คำนำ

เอกสารคู่มือสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
แบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้กับนักศึกษาใหม่ โดย
แยกเป็นสาระสาคัญๆ ได้แก่
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๕๕๘
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๕๕๘
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนคร ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบคาร้องต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ พน.) ฯลฯ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้สาหรับนักศึกษา
คณะผู้จัดทาขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
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พฤษภาคม
มีนาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
สารบัญ

คานา
คาน
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ักศึก[ษาทะเบี
[ ทะเบี
แบบ พน. ๑๙.๑ คาร้อแบบ
งขอใบรั
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แบบ พน. ๑๙ คาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๑๙.๑ คาร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ [ ทะเบียน ]

สารบัญ(ต่อ)
แบบ พน. ๒๐ คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript) [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๒๐.๑ คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๒๑ คาร้องขอลาออก
แบบ พน. ๒๒ คาร้องขอย้ายสถานศึกษา [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๒๔ คาร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)
แบบ พน. ๒๖ คาร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๒๗ คาร้องขอเทียบรายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ ไป [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๒๘ คาร้องขอลงทะเบียนบัณฑิต (ผู้สาเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี [ ทะเบียน ] (๒ หน้า)
แบบ พน. ๒๙ คาร้องขอลงทะเบียนบัณฑิต (ผู้สาเร็จการศึกษา) ระดับประกาศนียบัตร
และระดับปริญญาโท [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๓๐ คาร้องขอลงทะเบียนบัณฑิต (ผู้สาเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาเอก [ ทะเบียน ]
แบบ พน. ๓๑ แบบคาร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทนวิชาเลือกทีไ่ ด้ค่าระดับคะแนนเป็น E
[ ทะเบียน ]

๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๘
๕๙
๖๐

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ให้ก ารประเมิน ผลการศึก ษาส าหรับ นัก ศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกาหนดระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทาการ
ปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
“ ภาคการศึกษาฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของคณบดีเพื่อให้ทาหน้าที่แนะนานักศึกษาและให้คาปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
“ศูนย์บริการการศึกษา” หมายความว่า ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ที่ตั้งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การประเมินผลการศึกษา
ให้มีการประเมิน ผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะต้องทา
ตลอดภาคการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทางานกลุ่ม การสอบกลางภาค
และมีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ในระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เว้นแต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินในลักษณะอื่นนอกจากการสอบปลายภาค
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๒

๕.๑ ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค
๕.๑.๑ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องยื่นคา
ร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียน โดยยื่นที่สานักส่งเสริม วิชาการและ
งานทะเบีย นก่อ นสอบปลายภาค ๓ สัป ดาห์ เพื่อ ให้ม หาวิท ยาลัย พิจ ารณาสิท ธิ์ใ นการเข้า สอบ
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ
๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรีย นในรายวิช าใดน้อ ยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ หากไม่ดาเนินการใดๆให้ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี
๕.๒ การประเมินผลการศึกษารายวิชาต่างๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้
๕.๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
+
B
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ดีพอใช้
๒.๕
พอใช้
๒.๐
C
อ่อน
๑.๕
D+
อ่อนมาก
๑.๐
D
E
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือ
ว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชา
อื่นได้ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า
ได้ระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับ การ
ประเมินผลต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
กรณีที่ นั กศึกษาขอลงทะเบี ยนรายวิชาเลื อกอื่นแทนรายวิ ชาเลื อกที่ สอบไม่ผ่ าน
รายวิชาที่สอบไม่ผ่านจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “E”
๕.๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
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๓

ระบบคะแนนนี้ใช้สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”
ข้อ ๖ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิ กรายวิชานั้น โดย
ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และใช้ในกรณีที่นักศึกษา ลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึ กษายังทางาน
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใช้สาหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้อ ง
ดาเนิน การขอรับ การประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับ คะแนนให้เสร็จ สิ้น ในภาคการศึกษาถัดไป การ
เปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตาม
เวลาที่กาหนดให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยู่ภายในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้สอบหรือมหาวิทยาลั ย
อนุญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “E”
หรือ “F” โดยอัตโนมัติ
(๓) นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและดาเนินการแก้
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๗ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2
ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคั บ ให้นาหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบ
ตกมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลัก สูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น
ข้อ ๘ นัก ศึก ษาที่เ ข้า ศึก ษาในหลัก สูต รปริญ ญาตรี (ต่อ เนื่อ ง) จะลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้อ ๙ นักศึก ษาที่ทุจ ริตในการสอบ เมื่อนักศึก ษากระทาผิดหรือร่ว มกระทาผิด ระเบีย บ
การสอบให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบแล้ว
รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมี
แนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
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๙.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต เช่น ส่งกระดาษคาตอบให้เพื่อน สอบแทนกัน
หรือคัดลอกคาตอบจากเอกสาร ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบ
การสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ให้ได้ผลการสอบตามที่ส อบได้จริง และให้
จารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น ๑ ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
อาจให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
๙.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนา เช่น การเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคาตอบ การ
โน้ตย่อเข้าห้องสอบ แต่ยังไม่มีโอกาสลอกคาตอบ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่
กระทาผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา
๙.๓ ถ้า เป็น ความผิดอย่างอื่น ตามที่ร ะบุไว้ใ นข้อ ปฏิบัติข องนักศึก ษาในการสอบ ให้
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่าสุดของความผิดประเภททุจริต
๙.๔ ถ้านั กศึกษากระทาผิ ดหรื อร่วมกระทาผิ ดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบให้ คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตาม
ควรแก่ความผิดนั้น
๙.๕ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้ นโดยให้มีร ะยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๑๐ นัก ศึก ษาที่ถูก สั่ง พัก การศึก ษาจะต้อ งชาระค่า ธรรมเนีย มการรั ก ษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ข้อ ๑๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่หลั กสู ตร และสภามหาวิทยาลั ยกาหนด
รวมทั้งการผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไม่ติดค้างระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๕ ผ่ า นการประเมิ น ความสามารถทางทั ก ษะภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค การศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
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๕

หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า
นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา และไม่
เกิน ๖ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษา และ
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และ
ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๓ ภาคการศึกษา
และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ ภาคการศึกษา
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๒ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สาหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๑.๘๐
๑๒.๔ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ ๒
๑๒.๕ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา
๑๒.๖ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๒.๗ นักศึก ษาที่ไ ม่ล งทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ไม่ได้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๑๒.๘ นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ใน
ข้อ ๑๑.๖
๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
ทั้งนี้การนับภาคการศึกษาที่เรียนให้นับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให้
พักการศึกษาด้วย
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๖

ข้อ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๑.๖ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได้ ทั้งนี้
ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๑.๘๐
ข้อ ๑๔ ผู้สาเร็จการศึกษา จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติด้านการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๑๔.๑.๑ สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๔.๑.๒ สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไม่ต่ากว่า “C” และอาจได้รับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา
๑๔.๑.๓ ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไม่เคยเรียนซ้าเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต (Audit) มาก่อน
๑๔.๑.๕ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสาหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป สาหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกาหนดเวลาไม่เกินจานวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตร นักศึกษา
ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
๑๔.๒ คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ รางวัลการเรียนดี
นั กศึ กษาที่ มี สิ ทธิ์ ได้ รั บ รางวั ล การเรี ยนดี จะต้ องมี ค่ า ระดั บคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดแต่ ล ะ
สาขาวิชาทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัตผิ ลการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วย การยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดให้มีการเทียบโอนผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศั ย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้จั ดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กาหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สถาบันอุดมศึกษายึดเป็น
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกระเบียบ ว่าด้วยการยกเว้นการศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กว่า "ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร ว่า ด้ว ยการยกเว้น
การศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ "
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็น
ต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่งใดที่เกี่ยวกับการยกเว้นการศึกษารายวิชา ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง)” หมายความว่ า ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
"สถาบันอุดมศึกษาอื่น" หมายความว่า
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
"การยกเว้นการศึกษารายวิชา" หมายความว่า การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น มาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหว่างหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร กับ
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อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอยกเว้นการศึกษารายวิชา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒) สถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจานวนชั่วโมงเทียบเคียงได้กับรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อ ๖ เงื่อนไขในการยกเว้นการศึกษารายวิชา
(๑) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะได้รั บการยกเว้นการศึกษารายวิชา ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และจะต้องเลือกวิ ชาเรียนในหมวดวิช าศึกษาทั่วไป อีกไม่น้อยกว่า ๑๘
หน่วยกิต ตามข้อกาหนดดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน ๒ รายวิชา ๖ หน่วยกิต บังคับเรียนวิชาภาษาไทย ๑
รายวิชา และให้เลือกเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อีก ๑ รายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาละ ๑
รายวิชาๆละ ๓ หน่วยกิต รวมเป็น ๖ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ากับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน ๒ รายวิชาๆ
ละ ๓ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต โดยไม่ให้ซ้ากับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
(๒) ในกรณีที่ได้เคยศึกษารายวิช าครบทุกรายวิชาในกลุ่ มวิชาใดๆ ให้ เลื อกเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชาที่เหลือ เพื่อให้จานวนหน่วยกิตครบ ๑๘ หน่วยกิต
(๓) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ "P" ( Pass ) ในช่องระดับคะแนน
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาเพื่อเสนออนุมัติการ
ยกเว้นการศึกษารายวิชา
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เปนตนไป จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน หรือคาลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
คาตรวจสุขภาพ
คาคูมือนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาประกันอุบัติเหตุ
รวม

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
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๑.๒ คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)
ภาคปกติ
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

ภาค กศ.พบ.
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

ภาค กศ.พท.
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓๒,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

ขอ ๒ ประกาศนี้ให ใชบั ง คับ เฉพาะกับ นั ก ศึก ษาที่เ รียนภายในระยะเวลาการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการ
จัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ พัฒ นาบุค ลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ คลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหม หาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับ นักศึกษาของภาคปกติ ภาค
กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษา ดังนี้
คาธรรมเนียมอื่นๆ
๑. คาออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษา
ไดแก ใบรายงานผลการศึก ษา ใบแทนใบเสร็จ รับ เงิน หนัง สือ
รับรองตางๆ ประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารตางๆ และเอกสาร
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๒. คาออกเอกสารต างๆ ที่ มหาวิ ทยาลั ยออกใหหลั งสํ าเร็ จ
การศึกษาแลว หรือที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว เชน ใบรายงาน
ผลการศึ ก ษา ใบแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น หนั ง สื อ รั บ รองต า งๆ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสาร
ตางๆ และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๓. คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตรเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔. คาปรับ กรณีล งทะเบี ยนชากวากําหนด แตทั้งนี้ ไมเกิ น
๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๕. คาปรับกรณีขอผอนผันหรือขยายเวลาการชําระเงิน แต
ทั้งนี้ไมเกิน ๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๖. คาธรรมเนียมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือ สื่อการเรียนหลังวันกําหนดสง ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.
ฉบับละ ๕๐ บาท

ฉบับละ ๑๕๐ บาท

ฉบับละ ๕๐๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕ บาท

๒
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๗. คาธรรมเนียมการขอยกเวนผลการศึกษา

หนวยกิตละ ๕๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมการขอโอนผลการศึกษา

๕๐๐ บาท

๙. ค า ธรรมเนี ย มการออกบั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา
ใหใหมกรณีบัตรหายหรือชํารุด
๑๐. คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษา

๓๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๑,๒๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๑๑. คาคืนสภาพการเปนนักศึกษา

๓๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๓๐๐ บาท

๑๒. คาธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา

๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบั ง คับ เฉพาะกับ นั ก ศึก ษาที่เ รียนภายในระยะเวลาการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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แบบคาร้องต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ พน.)
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องทั่วไป
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

.......................................................................................................

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ..............................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............... รหัสประจาตัวนักศึกษา .................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........... ปี สาขาวิชา .............................................................. หมู่ที่ ……... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..................................................
เหตุผลในการยื่นคาร้อง ............................................................................................................................. ...............................................
...............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(.............................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .........................................................................
การยื่นแบบคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ................................................... ๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
......................................................................................................... ..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

๓. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
..........................................................................................................
 อนุญาต  ไม่อนุญาต………………………………..
ลงนาม ...........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ..............................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
........... / .......................... / .............
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ผู้รับ

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ถอนรายวิชา
เรื่อง
เรียน

ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจาภาคการศึกษาที่ ............... / ........................
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล)
๒. ตารางเรียนส่วนตัวในภาคการศึกษาปัจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นท์ทาง web – site : www.pnru.ac.th
๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซต์ด้วยตนเองบางรายวิชา (ปริ๊นท์ตารางเรียนที่เปลีย่ นแปลงแล้ว)

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม).................................................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ................. รหัสประจาตัวนักศึกษา .................................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ......... ปี สาขาวิชา ..................................................................................... หมู่ที่ ……... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่เพิ่ม
น(ท-ป)
วัน - เวลาเรียน ห้องเรียน
ชื่อวิชา
(เขียนตัวบรรจง)
Section
รหัสวิชา
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มให้ชัดเจน ลงด้านล่างนี้
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
รายวิชาที่ถอน
ชื่ออาจารย์ผู้สอน
น(ท-ป)
ชื่อวิชา
วัน - เวลาเรียน
ห้องเรียน
Section
รหัสวิชา
(เขียนตัวบรรจง)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องถอนรายวิชาทางเว็บไซต์เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาร้อง

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................

การยื่นคาร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

๓. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไม่อนุญาต……………………………………………………………………………..
ลงนาม .......................................................................................
(อาจารย์สถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
เรื่อง ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ประจาภาคการศึกษาที่ ............... / ............................
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล)

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............

ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ปี สาขาวิชา .................................................................................. หมู่ที่ …. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงค์ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษดังนี้
๑. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หน่วยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน ................................................................. อาจารย์ผสู้ อน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารย์ผู้สอนลงนาม........................................................................
๒. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หน่วยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน ................................................................. อาจารย์ผสู้ อน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารย์ผู้สอนลงนาม........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาร้อง
(......................................................................)
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................................

การยื่นคาร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา..........................

.......................................................................
ลงนาม.....................................................
(................................................. )
........../........................./...........

๒. ความเห็นของความเห็นของคณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ..............................................................

๓. ความเห็นของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
...................................................................................

........................................................................
ลงนาม....................................................................
ลงนาม ........................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
(..............................................)
........./...................../….........
........./...................../….........
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ  นาเข้ากรรมการวิชาการ
 อนุญาต  ไม่อนุญาต ..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ลงนาม..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
........../........................./...........

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ ประจาภาคการศึกษาที่ .........../.........................
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางเรียนส่วนตัวในภาคการศึกษาปัจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นท์ทาง web – site : www.pnru.ac.th
๒. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .............................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ปี สาขาวิชา .................................................................. หมู่ที่ …….. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .................................................................................
มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพในรายวิชาดังต่อไปนี้
๑. ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หน่วยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน .................................
อาจารย์ผู้สอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนร่วม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๒. ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หน่วยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน .................................
อาจารย์ผู้สอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนร่วม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หน่วยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน .................................
อาจารย์ผู้สอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนร่วม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ในภาคการศึกษานี้ได้ลงทะเบียนไปแล้ว...............หน่วยกิต ขอลงทะเบียนเรียนร่วมอีก ...........หน่วยกิต รวมหน่วยกิตทั้งหมด..................หน่วยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ....................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................
การยืน่ คาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...................................
....................................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไม่อนุญาต………………………………..

ลงนาม ...........................................................................
(อาจารย์สถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ..............................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / .......................... / .............

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหน้าหลังด้วยค่ะ 

-34มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิ
ทยาลั
คาร้องขอลงทะเบี
ยนเรี
ยนร่ยราชภั
วมกับฏนัพระนคร
กศึกษาต่างสถานภาพ
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ

เรื่อง
เรื่อง
เรียน
เรียน

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ ประจาภาคการศึกษาที่ ............ / .........................
ขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถานภาพ ประจาภาคการศึกษาที่ ............ / .........................
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวิชาที่เพิ่ม
รายวิ
่เพิส่มวิชา
Section ชาทีรหั
Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ชื่อวิชา

น(ท-ป)
น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน
วัน - เวลาเรียน

ห้องเรียน
ห้องเรียน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
ชื(เขี
่ออาจารย์
ผู้สอน
ยนตัวบรรจง)
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
(ลงนาม)
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มให้ชัดเจน ลงด้านล่างนี้
หมายเหตุ
กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิ
ชาที่ขอเพิ
่มให้ชัดเจน ลงด้านล่างนี้
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรี
ยนร่วมกับสาขาวิ
ชา.................................................................................ภาค..................
ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
๑.
รหั
ส
วิ
ช
า.............................ขอเรี
ย
นร่
ว
มกั
บ
สาขาวิ
ช
า.................................................................................ภาค..................
ระดับบ..........
.......... ปีปี รุรุ่น่น..........หมู
..........หมู่.่........
.......
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดั
๒. รหั
รหัสสวิวิชชา.............................ขอเรี
า.............................ขอเรียยนร่
นร่ววมกั
มกับบสาขาวิ
สาขาวิชชา................................................................................ภาค..................
า................................................................................ภาค.................. ระดั
..........หมู่.่........
.......
๓.
ระดับบ..........
.......... ปีปี รุรุ่น่น..........หมู
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุ่น..........หมู่........
เมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงรายวิชาข้างต้นในภาคการศึกษานี้แล้ว ข้าพเจ้าจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จานวน.................................หน่วยกิต
เมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงรายวิชาข้างต้นในภาคการศึกษานี้แล้ว ข้าพเจ้าจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จานวน.................................หน่วยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .........................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
ลงชื่อ .........................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.......................................................................)
(.......................................................................)

-๒–
-๒–

-35แบบ พน. ๕
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด ประจาภาคการศึกษาที่ ............ / ..........................
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. เกรดรายเทอม ระบุเทอมทีต่ ิด E หรือ W (นักศึกษาสามารถพิมพ์เองได้หน้าเว็บ หากมีปัญหารายวิชาติดต่อ ทะเบียน)
๒. ตารางเรียนส่วนตัวในภาคการศึกษาปัจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นท์ทาง web – site : www.pnru.ac.th
๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซต์ด้วยตนเองบางรายวิชา (ปริ๊นท์ตารางเรียนที่เปลีย่ นแปลงแล้ว)
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .....................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ปี สาขาวิชา .......................................................................... หมู่ที่ …. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................
มีความจาเป็นต้องขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด ในรายวิชาดังต่อไปนี้
๑. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หน่วยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน ............................................................... อาจารย์ผสู้ อน ......................................................................................
เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ...............................................................................................................................................................
๒. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หน่วยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – ห้องเรียน ............................................................... อาจารย์ผสู้ อน ......................................................................................
เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ...............................................................................................................................................................

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดาเนินการลงทะเบียนเรียนมาแล้วตามลาดับดังนี้
๑) จานวนหน่วยกิตในตารางเรียนปัจจุบันที่นักศึกษาได้รับจากคณะ ......................................................................................... หน่วยกิต
๒) จานวนหน่วยกิตทีน่ ักศึกษาขอเรียนลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด ......................................................................... หน่วยกิต
๓) จานวนหน่วยกิตในตารางเรียนปัจจุบัน  จานวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด ............................... หน่วยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.........................................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ...................................................................................
หมายเหตุ หากนักศึกษากรอกข้อมูลและแนบหลักฐานไม่ครบจะถือว่าคาร้องไม่สมบูรณ์
การยืน่ คาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ...........................................
..................................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไม่อนุญาต………………………………..

ลงนาม ...........................................................................
(อาจารย์สถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ..............................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / .......................... / .............

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหน้าหลังด้วยค่ะ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............

เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนจานวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กาหนด ประจาภาคการศึกษาที่ ............ / .........................

เรียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่เพิ่ม

Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

ห้องเรียน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารย์ผู้สอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มให้ชดั เจน ลงด้านล่างนี้

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
เมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงรายวิชาข้างต้นในภาคการศึกษานี้แล้ว ข้าพเจ้าจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จานวน.................................หน่วยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(..............................................................................)

-๒-

-37-

แบบ พน. ๖
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียน (สาหรับนักศึกษาตกค้าง)
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาตกค้าง ประจาภาคการศึกษาที่ ............. / ........................
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งทีแ่ นบ Baby Transcript นักศึกษาขอรับเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ...... ปี สาขาวิชา ................................................................................. หมู่ที่ ……. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนร่วมดังรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชาที่เพิ่ม
Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

ห้องเรียน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารย์ผู้สอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิ่มให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ..........ปี รุ่น..........หมู่........
๖. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(......................................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ....................................................................................................
การยืน่ คาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ……………………………………….
..................................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............

๓. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไม่อนุญาต……………………………………………………………………………..
ลงนาม .......................................................................................
(อาจารย์สถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............

-38แบบ พน. ๗
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอเรียนสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ........................................................................ ประจาภาคการศึกษาที่ ........... / ...................
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. สาเนาหนังสือส่งตัวเพื่อขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...............................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ปี สาขาวิชา ..........................................................................................................................................................................................................
รายวิชาที่ขอเรียนสมทบ
รายวิชาที่เพิ่ม
Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

ห้องเรียน

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารย์ผู้สอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิ่มให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนร่วมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ปี รุน่ ..........หมู่........
รวมหน่วยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ................................................ หน่วยกิต

ลงชื่อ ....................................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.................................................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ....................................................................................................................
การยื่นคาร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบของผู้อานวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน .............................................................................................
ลงนาม..............................................................................
(.................................................................................)

........... / .............................. / ...............

-39-

แบบ พน. ๑๐
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ......... / ..................
ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ......... / ..................

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้าย
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ....... รหัสประจาตัวนักศึกษา ..........................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ......... ปี สาขาวิชา ............................................................ หมู่ที่ …….. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................
มีความประสงค์ขอรักษาสถานภาพ สาหรับภาคการศึกษาที่ ......... / ................. เหตุผลที่รักษาสถานภาพ .............................................
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(...........................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีมีปัญหา .........................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา .............................................. ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
๒. ความเห็นผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 อนุญาต  ไม่อนุญาต
.................................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
........... / ....................... / ................

....................................................................................................

๔. ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที่ ..............................
เลขที่ .......................................... จานวน ............................... บาท

ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

ลงนาม .......................................................................
(
)
........... / ....................... / ................

หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาได้กระทาการรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่รักษาสถานภาพไว้

-40แบบ พน. ๑๑
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอยกเลิกรายวิชา
วันที่ ................. เดือน...........................พ.ศ................
เรื่อง ขอยกเลิกรายวิชาประจาภาคการศึกษาที่ ............ / ..........................
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารแนบ ๑.สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน จานวน ๑ ฉบับ หรือ
๒.ขอรับหลักฐานใบรับรองการกู้ยืมฯได้ที่กองทุนกู้ยืมฯ (สาหรับนักศึกษาใช้สิทธิ์เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ............................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ................... รหัสประจาตัวนักศึกษา .........................................................................
หลักสูตร ค.บ.สถ.บ.บธ.บ.บช.บ. รป.บ. ร.บ. ศล.บ. ศศ.บ. ศ.บ. นศ.บ. น.บ. วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ....... ปี สาขาวิชา ................................................................ หมู่ที่ …... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .......................................................
มีความประสงค์ขอยกเลิกรายวิชาดังนี้
รายวิชาที่ถอน
ชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ชื่อวิชา
Section รหัสวิชา
(เขียนตัวบรรจง)
ลงนาม

ลงชื่อ ........................................................................ ผูย้ ื่นคาร้อง
(........................................................................ )
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีมีปัญหา ...........................................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้

๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ………………………..…………
..............................................................................................

๒. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
...........................................................................................

..............................................................................................

ลงนาม ....................................................................

ลงนาม ..............................................................
(...........................................................)
………/……………./………...

( ......................................................................... )

............/............................/............

หมายเหตุ : การยกเลิกรายวิชา (W) ต้องดาเนินการให้สิ้นสุด ๒ สัปดาห์ ก่อนวันกาหนดการสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ

-41แบบ พน. ๑๒
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอยกเว้นการศึกษารายวิชา
วันที่ ..................เดือน ..................................พ.ศ. ...................

เรื่อง
เรียน

ขอยกเว้นการศึกษารายวิชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..............................................................................รหัสประจาตัว .............................................................
ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............. หลักสูตร ศศ.บ. วท.บ. บธ.บ. ทล.บ. รป.บ. ศล.บ. บช.บ. สถ.บ.
นศ.บ. ค.บ. น.บ. ร.บ. ศ.บ. .............ปี สาขาวิชา ............................................................................................................หมู่ที่ ..........................
คณะ/วิทยาลัย ..................................................................อาจารย์ทปี่ รึกษา...............................................................................................................มีความ
ประสงค์จะขอยกเว้นการศึกษารายวิชาที่เคยศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม คือ(ชื่อสถาบัน) ..........................................................................................
หลักสูตร ..................................................................................... สาขาวิชา/วิชาเอก ............................................................................................................
ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจาณา ดังนี้
 สาเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) (จากสถาบันเดิม)
 คาบรรยายรายวิชาที่ขอยกเว้นการศึกษารายวิชา(เฉพาะจากสถาบันอื่น ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
รายวิชาที่ขอเทียบจากสถาบัน/มหาวิทยาลัย
.......................................................................................

ลา
ดับ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เทียบเท่ารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นก. เกรด รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการพิจารณาของ หมาย
ประธานสาขาวิชา เหตุ
(ลายเซ็น)
นก. อนุมัติ ไม่อนุมัติ

รวมรายวิชาที่ขอยกเว้นการศึกษารายวิชา .................... วิชา ..................... หน่วยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ลงชื่อ ............................................................................ ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา .............................................................../ Email: ………………………………………………………………..
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒. ความเห็นของประธานสาขาวิชา
๓. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
…………….……………………………..…………………… ...………………………………………………….…………. …………………………………………………………
ลงนาม .............................................................. ลงนาม ...........................................................
ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.........................................................)
(............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............
๔. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
๕. คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้น
๖. ฝ่ายการเงินชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จ
งานทะเบียน .................................................... การศึกษารายวิชาได้ ..........วิชา ..........หน่วยกิต เลขที่ ................................................................
จานวน ............................................ บาท
ลงนาม ............................................................ ลงนาม ............................................................ ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.............................................................)
(...............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............

-42แบบ พน. ๑๓
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอโอนผลการเรียน
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอโอนผลการเรียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาใบรายงานผลการเรียน จานวน ๑ ชุด
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ปี สาขาวิชา ............................................................................ หมู่ที่ ……. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงค์จะขอโอนผลการเรียน จานวน ......... วิชา จานวน .......... หน่วยกิต วุฒิเดิมที่นามาขอโอนคือ .....................................................................
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ชื่อสถานศึกษาเดิม ..............................................................................................
ขอโอนผลการเรียนเนื่องจาก  เปลี่ยนจากภาคปกติเป็น ภาคกศ.พบ. ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เป็นภาคปกติ ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 ขอย้ายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 ย้ายสถานทีเ่ รียนจากศูนย์ ................................................................................................................................
เป็นศูนย์ .............................................................................................................. ในสาขาวิชา /หลักสูตรเดิม
 อื่นๆ ระบุเหตุผล ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูย้ ื่นคาร้อง
(...........................................................)

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ...........................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา .............................................. ๓. คาสั่งมหาวิทยาลัย อนุมัติให้โอนผลการเรียนได้
..................................................................................................... จานวน ....................... รายวิชา จานวน ........................หน่วยกิต
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
......... / ..................... / ..............

ลงนาม .......................................................................
(
)
......... / ..................... / ..............

๒. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔. ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที่...........................
.....................................................................................................
เลขที่ .............................จานวน ............................................ บาท
ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
......... / ..................... / ..............

ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
.......... / ..................... / ..............

-43แบบ พน. ๑๖
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................................................................ภาคเรียนที่........./..............
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว ยศเขียนเต็ม ).......................................................................................................................
รหัสประจาตัว.............................................................สาขาวิชา...................... .............................................................................. .
ระดับปริญญาตรี
 ๕ ปี
 ๔ ปี
 ๒ ปี (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา
 ภาคปกติ…………  ภาค กศ.พบ. รุ่น…….
เรียนที่
 ในมหาวิทยาลัย
มีความประสงค์จะขอเรียนสมทบในรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา........................... ๓. ชื่อวิชา........................................... รหัสวิชา.......................
๒. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา............................ ๔. ชื่อวิชา.......................................... รหัสวิชา.......................
เรียนสมทบกับภาค.................................................เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ .................................................................................
ในภาคเรียนนี้ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนไม่เกินหน่วยกิตที่กาหนด ดังนี้
๑. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
............. หน่วยกิต
๒. จานวนหน่วยกิตที่ขอสมทบเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
............. หน่วยกิต
๓. รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด
............. หน่วยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................. ผู้ยื่นคาร้อง
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ................................................... ๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…………………………..…….
......................................................................................................... ..................................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
........... / .......................... / .............

๓. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไม่อนุญาต……………………………………………………………………………..
ลงนาม .......................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
........... / .......................... / .............

-44*กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง*
แบบ พน. ๑๗

เลขที่รบั เรื่อง

ผู้รับ
วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอแก้ไขข้อมูลประวัติ
เรียน รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียนฯ)
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ-สกุลเดิม ....................................................................................................................
รหัสนักศึกษา...................................... สาขาวิชา.....................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ. รุ่นที่...................หมู่................. หลักสูตร...................ปี
ปัจจุบนั เป็นนักศึกษาเรียนที่  ในมหาวิทยาลัยฯ
มีความประสงค์จะขอแก้ไข เปลีย่ นแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้
 คานาหน้า จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
 ชื่อ
จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
 นามสกุล จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
 วันเดือนปีเกิด จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
 วุฒิเดิม
จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
 อื่นๆ
จากเดิม ...................................................... เป็น.........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แนบสาเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขดังกล่าวมาพร้อมคาร้องนี้ จานวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................... ผู้ยื่นคาร้อง (ชื่อ-สกุลใหม่)
(.....................................................)

-45(ส่งเอกสารโดยใช้หน้านี้เป็นหน้าแรก)

*ตาแหน่งเย็บซองใส่รูป*

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัตินักศึกษา

กรุ ณาตัดกรอบขาว
ออก
ติดรูปถ่าย
๓ × ๔ ซม.

หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
ระดับ □ ปริญญาตรี ๕ ปี □ ปริญญาตรี ๔ ปี □ ปริญญาตรี ๒ ปี ( หลังอนุปริญญา )
นักศึกษาภาค □ปกติ □ กศ.พบ. รุ่นที่ ....... สาขาวิชา .......................................................................................................................หมู่ท.ี่ ...............
คณะ .............................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารย์ที่ปรึกษา .............................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) .............................................................................................................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ...........................................................................................................................

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน             
เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน เดือน ปี เกิด ..........................................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได้.............................................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตาบล / แขวง ...................................................
อาเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์
เกิดที่บ้านเลขที่ .............................................................. หมู่ที่ ................. ตาบล / แขวง .................................................................................................
อาเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์
ชื่อบิดา ...................................... มีชีวิต  ถึงแก่กรรม อาชีพ .........................................รายได้.....................บาท/เดือน
ที่อยู่ของบิดา ....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อมารดา .............................................................. มีชีวิต  ถึงแก่กรรม อาชีพ ........................................................รายได้.....................บาท/เดือน
ที่อยู่มารดา .........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ................. ตาบล / แขวง ..............................................................................................
อาเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์
อีเมล์.............................................
โทรศัพท์ที่บ้าน......................................................โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................
ประวัติการศึกษา
วุฒิสูงสุดก่อนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา .....................................................................................
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตาบล / แขวง ................................................................................
เขต / อาเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อปี พ.ศ. ........................................................................
ลงชื่อ ........................................................................................... นักศึกษา

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหน้าหลังด้วย

-46แบบ พน. ๑๘
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอสาเร็จการศึกษา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รูปถ่ายขนาด ๓ × ๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง) จานวน ๔ ใบ (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ) ตัดกรอบขาวออกทุกใบ
๒. สาเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม (เฉพาะผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลังอนุปริญญา)
๓. หลักฐานอื่น ๆ (เช่น คาร้องขอเทียบโอน , ขอยกเว้นหน่วยกิต(เรียนฟรี) ใบเสร็จรักษาสภาพ หลักฐานการเปลีย่ น
ชื่อ – สกุล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) ................................................................ รหัสประจาตัว ..............................................
นักศึกษา □ภาคปกติ □ภาค กศ.พบ. รุ่น / ปี ...... สาขาวิชา ............................................................................... หมู่ที่ ……. หลักสูตร ........ ปี
ระดับ  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา (ส่วนนี้หากไม่ทราบข้อมูลชัดเจน ไม่ต้องกรอก)
๑. ข้าพเจ้าเริ่มเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................
๒. วุฒิเดิมของข้าพเจ้า .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เมื่อ พ.ศ. .................
จึง เรียนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ทั้ งนี้ ขอรับ รองว่ า ข้อความข้า งต้น เป็ นความจริง และข้า พเจ้ า จะยอมรับ และปฏิบั ติต ามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาร้อง
( ...................................................................... )
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงตามที่นักศึกษาได้แจ้งขอสาเร็จการศึกษา
ลงชื่อ ............................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
( .............................................................. )
หมายเหตุ
๑. ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาอย่างช้า ๑ เดือน ก่อนกาหนดสอบปลายภาคสาหรับผู้ที่จบการศึกษาพร้อมกันทั้งหมู่
แต่หากเป็นนักศึกษาตกค้างหรือจบก่อน ให้รอจนผลการเรียนครบแล้วจึงส่งเอกสาร
๒. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ยศ. ให้แจ้งงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งนาหลักฐานการเปลี่ยนข้อมูลแนบด้วย
-๒-

-47กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน

แบบ พน. ๑๙
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย
วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. .................
ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .............................................
มีความประสงค์ขอใบรับรองการศึกษา ฉบับ ภาษาไทย จานวน ............ฉบับ รหัสนักศึกษา.....................................................................................................
 ยังไม่สาเร็จการศึกษา  อนุมัติสาเร็จการศึกษา สาขาวิชา....................................................................คณะ..................................................................
นักศึกษา ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุ่นที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ...................... ปี
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับบัณฑิตศึกษา

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา............................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา.............................................................................................................

**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราค่าธรรมเนียม**
มีความประสงค์ขอ.......( กรณียังศึกษาอยู่ เลือก ๑ ช่อง)
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรระบุเกรดเฉลี่ย.................(เจ้าหน้าที่ระบุ)
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๓๐ บาท
 ใบรับรองหลักสูตร 5 ปี(เฉพาะวุฒิ คบ. ๕ ปี แนบสาเนาใบ Transcript ที่จบด้วย)  อื่น..................................................................................
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท
มีความประสงค์ขอ....( กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว เอกสารเดิมสูญหายแนบพร้อมใบแจ้งความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ......................................................................................................
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราค่าธรรมเนียม**
มีความประสงค์ขอ....( กรณียังศึกษาอยู่ เลือก ๑ ช่อง)
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร…………………………………..
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐ บาท
มีความประสงค์ขอ....( กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว เอกสารเดิมสูญหายแนบพร้อมใบแจ้งความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ...................................................................................................
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท
นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง นาคาร้องติดต่องานการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร ๑๕ ชั้น ๒ (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคาร้องรอ
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ พร้อมนาคาร้องพร้อมใบเสร็จกลับมาลงเรื่องที่ทะเบียน

ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที.่ ..............
เลขที่ .........................จานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

-48กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน

แบบ พน. ๑๙.๑
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng)

วันที่ ..................... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................ รหัสนักศึกษา...........................................................................................
คานาหน้า  Mr  Mrs  Miss ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ่

ระหว่างชื่อ - นามสกุล เว้น ๑ ช่อง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..................................................... มีความประสงค์ขอใบรับรอง ทั้งนี้ต้องการเป็นฉบับ ภาษาอังกฤษ จานวน ...................ฉบับ
 ยังไม่สาเร็จการศึกษา  อนุมัติสาเร็จการศึกษา สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................
ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุ่นที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ........................... ปี
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา..............................................................................................................................
**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราค่าธรรมเนียม**
มีความประสงค์ขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู่ เลือก ๑ ช่อง)
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๓๐ บาท
มีความประสงค์ขอใบ.....( กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว แนบสาเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ............................................................................................................................
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราค่าธรรมเนียม**
มีความประสงค์ขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู่ เลือก ๑ ช่อง)
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐ บาท
มีความประสงค์ขอใบ.....( กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว แนบสาเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ .........................................................................................................................
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท
นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง นาคาร้องติดต่องานการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคาร้องรอ
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ พร้อมนาคาร้องพร้อมใบเสร็จกลับมาลงเรื่องที่ทะเบียน

ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที.่ ..............
เลขที่ .........................จานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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แบบ พน. ๒๐
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .................
ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล...............................................................................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ............................................................ มีความประสงค์ขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับ ภาษาไทย จานวน .....................ฉบับ
 ยังไม่สาเร็จการศึกษา  อนุมัติสาเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................................คณะ...............................................................
ระดับปริญญาตรี ....................... ปี นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุ่นที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา............................................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา..............................................................................................................................
 ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา...........................................................................................................................

นักศึกษา ป.ตรี

รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียม

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๓๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นชุดสูท
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท

นักศึกษา ป.เอก

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๕๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐๐ บาท
นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง นาคาร้องติดต่องานการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคาร้องรอ
เจ้นัาหน้
่ออกใบเสร็อมูจลพร้
มนาควนาร้ถูอกงพร้
กลัดบต่มาลงเรื
่องที่ทนะเบี
กศึกาทีษากรอกข้
ให้คอรบถ้
ต้ออง มใบเสร็
นาคาร้อจงติ
องานการเงิ
เพื่อยชนาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคา
ร้องรอเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ พร้อมนาคาร้องพร้อมใบเสร็จกลับมาลงเรื่องที่ทะเบียน

ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที.่ ..............
เลขที่ .........................จานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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แบบ พน. ๒๐.๑
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng)
ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................................
คานาหน้า  Mr  Mrs  Miss ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ่

ระหว่างชื่อ - นามสกุล เว้น ๑ ช่อง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ..........................................มีความประสงค์ขอใบรายงานผลกาเรียนฉบับ ภาษาอังกฤษ จานวน ................ฉบับ
 ยังไม่สาเร็จการศึกษา  อนุมัติสาเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................คณะ..................................................
ระดับ ปริญญาตรี ......................... ปี นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุ่นที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา................................................................................................
 ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา.................................................................................................
รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียม

นักศึกษา ป.ตรี

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๓๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นชุดสูท
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท

นักศึกษา ป.เอก

1. กรณียังไม่สาเร็จการศึกษา แนบพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๕๐ บาท
2. กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วเอกสารหาย แนบสาเนาใบแจ้งความ แนบพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๓ x ๔ ซม.
 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐๐ บาท
นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง นาคาร้องติดต่องานการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคาร้องรอ
เจ้าหน้นัากทีศึ่อกอกใบเสร็
าคาร้วอนงพร้
บมาลงเรื
่องที่ทะเบีนเพื
ยน่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สานักงานอธิการบดี) ยื่นคา
ษากรอกข้จอพร้
มูลอให้มนครบถ้
ถูกอต้มใบเสร็
อง นาคจาร้กลัองติ
ดต่องานการเงิ
ร้องรอเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ พร้อมนาคาร้องพร้อมใบเสร็จกลับมาลงเรืฝ่่อางที
่ทะเบีนยชนาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที่...............
ยการเงิ
เลขที่ .........................จานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

-51แบบ พน. ๒๑
ผูร้ บั

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลาออก
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาออก
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) .................................................................................................................
นักศึกษาภาค □ปกติ □กศ.พบ. รุ่น ..... ระดับ  ๕ ปี  ๔ ปี  ๒ ปี รหัสนักศึกษา
หลักสูตร □ค.บ. □วท.บ. □สถ.บ. □ศ.บ. □ศล.บ. □ศศ.บ. □น.บ. □นศ.บ. □บธ.บ. □บช.บ. □ทล.บ. □ร.บ. □รป.บ.
สาขาวิชา ..................................................................................... หมู่ที่ ….... เบอร์โทรศัพท์...........................................................
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจาก ....................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................. ผู้ยื่นคาร้อง
( .............................................................. )
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
.......................................................................................
ลงนาม ................................................................
(...............................................................)
วันที่..............................................

๓. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๒. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ห้องสมุด อาคาร ๕๗ ชั้น๑) ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง
............................................................................................
ลงนาม ..................................................................
(...............................................................)
วันที่..............................................

๔. คาสั่งมหาวิทยาลัย  อนุญาต  ไม่อนุญาต

ลงนาม ..............................................................
(อาจารย์สถาพร วีระสุนทร)
วันที่..............................................

ลงนาม ................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่..............................................

ฝ่ายการเงิน นักศึกษาได้ติดต่อขอรับค่าประกันของเสียหายคืนแล้ว จานวนเงิน ................... บาท
ลงนาม..................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา (ฉบับจริง)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

(..............................................................)
วันที่..............................................
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอย้ายสถานศึกษา

วันที่ ................ เดือน................................พ.ศ. .............

เรื่อง ขอย้ายสถานศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ....................................................................................ภาคเรียนที่................/.............
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ด้วยข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................
รหัสประจาตัว..................................................................สาขาวิชา ..........................................................................................................
หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับปริญญาตรี
 ๕ ปี
 ๔ ปี
 ๒ ปี (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา
 ภาคปกติ
 ภาค กศ.พบ.
เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย
เหตุผลในการขอย้ายสถานศึกษาเนือ่ งจาก ................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................................. (มือถือ) ........................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา.............ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว...........หน่วยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................................นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ....................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ........................................
...............................................................................................

๒. ความเห็นผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.........................................................................................................

ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

๓. คาสั่งมหาวิทยาลัย
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
......................................................................................................
ลงนาม..................................................................
(
)
........../........................./...........
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในการจัดส่งจดหมาย
๑. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา
 ขอรับจดหมายไปดาเนินการเอง (๑ – ๒ วันทาการ)
 ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดส่งจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห์)
๒. เมื่อมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ตอบรับแล้ว
 ขอรับหลักฐานไปรายงานตัวด้วยตนเอง (๑ – ๒ วันทาการ)
 ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดส่งจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห์)
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)
วันที่ ........... เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สาเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .....................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............ รหัสประจาตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ....... ปี สาขาวิชา ...................................................................... หมู่ที่ ……. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................

มีความประสงค์จะขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด จานวน ........... วิชา จานวน ........... หน่วยกิต วุฒิปริญญาตรีเดิมที่นามาขอ
ยกเว้น คือ ..................................................................... สาขาวิชา / วิชาเอก ...........................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาเดิม .....................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดฯ ของการได้รับสิทธิการยกเว้นในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ................................................................. ผู้ยื่นคาร้อง
( .............................................................. )
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปัญหา ....................................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓. คาสั่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
..................................................
(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรี)ยกเว้นรายวิชาได้
........................................................................................................
........................................................................................................ จานวน ....................... รายวิชา จานวน ……………..………หน่วยกิต
ลงนาม .......................................................................
(…………………..…………………………….)
........... / ..................... / ..............

ลงนาม .......................................................................
(………………………..……………………….)
........... / ....................... / ................

๒. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
......................................................................................................

๔. ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที่ ..........................
เลขที่ ......................................จานวน ......................................... บาท

ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

ลงนาม .......................................................................
(…………..…………………………………….)
........... / ....................... / ................

-54แบบ พน. ๒๖
ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
วันที่...............เดือน.................................... พ.ศ. ..................
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ด้วยข้าพเจ้า รหัสนักศึกษา.........................................................................................................................................................................................
คานาหน้า  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา...................................................................................................................... คณะ..................................................................................................
ภาค  ปกติ  กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุ่นที่.................... เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย
ระดับ ปริญญาตรี ........................... ปี
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา
 ปริญญาโท  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขา .................................................................................................................
 ปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................................................................................
วันที่เข้าศึกษา ........................................................................................ วันที่สาเร็จการศึกษา .............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(........................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีมีปญ
ั หา ..................................................................

นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ติดต่องานการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมที่อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ (สานักงานอธิการบดี)นาคาร้อง
พร้อมใบเสร็จมารับปริญญาบัตรที่งานทะเบียน (กรณีที่สาเร็จการศึกษาเกิน ๒ ปี ต้องชาระค่าสืบค้น จานวน ๕๐๐ บาท)
ฝ่ายการเงิน ชาระค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จเล่มที.่ ..............
เลขที่ .........................จานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วันที่ .......................................................
เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เป็นรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .....................
เรียน อธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอได้ที่งานทะเบียนและวัดผล)
๒. คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .........................
๓. คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..................................................................................................................................
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พท.  กศ.พบ. รุ่น.............. หมู่............รหัสนักศึกษา.........................................................
หลักสูตร O ค.บ. O สถ.บ. O บธ.บ. O บช.บ. O รป.บ. O ร.บ. O ศล.บ. O ศศ.บ. O ศ.บ. O นศ.บ. O น.บ. O วท.บ. O ทล.บ.
สาขาวิชา..................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา…………………..………………………มีความประสงค์จะขอเทียบรายวิชา
 ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร
 ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เนื่องจากหลักสูตรที่ศึกษาในปัจจุบันมีเนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา ดังต่อไปนี้
๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง..............ชื่อวิชา............................................................หน่วยกิต...........ภาคการศึกษา………...…
ขอเทียบเป็นรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หน่ว ยกิต...........ภาคการศึกษา..............
๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง..............ชื่อวิชา............................................................หน่วยกิต...........ภาคการศึกษา..............
ขอเทียบเป็นรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หน่ว ยกิต...........ภาคการศึกษา..............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีปัญหา...........................................................................
การยื่นคาร้องให้เสนอผ่านความคิดเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
.............................................................................................
ลงนาม.................................................................................
(.......................................................................)
............./.................../..................
๓. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
............................................................................................
............................................................................................
ลงนาม.............................................................................
( ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี )
............./......................./..................

๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
................................................................................................
ลงนาม....................................................................................
(.....................................................................)
............./..................../...............
๔. รองอธิการบดี
O อนุญาต
O ไม่อนุญาต ...........................................
..............................................................................................
ลงนาม................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง)
.............../.................../................
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จบรอบ.............................
ภาคเรียนที่........./..............

ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

คาร้องขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ผู้สาเร็จการศึกษา)
ข้อมูลของนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถ้ามียศเขียนยศเต็ม)............................................................................................................
รหัสนักศึกษา..........................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................................................
 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พบ. เลขที่ พน. .......................สาเร็จการศึกษา วันที่........เดือน...................พ.ศ............
ส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ไม่มีหนังสือค้างส่ง

 มีหนังสือค้างส่ง.....................เล่ม
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..................................................วันที่..............................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่การเงิน

ใบเสร็จเล่มที่..........................เลขที.่ ............................ลงชื่อผู้รับเงิน...........................................วันที่.................................
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 กรอกที่อยู่ปัจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้ (ตัวบรรจง)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รอบทีจ่ บ...................................
ภาคเรียนที.่ ............................................

ชื่อผู้รับ................................................................................................................................................................... .........................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
จังหวัด............................................................. โทร...............................................................
-๑-

กรุณาดูรายละเอียดหน้าหลัง 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑. พิมพ์คาร้อง พร้อมกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน
๒. นาคาร้องไปตรวจสอบหนังสือค้างส่งห้องสมุดมหาวิทยาลัย
๓. นาคาร้องยื่นที่ฝ่ายการเงิน อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประชาชน
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถ้าเกินระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษาไม่เกิน ๖ เดือน ต้องจ่ายชาระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จานวน
เงิน ๕๐๐ บาท (หากอยู่ในระยะเวลา จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย
นักศึกษา คือ ไม่ได้คืนและไม่ต้องชาระ) ปริญญาโท ปริญญาเอกแนบใบเสร็จ
แรกเข้า เพื่อจะรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน
๔. นาใบเสร็จพร้อมคาร้องมาขอรับเอกสาร และเซ็นชื่อรับ ใบรายงานผลการเรียน
(TR-T) และใบรับรองคุณวุฒิ ที่ฝ่ายงานทะเบียน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

-58แบบ พน. ๒๙

จบรอบ.............................
ภาคเรียนที่........./..............

ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

คาร้องขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต , ป. บัณฑิต , ป. โท (ผู้สาเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตนักศึกษา
๑. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. นาคาร้องไปตรวจสอบหนังสือค้างส่ง ได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
๓. นาคาร้องชาระเงิน อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของ
เสียหายคืน และ จ่ายชาระค่าลงทะเบียนจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. เซ็นชื่อรับเอกสารผลการเรียน (TR-T) และใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียน
ข้อมูลของนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถ้ามียศเขียนยศเต็ม)..................................................................................................................
รหัสนักศึกษา.........................................................หลักสูตร .............................................สาขา..................................................
ลาดับที่..........................เลขที่ พน. .............................................................................
 ป.บัณฑิต
สาเร็จการศึกษา(วันที่อนุมัติผล) วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................
 ป.โท
ส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ไม่มีหนังสือค้างส่ง

 มีหนังสือค้างส่ง.....................เล่ม
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..................................................วันที่..............................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่การเงิน

ใบเสร็จเล่มที่..................................เลขที่.................................
ลงชื่อผู้รับเงิน...........................................วันที่.................................
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  กรอกที่อยู่ปัจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้ ให้ครบ
รอบทีจ่ บ...................................
ภาคเรียนที.่ ............................................

กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อผู้รับ........................................................................................................................... .................................................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
จังหวัด............................................................. โทร..........................................................................................
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จบรอบ.............................
ภาคเรียนที่........./..............

ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

คาร้องขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต ป. เอก (ผู้สาเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตนักศึกษา
๑. กรอกรายละเอียด หรือพิมพ์คาร้องหน้าเว็บไซต์ มาให้เรียบร้อยครบถ้วน
๒. นาคาร้องไปตรวจสอบหนังสือค้างส่ง ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้น ๑
๓. นาคาร้องชาระเงิน อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย
คืน และ จ่ายชาระค่าลงทะเบียนจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. เซ็นชื่อรับเอกสารผลการเรียน (TR-T) และใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียน
ข้อมูลของนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถ้ามียศเขียนยศเต็ม)................................................................................................................
รหัสนักศึกษา.........................................................หลักสูตร .............................................สาขา...............................................
ลาดับที่..........................เลขที่ พน. ............................................................................................................. ระดับ ปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษา(วันที่อนุมัติผล) วันที่.............เดือน..................................................พ.ศ.................................................. .........
ส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ไม่มีหนังสือค้างส่ง

 มีหนังสือค้างส่ง.....................เล่ม
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..................................................วันที่..............................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่การเงิน

ใบเสร็จเล่มที่...............................เลขที่.................................ลงชื่อผู้รับเงิน.........................................วันที่................................
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กรอกที่อยู่ปัจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้ทงั้ ๒ ช่องให้ครบ
รอบทีจ่ บ...................................
ภาคเรียนที.่ ............................................

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อผู้รับ............................................................................................................................. ............................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................................... ...............................................
.......................................................................................................................................................................................
จังหวัด....................................................... โทร.................................................................................
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ผู้รับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คาร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่

เป็นรายวิชาในหมวดวิชา

ชื่อวิชาที่
ขอลงทะเบียนเรียน
ทดแทน

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ที่ได้ค่าคะแนนเป็น E

หน่วยกิต

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ใบแจ้งผลการเรียน
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ ............. รหัสประจาตัวนักศึกษา ..............................................................................
สาขาวิชา ................................................................................................... หมู่ที่ ............. ระดับ ปริญญาตรี ......................... ปี
หลักสูตร ค.บ. สถ.บ.บธ.บ.บช.บ.รป.บ.ร.บ.ศล.บ.ศศ.บ.ศ.บ. นศ.บ. น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .................................................................... มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทน
รายวิชาเลือกที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E โดยเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 พื้นฐาน
 เลือกเสรี
 เฉพาะด้านกลุ่มวิชาเนื้อหา
 เฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู
 เฉพาะด้านกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
 เฉพาะด้านกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................. ผู้ยื่นคาร้อง
(.............................................................)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีมีปัญหา .........................................................................
การยื่นแบบคาร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสาขาวิชา
๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
.......................................................................................... .........................................................................................
ลงนาม ................................................................................ ลงนาม.............................................................................
(......................................................................)
(...................................................................)
............./.................../..................
............./..................../...............
๓. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔. รองอธิการบดี  อนุญาต ไม่อนุญาต
.......................................................................................... ..........................................................................................
ลงนาม..............................................................................
ลงนาม...........................................................................
( อาจารย์สถาพร วีระสุนทร )
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง )
............./.................../..................
............./..................../...............

