจะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในวันทีม่ กี ารลงทะเบียนล่าช้ า

 นักศึกษาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียน เพิม่ – ถอน รายวิชาในวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562
จะต้ องชาระเงินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562
จึงจะดาเนินการ เพิม่ – ถอน รายวิชาได้
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การลงทะเบียนเรียน เพิม่ – ถอน รายวิชา
วันที่ 16 – 18 มกราคม 2562

ภาคปกติ และภาคค่า
ทุกชั้นปี ทุกหลักสู ตร ทุกคณะวิชา
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
ให้นักศึกษานา แบบฟอร์ มการลงทะเบียน เพิม่ – ถอน รายวิชา (ท.02) พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม ส่งมอบส่วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ส่วนที่ 2 เก็บไว้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์
 ชาระเงินวันที่ 16 – 24 มกราคม 2562
ถ้ ายังไม่มกี ารชาระเงินตามวันทีก่ าหนด (วันที่ 16 – 24 มกราคม 2562)
ต้ องเสี ยค่าลงทะเบียนล่าช้ า 300 บาท และค่าธรรมเนียมชาระเงินล่าช้ า 6% ของยอดลงทะเบียน
 นักศึ กษาที่ลงทะเบี ย นเพิ่มรายวิชา และยังไม่ ชาระเงินเพิ่ม ระบบจะไม่ ยกเลิกการลงทะเบี ย น
ในรายวิชาที่ลงทะเบีย นเพิ่ม หากมีความประสงค์ จะยกเลิกวิชาดังกล่ าว ต้ องมาถอนรายวิชาที่
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษาเท่ านั้น
ในกรณีทถี่ อนรายวิชาและมีเงินทีจ่ ะได้ รับคืน มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ นักศึกษา
โดยผ่ านทางธนาคาร ซึ่งนักศึกษาต้ องเตรียมเอกสารดังต่ อไปนี้ เพือ่ ยืน่ ต่ อเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการเงิน
 ใบแจ้ งการชาระเงิน หลังการเพิม่ - ถอน รายวิชา
 สาเนาเลขทีบ่ ัญชี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาในกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล ทีม่ ชี ื่อนักศึกษาเป็ นเจ้ าของบัญชี
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทั้งนี้ ยกเว้ น นักศึกษากองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
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การลงทะเบียนเรียนล่ าช้ า
ภาคปกติ และภาคคา่
( เสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ า 300 บาท และค่าธรรมเนียมชาระเงินล่าช้ า )
วันที่ 24 – 25 มกราคม 2562
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
ให้นกั ศึกษานา แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา
เห็นชอบและลงนาม ส่ งมอบส่ วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ส่ วนที่ 2 เก็บ
ไว้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยดาเนิ นการลงทะเบียนเรี ยน
เหมือนกับการลงทะเบียนเรี ยนตามกาหนด
 ชาระเงินวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
ต้ องเสี ยค่ าลงทะเบียนล่าช้ า 300 บาท และค่ าธรรมเนียมชาระเงินล่าช้ า 6%
ของยอดลงทะเบียน
 ถ้ ายังไม่ มกี ารชาระเงินตามวันทีก่ าหนด (วันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562)
ระบบจะทาการยกเลิกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนไว้ท้งั หมด

กาหนดการยืน่ คาร้ องขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้
เพือ่ ขออนุมัตสิ ั ญลักษณ์ W ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
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ขั้นตอนและกาหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Independent Study
ขั้นตอน

กาหนดเวลา

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ

1

วันที่ 7 มกราคม 2562

นักศึกษารับแบบคาร้องขอลงทะเบียนเรี ยนแบบ Independent Study
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เรื่ อง การเรี ยนแบบ Independent Study โดยยืน่ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
และดาเนินตามขั้นตอนในแบบคาร้องให้ครบถ้วน

2

วันที่ 7 – 23 มกราคม 2562

นักศึกษายืน่ แบบขออนุมตั ิลงทะเบียนแบบ Independent Study
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา

3

วันที่ 24 มกราคม ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

4

วันที่ 23 มกราคม 2562

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน นาไปชาระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารธนชาต หรื อธนาคาร
กสิ กรไทย ชาระเงินภายในวันที่กาหนดนี้
นักศึกษา รับตารางสอนได้ที่อาจารย์ผสู้ อน

หมายเหตุ
นักศึกษาที่ยนื่ แบบขออนุมตั ิลงทะเบียนแบบ Independent Study ตั้งแต่วนั ที่ 24 มกราคม 2562
เป็ นต้นไป จะต้องชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า 300 บาท และค่าธรรมเนียมชาระเงินล่าช้า 6% ของยอด
ลงทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ เพ็ชรรักษ์ )
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดี

