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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเน่ือง) พ.ศ. 25๔๘
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 
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๑๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพรนคร วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558

๓๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องั กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558

๓๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับ
การสอบปลายภาค พ.ศ. ๒๕๔๘
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก พ.ศ. 2560
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๑๓

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปรญิญาตรี  และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อใหการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปรญิญาตรี (ตอเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี   และ
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  นับจากวันที่ประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการ
ปกติ

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ 

“ภาคการศึกษาปกติ”  หมายความวา    ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
“ ภาคการศึกษาฤดูรอน” หมายความวา  ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยั

คําแนะนําของคณบดีเพ่ือใหทําหนาที่แนะนํานักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่นๆ
“ศนูยบริการการศึกษา” หมายความวา ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลยั
ขอ ๕ การประเมินผลการศึกษา

ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะตองทํา
ตลอดภาคการศึกษาดวยวิธีตางๆ  เชน การสอบยอย  การรายงาน  การทํางานกลุม  การสอบกลางภาค  
และมีการสอบปลายภาคเรียน   โดยคิดคะแนนเก็บระหวางภาคใหอยูในระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เวนแต
รายวิชาที่กําหนดใหประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจากการสอบปลายภาค  

๕.๑  ผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค



๑๔

๒

๕.๑.๑ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ตองยื่น
คํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน   โดยยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกอนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห   เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขาสอบ 
นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ

๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ  ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น   นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาน้ันกอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห   หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ 
“F” แลวแตกรณี

๕.๒ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้
๕.๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ

ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากวา ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหม จนกวาจะสอบได  กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนตํ่ากวา “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ถา
ไดระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการ
ประเมินผลตํ่ากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา 

กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกที่สอบไมผาน  
รายวิชาที่สอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”

๕.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณการประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา ระดับการประเมนิ
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม  

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน
        A
        B+

        B
        C+

        C
        D+

        D
        E

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

ดีพอใช
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐



๑๕

๓

รายวิชาที่ไดผลประเมิน “ F ” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดผลการประเมินเปน  “P”

ขอ ๖ สญัลักษณอ่ืน มีดังนี้
Au (Audit)  ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw)   ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดย

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห  และใชในกรณีที่นักศึกษา   ลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแลว

I  (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน   
ไมสมบูรณเมื่อส้ินภาคการศึกษาหรือใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตอง
ดําเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   การ
เปล่ียนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได ตาม
เวลาที่กําหนดใหผูสอนพิจารณาผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมี
อยูภายในภาคการศึกษาถัดไป

(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหสอบหรือมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน    “E”
หรือ “F”  โดยอัตโนมัติ

(๓) นักศึกษาท่ีไดรับผลการเรียนเปน “I”  ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก 
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๗ การหาคาระดับคะแนนเฉล่ีย
คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม 2

ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ใหนําหนวยกิตของรายวิชาที่สอบ

ตกมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่

ระบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เทานั้น

ขอ ๘ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื ่อง) จะลงทะเบียนเรียน            
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู

ขอ ๙ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื ่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบ        
การสอบใหคณะกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว
รายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ   โดยมี
แนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปน้ี

๙.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริต เชน  สงกระดาษคําตอบใหเพ่ือน  สอบแทนกัน  
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบ         
การสอบ สวนรายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไวใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง   และให



๑๖

๔

จารณาสั ่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั ้น  ๑  ภาคการศึกษาเปนอยางนอยในภาคการศึกษาถัดไป  
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

๙.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพ่ือนลอกคําตอบ   การ
โนตยอเขาหองสอบ  แตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาท่ี
กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน  ๑ ภาคการศึกษา

๙.๓ ถาเปนความผิดอยางอื่นตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต

๙.๔  ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตาม
ควรแกความผิดนัน้

๙.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีกระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน   ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา

ขอ ๑๐  นักศึกษาที่ถูกสั ่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา  

ขอ ๑๑  ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๑.๑  มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบถวนตามที่หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

รวมทั้งการผานเกณฑตามขอกําหนดตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓  ไมติดคางระดับคะแนน “E”  “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔๔ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐
๑๑.๕ ผานการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ

คอมพิวเตอรตามเกณฑท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาดังนี้

นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป)  ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๕ ภาคการศึกษาปกติ  

และไมเกิน ๖  ปการศึกษา  
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)  ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖  ภาคการศึกษาปกติ 

และไมเกิน ๘  ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ  

และไมเกิน ๔  ปการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๘ ภาค การศึกษาปกติ  

และไมเกิน ๑๐  ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 

และไมเกิน ๑๒  ปการศึกษาหรือเทียบเทา



๑๗

๕

นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป)  ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘  ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน  ๖  ปการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน  ๘  ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา  ๖  ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน   ๔  ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๓   ภาคการศึกษา  

และไมเกิน   ๑๐  ปการศกึษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕  ภาคการศึกษา     

และไมเกิน   ๑๒  ปการศึกษา

ขอ ๑๒  การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่ออยูในเกณฑ

ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๒.๑  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ภาคท่ี ๒ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ภาคท่ี ๔  ที่ ๖  ที่ ๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ท่ี ๙ ที่ ๑๒  สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  

๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่าํกวา ๑.๘๐

๑๒.๔ ไมผานการประเมินรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเปนครั้งท่ี ๒

๑๒.๕  เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษา
๑๒.๖  นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๗  นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   โดย

ไมไดยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา   และชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน      นักศึกษา
๑๒.๘ นักศึกษาท่ีใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใน

ขอ ๑๑.๖
๑๒.๙   นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย

นักศึกษา
ทั้งนี้การนับภาคการศึกษาท่ีเรียนใหนับรวมภาคการศึกษาท่ีมีการรักษาสภาพนักศึกษา  หรือให

พักการศึกษาดวย



๑๘

๖

ขอ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๑.๖ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผานเกณฑตามขอกําหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได ทั้งนี้
ตองไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา ๑.๘๐

ขอ ๑๔  ๔ ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑  คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

๑๔.๑.๑  สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C”  ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F“ ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน

๑๔.๑.๒ สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน ๒ รายวิชา

๑๔.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ําเพ่ือนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย

กิต (Audit)  มากอน
๑๔.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป   สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
    กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม

เกณฑในวรรคแรกท้ังในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปที่ระบุไวในหลักสูตร  นักศึกษา

ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร  ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม

๑๔.๒ คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕  ๕ รางวัลการเรียนดีั
นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับรางวัลการเรียนดี จะตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแตละ

สาขาวิชาทั้งนี้ตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ และตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา

จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศศ. ๒๕๔๘๒๕๔๘

                   (รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภรศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๑๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวย การยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสถาบันอุดมศึกษายึดเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับ ขอ  ๒๓.๒ และขอ ๓๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.  
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกระเบียบ  วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการยกเวน  
การศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  พ.ศ.๒๕๔๙ "

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปน
ตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการยกเวนการศึกษารายวิชา  ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร
“นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” หมายความวา  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน" หมายความวา  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการจัดการเรียน

การสอนระดับหลังช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา  การนําหนวยกิตของรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้      และ
หมายความรวมถึงการเทียบเน้ือหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว   และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน 



๒๐

- ๒ -

ขอ ๕ ผูมีสิทธิขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี
(๑)  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภฏั   
(๒)  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผานการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเทียบเคียงไดกับรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอ ๖ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา

(๑) เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับการยกเวนการศึกษารายวิชา        ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และจะตองเลือกวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   อีกไมนอยกวา
๑๘ หนวยกิต ตามขอกําหนดดังนี้

       กลุมวิชาภาษา ใหเรียน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต บังคับเรียนวิชาภาษาไทย  ๑
รายวิชา และใหเลือกเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อีก ๑ รายวิชา

       กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนกลุมวิชาละ ๑  
รายวิชาๆละ ๓ หนวยกิต  รวมเปน ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากบัรายวิชาทีไ่ดศึกษามาแลว

       กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียน ๒  รายวิชาๆ 
ละ ๓ หนวยกิต รวม ๖ หนวยกิต โดยไมใหซํ้ากับรายวิชาทีไ่ดศึกษามาแลว

(๒) ในกรณีที่ไดเคยศึกษารายวิชาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาใดๆ ใหเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมวิชาที่เหลือ เพื่อใหจํานวนหนวยกิตครบ ๑๘ หนวยกิต

(๓) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา  ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา  โดยใชอักษรยอ  "P" ( Pass ) ในชองระดับคะแนน 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง   เปนผูมีอํานาจพิจารณาเพ่ือเสนออนุมัติการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา  

ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้

         ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

   (รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภราสตราจารยเปร่ือง กิจรัตนภร))
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๒๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา   พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมยของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบวาดวยการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘   ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการโอนผล
การศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ "

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปน
ตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษา
รายวิชา  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔  ๔ ในระเบียบน้ี  
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการการจัด

การศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
"มหาวิทยาลัยอ่ืน" หมายความวา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการจัดการเรียน

การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง

"การโอนผลการศึกษา" หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช  โดยไมตองศึกษา
รายวิชานั้นอกี

"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาใน
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
และหมายความรวมถึงการเทียบเน้ือหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว  และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน 

"การประเมินผล" หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี  หรือการสอบสัมภาษณ  หรือการ
สอบภาคปฏิบัติในรายวิชา  หรือการนําเสนอแฟมสะสมผลงาน  หรือการนําเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวารายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๒๒

๒
ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี

(๑) ผูที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมาแลว  และยังไมสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก 

     (๒) ผูที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(๓)  ผูที่ขอยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
(๔)  ผูที่เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ  

(๕) ผูที่สําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนคร แลวเขาศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี

ขอ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ          

ตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง
     (๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
(๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอร

โอนผลการศึกษา
(๔)  การรับยาย ตองไมมีรายวิชาที่ผลการเรียนเปน  “I”  (Incomplete)

ขอ ๗๗ ผูมีสิทธิ์ขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี
(๑) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภฏัหรือมหาวิทยาลัยราชภฏั   
(๒) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (๓)  ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

(๔)  ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
(๕)  ผูที่มีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  หรือการ

บริหารจัดการ  และการประกอบอาชีพที่เทียบไดในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆจากหนวยงานตางๆ ทั้งใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ 

ขอ ๘ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา 
(๑)  ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C 
(๒) การขอยกเวนการศึกษาของผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ /หรือ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝกอาช ีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ให อธ ิการบดีแต งตั ้ง         
คณะกรรมการกําหนดวิธีการประเมินผลเพ่ือขอยกเวนการศึกษารายวิชา และจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง  ใหยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปทั้งหมด 
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๘ (๑) และขอ ๙  มาพิจารณา

(๔) ๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการศึกษา รวมแลวตองไมเกินสามในส่ีของจํานวน
หนวยกิต ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเม่ือไดรับการยกเวน
แลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ั ๒ ภาคการศึกษาปกติ



๒๓

๓
(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน การศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ

นักศึกษา  โดยใชอักษรยอ "P"  ในชองระดับคะแนน  สวนผูที่ไดรับการยกเวนผลการศึกษาตามขอ ๘ (๓)
ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  รวมในเกณฑการสําเร็ จการศึกษา  โดยไมตองบันทึกผล
การศึกษาเปนรายวิชา

ขอ ๙ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองสอบได หรือได
ศึกษา ฝกอบรมมาแลวไมเกิน ๑๐ ป  นับถึงวันที่เขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาค
การศึกษาสุดทายที่มีผลการศึกษา   หรือวันสุดทายที่ศึกษาอบรม

ขอ ๑๐ ผูที่จะขอโอนผลการศึกษาและยกเวนผลการศึกษารายวิชา  ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร  และตองไมเคยไดรับการพิจารณาการโอนผล  
การศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชามากอน

ขอ ๑๑ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการโอนผลการศึกษา หรือยกเวน         
การศึกษารายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้

(๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่น (กศ.พท.) ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑  ภาคการศึกษา

(๒) ผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให
นับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต  เปน  ๑  ภาคการศึกษา

(๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามขอ ๕ (๑) ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคย
ศึกษาและมีผลการศึกษา  นักศึกษาตามขอ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ใหนับจํานวนภาคการศึกษา      
ตอเนื่องกัน

ขอ ๑๒  การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง   เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล
การศึกษา หรือการยกเวนการศึกษารายวิชา  

ขอ ๑๔  ๔ ผูไดรับการโอนผลการศึกษาไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  แตผูที่ไดรับการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ทั้งนี้  โดยใหเปนไปตามคุณสมบัติของผูไดรับ
เกียรตินิยมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี  และปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๑๕  ๕ การโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชาที่ดําเนินการไปแลวกอน
ประกาศใชระเบียบฉบับนี้ใหเปนไปโดยสมบูรณ  สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ
ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กรกฎาคม พพ.ศศ. ๒๕๔๘๒๕๔๘

                                         (รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภราสตราจารยเปรื่อง  กจิรัตนภร)
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๓๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษา

ท่ีเขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการ
จัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร                  
สวนทองถ่ิน) เหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗          
จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษาของภาคปกติ ภาค      
กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร( ) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรสวนทองถ่ิน) ที่เขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษา ดังน้ี

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.

๑. คาออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษา
ไดแก ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หนังสือ
รับรองตางๆ ประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารตางๆ และเอกสาร
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให

ฉบับละ ๕๐ บาท

๒. คาออกเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหหลังสําเร็จ
การศึกษาแลว หรือที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว เชน ใบรายงาน
ผลการศึกษา ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองตางๆ 
ประกาศนียบัตร  ปรญิญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสาร
ตางๆ และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให

ฉบับละ ๑๕๐ บาท

๓. คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร 
และปริญญาบัตรเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ฉบับละ  ๕๐๐  บาท

๔. คาปรับกรณีลงทะเบียนชากวากําหนด แตทั้งน้ีไมเกิน  
๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน วันละ ๕๐ บาท

๕. คาปรับกรณีขอผอนผนัหรือขยายเวลาการชําระเงิน แต
ทั้งน้ีไมเกิน ๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน

วันละ ๕๐ บาท

๖. คาธรรมเนียมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือ สื่อการเรียนหลังวันกําหนดสง ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

วันละ ๕ บาท
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๒

๗. คาธรรมเนียมการขอยกเวนผลการศึกษา หนวยกิตละ ๕๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมการขอโอนผลการศึกษา ๕๐๐ บาท

๙. คาธร รมเ นียมการออกบัตรประจํา ตัวนัก ศึกษา  
ใหใหมกรณีบัตรหายหรือชํารุด

๓๐๐ บาท

๑๐. คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษา 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 ประกาศน้ีใหใชบังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศน้ี

                         ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

          (รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา

ท่ีเขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 
(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนา( บุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพ่ื( อพัฒนาบุคลากร
สวนทองถ่ิน) เหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี           

ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสวนทองถ่ิน) ที่เขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
เปนตนไป จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน หรือคาลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังน้ี

๑.๑ คาธรรมเนียมแรกเขา

คาธรรมเนียมแรกเขา อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.

คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม้ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
คาปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐
คาตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
คาคูมือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐
คาประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
คาประกันอบุัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐
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๒

๑.๒ คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา

คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
อัตราคาลงทะเบียน (บาท)

ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๑,๐๐๐ - -
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๕. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบนิ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐
๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ๒๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
๑๐. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๓. หลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศน้ี

                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

         (รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

___________________

เพื่อใหกระบวนการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื ่อง  
แนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับการสอบไวดังนี้

ขอ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด
๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน  

ทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชาน้ัน  นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
กอนสอบปลายภาค  ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแต
กรณี

ขอ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเขาสอบ
๒.๑ นักศึกษาตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ผูใดฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
 ๒.๒ นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาตอกรรมการควบคุมการสอบ   
ทุกคร้ัง  นักศึกษาท่ีไมมีหลักฐานดังกลาวใหขอการรับรองการเปนนักศึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ี
สามารถใหการรับรองได
 ๒.๓ นักศึกษาท่ีเขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออก
นอกหองสอบไดเม่ือการสอบผานไปแลว ๓๐ นาที

๒.๔๔ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๒.๕ หามนําตํารา เอกสาร โนตยอ สูตรตางๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณอ่ืนๆ 

ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเขาไปในหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
วิชาหรืออาจารยกํากับหองสอบ

๒.๖ หามนําขอสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
๒.๗ หามนักศึกษาทําปฏิกิริยาที่สอไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและตอง

ระมัดระวัง ไมใหนักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกคําตอบั
๒.๘ ถานักศึกษาฝาฝนแนวปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังกลาวจะถูกทําโทษทางวินยั

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค

กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแตขาดสอบปลายภาคหรือไมไดรับอนุญาตใหเขา หอง
สอบใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและชัดเจน ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอยางชาที่สุด ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาคํา
รองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
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๒

นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนได
ในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ีเทานั้น

๓.๑ เจ็บปวยหนักหรือเขารับการผาตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือ
ได   โดยมีใบรับรองแพทยระบุวาเปนการปวยที่ทําใหไมสามารถมาสอบได

๓.๒  ประสบอุบัติเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บ  หรือตองอยูในที่เกิดเหตุเพื่อแกไขปญหา
๓.๓ บิดามารดาหรือผูปกครองซ่ึงใหความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บปวย

อยางหนัก   หรือประสบอุบัติเหตุรายแรง  หรือเสียชีวิต
๓ .๔  นักกีฬาทีมชาติที ่ต องไปแขงขันตางประเทศ   หรือนักศึกษาที ่ได ร ับทุน 

แลกเปลี่ยนที่ตองเดินทางไปตางประเทศในชวงการสอบ  หรือมีภารกิจที่ตองไปปฏิบัติตามคําสั่งของ
หนวยงาน  ใหยื่นคํารองทันทีท่ีทราบวาตองเดินทาง

๓.๕  เปนเหตุสุดวิสัยและจะตองนําหลักฐานที่เปนทางการมาแสดง
ขอ ๔  บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ

นักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดบทลงโทษไวดังนี้
๔.๑  ถาเปนความผิดประเภททุจริตรายแรง เชน สงกระดาษคําตอบใหเพ่ือน  สอบแทนกัน 

หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ  
และใหพจิารณา  สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น ๑  ภาคการศึกษาเปนอยางนอย ในภาคการศึกษาถัดไป 
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

๔.๒  ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพ่ือนลอกคําตอบ  การ
โนตยอเขาหองสอบแตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา หรือใหอยูในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย

๔.๓  ถาเปนความผิดอยางอ่ืนตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให       
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต

๔.๔  ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร
แกความผิดนั้น

๔.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย

๔.๖ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๔  กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภรสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๔๐๔๐



๔๑๔๑



๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
คํารองทั่วไป

  วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง .......................................................................................................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งท่ีสงมาดวย ..............................................................................................

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............... รหัสประจําตัวนักศึกษา .................................................................................
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 ........... ป สาขาวิชา .............................................................. หมูท่ี ……... ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ..................................................
เหตุผลในการยื่นคํารอง ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

   ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง
            (.............................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได .........................................................................

การย่ืนแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
..........................................................................................................

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

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

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

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

      อนุญาต   ไมอนุญาต………………………………..

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

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

แบบ พน. ๑ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๔๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิม - ถอนรายวิชา

 วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)๕

      ๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th   
       ๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวชิา (ปริ๊นทตารางเรียนที่เปลี่ยนแปลงแลว)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)........................................................................................................................................................................................

นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ................. รหัสประจําตัวนักศึกษา ......................................................................................................................................
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 ......... ป  สาขาวิชา ..................................................................................... หมูท่ี ……...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ......................................................................................
มีความประสงคขอเปล่ียนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชาดังตอไปนี้     

รายวชิาที่เพิม่ ชื่อวชิา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (ลงนาม)

หมายเหตุ  กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาท่ีขอเพิม่ใหชัดเจน ลงดานลางน้ี
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................... ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................... ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................... ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................... ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........

รายวชิาที่ถอน ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ชื่ออาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (เขียนตัวบรรจง)

หมายเหตุ นักศึกษาตองถอนรายวิชาทางเว็บไซตเทาน้ัน
เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
           ลงชื่อ ............................................................................. ผูยื่นคํารอง

                                                                    เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดร .....................................................................................................

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
   ลงนาม ..........................................................................
            (.......................................................................)
                   ........... / .......................... / .............

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ/
................................................................................................................

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

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

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       อนุญาต    ไมอนุญาต………………………………..

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

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเหน็ชอบตามลําดับ ดังนี้

แบบ พน. ๒ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่



๔๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............
เร่ือง ขอเปดหมูเรียนพิเศษษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ............... / ............................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)๕

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
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 ..... ป สาขาวิชา .................................................................................. หมูท่ี …. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงคขอเปดหมูเรียนพิเศษดังนี้

๑. รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
    วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
    เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
     .............................................................................................................................................................................................................................

๒. รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
    วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
    เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
     .............................................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
        ลงช่ือ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง

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

                                                        โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ..................................................................................................

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
.......................................................................
     ลงนาม.....................................................
                        
                (.................................................)
                  ........../........................./...........

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการฯ
...............................................................................
  ลงนาม.................................................................   
         (……………………..………………………………….)
               ........./...................../….........   

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ นําเขากรรมการวิชาการ
                                                            อนุญาต   ไมอนุญาต เน่ืองจาก..................................................................................................
                                                                                                              ….……………………………………………………………………………………….
  
                                                                                                            ลงนาม.....................................................................
                                                                                                                 (................................................................)
                                                                                                                     ............../............................/.............
หมายเหตุ  : กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้

แบบ พน. ๓ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่

อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................

อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................



๔๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............
เร่ือง  ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศกึษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาท่ี .........../.........................
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย  ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกดั) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
                   ๒. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)๕

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
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 ........ ป  สาขาวิชา .................................................................. หมูที่ ……..  ช่ืออาจารยที่ปรึกษา .................................................................................
มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพในรายวิชาดังตอไปนี้

๑. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ   ภาคปกติ ภาคกศ.พบ.   
       เรียนใน มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
    ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
    อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
๒. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ   ภาคปกติ ภาคกศ.พบ.   
       เรียนใน มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
    ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
    อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ   ภาคปกติ ภาคกศ.พบ.   
       เรียนใน มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
    ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
    อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
ในภาคการศึกษานี้ไดลงทะเบียนไปแลว...............หนวยกิต  ขอลงทะเบียนเรียนรวมอีก ...........หนวยกิต  รวมหนวยกิตทั้งหมด..................หนวยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
         ลงช่ือ....................................................................ผูยื่นคํารอง

                                           เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ..................................................................................

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
   ลงนาม ..........................................................................
            (.......................................................................)
                  ........... / .......................... / .............

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ/
..........................................................................................................

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       อนุญาต   ไมอนุญาต………………………………..

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

- ๑ -

แบบ พน. ๔ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้



๔๖

- 2 -

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ

 วันท่ี ........ เดอืน...................พ.ศ...............

เรื่อง  ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / .........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวิชาที่เพิ่ม ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (ลงนาม)

หมายเหตุ  กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาท่ีขอเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา.................................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........

เม่ือขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

       ลงชื่อ .........................................................................ผูยื่นคํารอง
(.......................................................................)



๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด

 วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............

เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ..........................

เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ท่ีอาคาร ๔ ช้ัน ๒ หอง ๔๒๕)                    

        ๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th   
        ๓. กรณีที่นักศึกษาเพ่ิมั – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา (ปร๊ินทตารางเรียนที่เปล่ียนแปลงแลว)       

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
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 ..... ป  สาขาวิชา .......................................................................... หมูท่ี …. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา ................................................................................
มีความจําเปนตองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด  ในรายวิชาดังตอไปน้ี

๑.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ......................................................................................
     เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ...............................................................................................................................................................
๒.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ......................................................................................
     เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ...............................................................................................................................................................   

ทั้งนี้ขาพเจาไดดําเนินการลงทะเบียนเรียนมาแลวตามลําดับดังนี้
๑) จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบันทีน่ักศึกษาไดรับจากคณะ ......................................................................................... หนวยกิต
๒) จํานวนหนวยกิตทีน่ักศึกษาขอเรียนลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑท่ีกําหนด .........................................................................  หนวยกติ
๓) จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบัน จํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑท่ีกําหนด ...............................  หนวยกิต
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

           ลงช่ือ..........................................................................ผูยื่นคํารอง
            (.........................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .......................................................................................................................................................

หมายเหตุ : หากนักศึกษากรอกขอมูลและแนบหลักฐานไมครบจะถือวาคํารองไมสมบูรณ

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
    ลงนาม ..........................................................................
             (.......................................................................)
                   ........... / .......................... / .............

๒. ความเหน็ของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ/
..........................................................................................................

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
..........................................................................................................

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..

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

- ๑ -

แบบ พน. ๕ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ



๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด

วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............

เร่ือง  ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / .........................
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวชิาที่เพิ่ม ชื่อวชิา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (ลงนาม)

หมายเหตุ  กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........

เม่ือขาพเจาเปล่ียนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษาน้ีแลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังสิน้ จํานวน.................................หนวยกิต

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

          ลงช่ือ .............................................................................ผูยื่นคํารอง
                                                                                            (..............................................................................)

- ๒ –



๔๙

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง)

วันท่ี ............ เดือน.....................พ.ศ..................
เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาตกคาง ประจําภาคการศึกษาท่ี ............. / ........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย    Baby  Transcript (นักศึกษาขอรับเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ท่ีอาคาร ๔ ช้ัน ๒ หอง ๔๒๖)

          ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
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 ..... ป  สาขาวิชา ................................................................................. หมูที่ …….  ช่ืออาจารยที่ปรึกษา .......................................................................
มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนรวมดังรายวิชาตอไปนี้

รายวชิาที่เพิ่ม ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (ลงนาม)

หมายเหตุ    นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาท่ีขอเพ่ิมใหชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดบั..........ป รุน..........หมู........
๖. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........

รวมหนวยกิตท้ังหมดท่ีนักศึกษาลงทะเบียน .................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงช่ือ ......................................................................... ผูยื่นคํารอง
                                                                                                       (......................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ............................................................................................................................................................

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา / ฝายวิชาการคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด 

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

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

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

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

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ลงนาม .....................................................................
      .........../...................../............

\

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้

แบบ พน. ๖ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๕๐

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน)

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............

เร่ือง  ขอเรียนสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภฏั ........................................................................ ประจําภาคการศึกษาท่ี ........... / ...................
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาดวย  ๑.  สําเนาหนังสือสงตัวเพื่อขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
                      ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...............................................................................................

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
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 ........ ป สาขาวิชา ..........................................................................................................................................................................................................
รายวิชาที่ขอเรียนสมทบ

รายวิชาที่เพิ่ม ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรียน หองเรียน ช่ืออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชา (ลงนาม)

หมายเหตุ   นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิม่ใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหสัวิชาั .............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวชิา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดบั.......... ป รุน..........หมู........
รวมหนวยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน ................................................ หนวยกิต

ลงช่ือ ....................................................................................ผูยื่นคํารอง
        (.................................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................................................

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน .............................................................................................

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

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

แบบ พน. ๗ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่



๕๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

  วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา   ภาคการศึกษาท่ี ......... / ..................
        ขอคืนสถานภาพนักศึกษา       ภาคการศึกษาท่ี ......... / ..................
เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

ส่ิงท่ีสงมาดวย สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทาย

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ........................................... ..............................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ....... รหัสประจําตัวนักศึกษา ..........................................................................................
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 ......... ป สาขาวิชา ............................................................ หมูที่ …….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ......................................................
มีความประสงคขอรักษาสถานภาพ สําหรับภาคการศึกษาท่ี ......... / ................. เหตุผลที่รักษาสถานภาพ .............................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

  ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง

               (...........................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา .........................................................................
การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดบัดังนี้

หมายเหตุ :  กรณีที่นักศึกษาไดกระทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาไวแลว จะไมไดรับสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนรายวชิาในภาคการศึกษาท่ีรักษาสถานภาพไว

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ..............................................

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

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

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

   อนุญาต   ไมอนุญาต  
.................................................................................................................

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

๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.....................................................................................................

๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่ ...............................
     เลขท่ี ........................................... จํานวน ............................... บาท

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

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

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

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

แบบ พน. ๑๐ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๕๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเลิกรายวชิา

วันที่ ................. เดือน...........................พ.ศ................
เรื่อง  ขอยกเลิกรายวิชาประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ..........................  
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งท่ีสงมาดวย๑.สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  จํานวน ๑ ฉบับ หรือ

      ๒.ขอรับหลักฐานใบรับรองการกูยืมฯไดที่กองทุนกูยืมฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๒ (สําหรับนักศึกษาใชสิทธิ์เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)   ......................................................................................................................... ...

นักศึกษา  ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนที่ ................... รหัสประจําตัวนักศึกษา .........................................................................
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 ....... ป  สาขาวิชา ................................................................ หมูท่ี …...  ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.......................................................
มีความประสงคขอยกเลิกรายวิชาดังนี้

รายวิชาที่ยกเลิก ชื่อวิชา ชื่ออาจารยผูสอน อาจารยผูสอน
Section รหัสวิชาั (เขียนตัวบรรจง) ลงนาม

เมื่อขาพเจาขอยกเลิกรายวิชาขางตนในภาคเรียนน้ีแลว ขาพเจาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน .................................. หนวยกิต

ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
                    (........................................................................ )
 เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา ...........................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ………………………..…………
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
......................................................................................................

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

                   ............/............................/............
หมายเหตุ  : การยกเลิกรายวิชา (W) ตองดําเนินการใหสิ้นสุด ๒ สัปดาห กอนวันกําหนดการสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ

แบบ พน. ๑๑ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วนัที่ั



๕๓

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร
                                                        คํารองขอยกเวนการศึกษารายวิชา

                                                                              วันท่ี ..................เดือน ..................................พ.ศ. ...................
เร่ือง   ขอยกเวนการศึกษารายวิชา
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..............................................................................รหัสประจําตัว .............................................................
ปจจุบันเปนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. 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. .............ป สาขาวชิา ............................................................................................................หมูที่ ..........................

คณะ/วิทยาลัย // ..................................................................อาจารยที่ปรึกษา.............................................................................................. มีความประสงค
จะขอยกเวนการศึกษารายวิชาที่เคยศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม คือ(ช่ือสถาบัน) ....................................................................................................
หลักสูตร ..................................................................................... สาขาวิชา/วิชาเอก// ............................................................................................................
กอนเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจาณา ดังนี้

สําเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) (จากสถาบันเดิม)
คําบรรยายรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา(เฉพาะจากสถาบันอื่น ท่ีไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

ลํา
ดับ

รายวิชาที่ขอเทียบจากสถาบัน/ม// หาวิทยาลัย
.......................................................................................

เทียบเทารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลการพิจารณาของ
ประธานสาขาวิชา

(ลายเซ็น)

หมาย
เหตุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เกรด รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. อนุมัติ ไมอนุมัติ

รวมรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา  .................... วิชา  ..................... หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

              ลงช่ือ ............................................................................ ผูยื่นคํารอง
                      (...................................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .............................................................../ Email: ………………………………………………………………..
การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังน้ี
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 
…………….……………………………..……………………
ลงนาม ..............................................................
      (............................................................)
           ............/....................../............

๒. ความเห็นของประธานสาขาวิชา
...………………………………………………….………….
ลงนาม ...........................................................
         (.........................................................)
          ............/....................../............

๓. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
…………………………………………………………
ลงนาม ...............................................................
   (............................................................)
         ............/....................../............

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ....................................................

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

๕. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหยกเวน
การศึกษารายวิชาได ..........วิชา ..........หนวยกิต

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

๖. ฝายการเงินชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จ
เลขท่ี ................................................................
     จํานวน ............................................ บาท
ลงนาม ...............................................................
        (...............................................................)
           ............/....................../............

แบบ พน. ๑๒ เลขท่ีรับเรื่องั

ผูรบั วันที่



๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอโอนผลการเรียน

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............
เร่ือง ขอโอนผลการเรียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบรายงานผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
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 ........ ป สาขาวิชา ............................................................................ หมูที่ …….  ช่ืออาจารยที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงคจะขอโอนผลการเรียน จํานวน ......... วิชา จํานวน .......... หนวยกิต  วุฒิเดิมที่นํามาขอโอนคือ .....................................................................
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ช่ือสถานศึกษาเดมิ ..............................................................................................

ขอโอนผลการเรียนเนื่องจาก    เปลี่ยนจากภาคปกติเปน ภาคกศ.พบ. ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
             เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เปนภาคปกติ ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
             ขอยายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม

               อ่ืนๆ ระบุเหตุผล ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  ลงช่ือ ........................................................... ผูยื่นคํารอง

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ...........................................................................

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ............................................... ๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหโอนผลการเรียนห ได
..................................................................................................... จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ........................หนวยกิต

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

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

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี...........................
.....................................................................................................     เลขท่ี .............................จํานวน ............................................ บาท

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

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

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

แบบ พน. ๑๓ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วนัท่ี



๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป

วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ...............

เรื่อง ขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ /.........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน  
 ๒. หลักฐานประกอบการพิจารณา  ใบรับรองแพทย   หนังสือราชการ   อื่น ๆ ...................................................................................  

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ...............................................................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี .......... รหัสประจําตัวนักศึกษา .............................................................................................................................................
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 ............... ป  
สาขาวิชา ............................................................................................... หมูท่ี …….… ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา .......................................................................................................
ขออนุญาตสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาท่ี ........... / ................  เหตุผลท่ีขาดสอบปลายภาคเน่ืองจาก..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

          ลงชื่อ ............................................................ ผูยื่นคํารอง
                                                           ( ......................................................... )

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา...............................................................................................
*** นักศึกษากรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ***          

ลําดับ รายวิชาท่ีขาดสอบ วันที่สอบ เวลาที่สอบ ชื่ออาจารยประจําวิชา

๑.   รหัสวิชา .........................................................................

Section ...........................................................................

ช่ือวิชา ............................................................................

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

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

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

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

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

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

........................................................................
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง

........................................................................
(ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน)

๒.   รหัสวิชา .........................................................................

Section ...........................................................................

ช่ือวิชา ............................................................................

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

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

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

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

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

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

........................................................................
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง

.........................................................................
(ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน)

๓.   รหัสวิชา .........................................................................

Section ...........................................................................

ช่ือวิชา ............................................................................

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

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

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

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

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

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

.........................................................................
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง

.........................................................................
(ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน)

นําเขากรรมการวชิาการ 
ผลการพิจารณา  อนุญาต    ไมอนุญาต .........................................................................................................................

                                                           .........................................................................................................................
                                                                                                     ............./....................../.............
หมายเหตุ  ๑. กําหนดการยื่นคํารองขอสอบตองยื่นคํารองภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันสุดทายของการสอบ

 ๒. ผลการพิจารณาอนุญาตใหสอบจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

แบบ พน. ๑๔ เลขท่ีรับเรื่อง

ผูรับ วันที่



๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน

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

เรื่อง  ขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................................................................ภาคเรียนที่........./..............
เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว ยศเขียนเต็ม )..................................................................................................................... ..
รหัสประจําตัว.............................................................สาขาวิชา...................... ...............................................................................
ระดับปริญญาตรี ๕ ป          ๔ ป           ๒ ป  (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา ภาคปกติ…………   ภาค กศ.พบ. รุน…….….
เรียนที่ ในมหาวิทยาลยั

มีความประสงคจะขอเรียนสมทบในรายวิชา ดังตอไปน้ี

๑. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา........................... ๓. ชื่อวิชา........................................... รหัสวิชา.......................

๒. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา............................ ๔. ชื่อวิชา.......................................... รหัสวิชา.......................

เรียนสมทบกับภาค.................................................เบอรโทรศัพทที่ติดตอได .................................................................................
ในภาคเรียนนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนไมเกินหนวยกิตท่ีกําหนด  ดังนี้

๑. จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ............. หนวยกิต
๒.  จํานวนหนวยกิตท่ีขอสมทบเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภฏัอ่ืน ............. หนวยกิต
๓.  รวมหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท้ังหมด    ............. หนวยกิต
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.................................................. ผูยื่นคํารอง

                           

การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังน้ี
๑. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา            ๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
…….…………………………………………………..…………………………………..   …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………...      ……………………………………………………….………………………………………….

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

…….…../………/…..............
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ     อนุญาต     ไมอนุญาต

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

แบบ พน. ๑๖ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วนัที่



๕๗

 *กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง*                                          

                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา

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

เร่ือง ขอแกไขขอมูลประวัติ
เรียน รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (งานทะเบียนฯ)

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ-สกุลเดิม .....................................................................................................................
รหัสนักศึกษา...................................... สาขาวิชา.......................................................................................................................................................
นักศึกษา � ภาคปกติ � ภาค กศ.พบ. รุนที่...................หมู................. หลักสูตร...................ป
ปจจุบันเปนนักศึกษาเรียนที่ � ในมหาวิทยาลัยฯ    
มีความประสงคจะขอแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลดังตอไปนี้

� คํานําหนา จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
�  ชื่อ   จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
�  นามสกุล   จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
�  วันเดือนปเกดิ  จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
�  วุฒิเดิม   จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
�  อื่นๆ   จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดแนบสําเนาหลักฐานประกอบการแกไขดังกลาวมาพรอมคํารองนี้ จํานวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................... ผูยื่นคํารอง  (ชื่อ-สกุลใหม)
              (.....................................................)

แบบ พน. ๑๗ เลขที่รับเร่ือง
ผูรับ
วันที่



๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสําเร็จการศึกษา

วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
เร่ือง  ขอสําเร็จการศึกษา

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สิ่งที่สงมาดวย ๑. รูปถายขนาด ๓ × ๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง) จํานวน ๔ ใบ (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ)
๒. สําเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม (เฉพาะผูเรียนระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา)
๓. หลักฐานอ่ืน ๆ (เชน คํารองขอเทียบโอน , ขอยกเวนหนวยกิต หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ)

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) ................................................................ รหัสประจําตัว ..............................................
นักศึกษา □ ภาคปกติ  □ ภาค กศ.พบ. รุน / ป ...... สาขาวิชา ............................................................................... หมูที่ …….  หลักสูตร ........ ป 
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.

           รายละเอียดเก่ียวกับการศึกษา (สวนนี้หากไมทราบขอมูลชัดเจน ไมตองกรอก)
      ๑. ขาพเจาเร่ิมเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................
      ๒. วุฒิเดิมของขาพเจา .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เม่ือ  พ.ศ. .................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง  และขาพเจาจะยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ

ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
     ( ...................................................................... )

  ไดตรวจสอบแลววาเปนความจริงตามที่นักศึกษาไดแจงขอสําเร็จการศึกษา

ลงชื่อ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา
( .............................................................. )

หมายเหตุ
๑. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางชา  ๑ เดือน กอนกําหนดสอบปลายภาคสําหรับผูที่จบการศึกษาพรอมกันทั้งหมู
     แตหากเปนนักศึกษาตกคางหรือจบกอน ใหรอจนผลการเรียนครบแลวจึงสงเอกสาร
๒. ถามีการเปลี่ยนแปลง  ชื่อ – สกุล  ยศ. ใหแจงงานทะเบียนและประมวลผล  พรอมท้ังนําหลักฐานการเปลี่ยนขอมูลแนบดวย

- 1 -

แบบ พน. ๑๘ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัตนัิกศึกษา

     

หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  สถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ศิลปบณัฑิต (ศล.บ.)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)

ระดบั   □   ปริญญาตรี ๕ ป   □  ปริญญาตรี ๔ ป  □  ปริญญาตรี ๒ ป ( หลังอนุปริญญา )
นักศึกษาภาค □ ปกติ □ กศ.พบ. รุนที่ ....... สาขาวิชา .......................................................................................................................หมูที.่...............
คณะ/วิทยาลัย// ................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารยที่ปรึกษา .............................................................
ช่ือนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) .............................................................................................................................................
ช่ือนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ...........................................................................................................................

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน � � � � � � � � � � � � �
เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน  เดือน  ป  เกิด ..........................................................................
สถานภาพ � โสด � สมรส   � หยา  � อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได.............................................บาท/เดือน
สถานท่ีทํางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ...................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย 
เกิดท่ีบานเลขท่ี .............................................................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง .................................................................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย
ช่ือบิดา ................................................................................� มีชีวิต � ถึงแกกรรม อาชีพ .........................................ราย ได

.....................บาท/เดือน
ที่อยูของบิดา ....................................................................................................................................................................................................................
ช่ือมารดา ..............................................................� มีชวีิต  � ถึงแกกรรม อาชีพ ........................................................รายได.....................บาท/เดือน
ที่อยูมารดา .........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบันของนักศึกษา  บานเลขท่ี .............................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง ..............................................................................................
อําเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................   รหัสไปรษณีย อีเมล............................................. 
โทรศัพทท่ีบาน......................................................โทรศัพทท่ีทํางาน.................................................โทรศัพทมือถือ......................................................

ประวัติการศึกษา

วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา .....................................................................................
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................
เขต / อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อป  พ.ศ. ........................................................................

ลงช่ือ ........................................................................................... นักศึกษา

- ๒ -

*ตําแหนงเย็บซองใสรูป*

ติดรูปถาย
๓ × ๔๔ ซม.



๖๐

มีความประสงคขอ....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร…………………………………..

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท 
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)

 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร    อื่น ๆ ...................................................................................................
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่.....................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท

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

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

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย

วันท่ี ............... เดือน ................................ พ.ศ. .................

ดวยขาพเจา นาย นาง นางสาว ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................
ช่ือ–นามสกุล................................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได .............................................
มีความประสงคขอใบรับรองการศึกษา ฉบับ ภาษาไทย จํานวน ............ฉบับ รหัสนักศึกษา..................................................................................................... 

ยังไมสําเร็จการศึกษา อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา....................................................................คณะ..................................................................
นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาคพิเศษ  รุนที.่............. เรียนที่ ในมหาวิทยาลัย  ระดับ ปริญญาตรี ...................... ป
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 และอัตราคาธรรมเนียม**

มีความประสงคขอ.......( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา   ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรระบุเกรดเฉลี่ย...............................

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 
  ใบรับรองหลักสูตร 5 ป(เฉพาะวุฒิ คบ. 5 ป แนบสําเนาใบ Transcript ที่จบดวย)  อื่น..................................................................................

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)

  ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร   อื่น ๆ ......................................................................................................
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**

นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง นําคํารองติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียมที่ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และยื่นสงคํารองพรอมใบเสร็จ ที่งานทะเบียน

แบบ พน. ๑๙ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๖๑

มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
ใบรับรองการเปนนักศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท 
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)

ใบรับรองคุณวุฒิ  ใบปริญญาบัตร   อื่น ๆ .........................................................................................................................
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่.......................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท

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

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

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

                                                     
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาอังกฤษ  ษ (Eng)
วันท่ี ..................... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

ดวยขาพเจา นาย นาง นางสาว ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................
ช่ือ – นามสกุล............................................................................................................ รหัสนักศึกษา...........................................................................................
  คํานําหนา   Mr Mrs  Miss   ช่ือ – สกุล      ภาษาอังกฤษ     ตัวพิมพใหญ      ระหวางช่ือ - นามสกุล  เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ...................................................... มีความประสงคขอใบรับรอง ท้ังนี้ตองการเปนฉบับ  ภาษาอังกฤษ จํานวนั้ ...................ฉบับ
ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................

ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนที่ ในมหาวิทยาลัย  ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป
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.

ระดบั บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา...........................................................................................................................................................
                        ปริญญาโท  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   สาขา..............................................................................................................................
**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)

  ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 

มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
  ใบรับรองคุณวุฒิ  ใบปริญญาบัตร   อื่น ๆ ............................................................................................................................

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

**ประเภทใบรับรองของ ป.บณัฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**

  

    นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ช้ัน 2 (สํานักงานอธิการบดี)              
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน

แบบ พน. ๑๙.๑ เลขท่ีรับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๖๒

นักศึกษา ป.ตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย  ตามสาขาท่ีเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วคร่ึง 3 x 4 ซม.3x4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท

    ขนาด  1 นิว้ครึ่ง ้ 3 x 4 ซม.
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.เอก
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน  
 ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่...............
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท

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

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

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครั ั
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย

  วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. .................
ดวยขาพเจา นาย นาง นางสาว ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................

ช่ือ – นามสกุล...............................................................................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ............................................................ มีความประสงคขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับ  ภาษาไทย จํานวน .....................ฉบับ

ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................................คณะ...............................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาคพิเศษ  รุนที่.............. เรียนที่ ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ....................... ป
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...........................................................................................................................

รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม

       นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพือชําระคาธรรมเนียมั ึ  ใ    ิ  ิ ื่ ํ  ี ทีอาคารี่ 13 ชันั้ 2 (สํานักงานํ ั อธิการบดีิ ี)             
และสงคืนคํารอง ท่ีงานทะเบียน

แบบ พน. ๒๐ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๖๓

นักศึกษา ป.ตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย  ตามสาขาท่ีเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท

   ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.เอก
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษาแนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท 
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน
  ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม.

อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่.....................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท

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

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

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน
                                                                                                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng)

ดวยขาพเจา นาย นาง นางสาว ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................
ช่ือ – นามสกุล....................................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................................
 คํานําหนา Mr Mrs  Miss  ช่ือ – สกุล      ภาษาอังกฤษ     ตัวพิมพใหญ      ระหวางช่ือ - นามสกุล  เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ..........................................มีความประสงคขอใบรายงานผลกาเรียนฉบับ  ภาษาอังกฤษ จํานวน ................ฉบับ
ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................คณะ..................................................

นักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาคพิเศษ  รุนที่.............. เรียนที่ ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ......................... ป
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 ญญ ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   สาขา.................................................................................................
รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม

  

        นกัศกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ตดตองานการเงนเพอชาระคาธรรมเนยมึ  ใ    ิ  ิ ื่ ํ  ี ทอาคาร ี่ 13 13 ชนั้ 2 2 ((สานกงานอธการบดํ ั ิ ี)              )
และสงคนืคํารอง ที่งานทะเบียน

แบบ พน. ๒๐.๑ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่



๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครั ั
คํารองขอลาออก

 วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง  ขอลาออก
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา (ฉบับจริง)  

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ................................................................................................... ......................

นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่......... รหัสประจําตัวนักศึกษา .........................................................................................
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 ..... ป  สาขาวิชา ................................................................ หมูที่ ….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ...........................................................
มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจาก ..........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ

     ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง
                                                                                    ( .............................................................. )
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................... 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดบัดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา .....................................................
...........................................................................................................   

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
...........................................................................................................   

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

๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (หองสมุด อาคาร ๕๗ ชั้น ๑)
......................................................................................................
            ลงนาม ........................................................................
                        (.................................................................)        
                           ........... / ....................... / ................

๔. คําสั่งมหาวิทยาลัย  อนุญาต  ไมอนุญาต
............................................................................................................
...........................................................................................................
              ลงนาม .....................................................................
                       ( ........................................................... )          
                            .......... / ......................... / ...............

๔.๔ ฝายการเงิน  นักศึกษาไดติดตอขอรับคาประกันของเสียหายคืนแลว  เปนจํานวนเงิน ...............................บาท

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

    

แบบ พน. ๒๑ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๖๕

                                                                                  

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยายสถานศึกษา

  วันที่ ................ เดือน................................พ.ศ. .............
เรื่อง ขอยายสถานศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................................................................................ภาคเรียนที่................/.............
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดวยขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................
รหัสประจําตัว..................................................................สาขาวิชา ..........................................................................................................
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   สถาปตยกรรมศาสตร (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.)
เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)

ระดับปริญญาตรี ๕ ป        ๔ ป             ๒ ป (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. เรียนท่ี ในมหาวิทยาลัย  
เหตุผลในการขอยายสถานศึกษาเน่ืองจาก ................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได .............................................................  (มือถือ) ....................................................... .................................  
ทั้งนี้ขาพเจาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตปการศึกษา.............ไดลงทะเบียนเรียนมาแลว...........หนวยกิต

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา             

ลงชื่อ..........................................................นักศึกษา
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................... 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ในการจัดสงจดหมาย
๑. การติดตอกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ขอรับจดหมายไปดําเนินการเอง (๑ – ๒ วันทําการ)

  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)
๒. เม่ือมหาวิทยาลัยแหงใหมตอบรับแลว ขอรับหลักฐานไปรายงานตัวดวยตนเอง (๑ – ๒ วันทําการ)

  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)

แบบ พน. ๒๒ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดบั  ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ........................................ ๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
............................................................................................... .........................................................................................................

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

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

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

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัย             อนุญาต              ไมอนุญาต......................................................................................................
ลงนาม..................................................................

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



๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเวนรายวชิาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแลว)
  วันท่ี ั ........... เดือน...................พ.ศ...............
เร่ือง  ขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑ ชุด

   ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขยีนเต็ม) ......................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
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 ....... ป สาขาวิชา ...................................................................... หมูที่ ……. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา ................................................................................
มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท้ังหมด จํานวน ........... วิชา จํานวน ........... หนวยกิต   วุฒิปริญญาตรีเดิมที่นํามาขอ
ยกเวน คือ ..................................................................... สาขาวิชา / วิชาเอก ............................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาเดิม ......................................................................................................................................................................................................

         ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดฯ ของการไดรับสิทธิการยกเวนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
     ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ..................................................
........................................................................................................

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรี)ยกเวนรายวิชาได

........................................................................................................ จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ……………..………หนวยกิต
ลงนาม  .......................................................................

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

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔. ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่ ..........................
...................................................................................................... เลขที่ ......................................จํานวน ......................................... บาท

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

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

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

แบบ พน. ๒๔ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่



๖๗

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่.................................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสืบคนใบปรญิญาบัตรฉบับภาษาไทย

 
วันท่ี...............เดือน.................................... พ.ศ. ..................

เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดวยขาพเจา รหัสนักศึกษา.........................................................................................................................................................................................

คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................

ช่ือ – นามสกุล........................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชา...................................................................................................................... คณะ..................................................................................................

ภาค ปกติ  กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนที่.................... เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย  ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป

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  วุฒิบัตร       วิชาชีพครู   อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................................................

ระดับ บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา .................................................................................................................................................

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

ปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................................................................................

วันท่ีเขาศึกษา ........................................................................................ วันท่ีสําเร็จการศึกษา .............................................................................................

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      ลงช่ือ........................................................ผูยื่นคํารอง
            (........................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ..................................................................

   นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และสงคนืคํารอง ที่งานทะเบียน (กรณีที่สําเร็จการศึกษาเกิน 2 ป  ตองชําระคาสืบคน จํานวน 500 บาท)

แบบ พน. ๒๖ เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั วันที่



๖๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

                                                                                  วันที่  .......................................................  
เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เปนรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .....................
เรียน อธิการบดี
สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอไดที่งานทะเบียนและวัดผล)
    ๒. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (เดิม)     พ.ศ. .........................
    ๓. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ........................

ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)............................................................................................................................ ......
นักศึกษาภาค   ปกติ     กศ.พท.    กศ.พบ.  รุน.............. หมู............รหัสนักศึกษาั .........................................................
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..................................................................อาจารยที่ปรึกษา…………………..………………………มีความประสงคจะขอเทียบรายวิชา

ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร
ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป

เนื่องจากหลักสูตรท่ีศึกษาในปจจุบันมีเน้ือหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได  ดังนั้นขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะห
จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา  ดังตอไปน้ี

๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรงุ......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา………...…
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............

๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง.......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต
        ลงชื่อ   .............................................................................

         (............................................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีที่มีปญหา...........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความคิดเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้
 ๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
   .............................................................................................
   ลงนาม.................................................................................
             (.......................................................................)
                    ............./.................../..................

   ๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
   ................................................................................................
   ลงนาม....................................................................................
                (.....................................................................)
                       ............./..................../...............

 ๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ............................................................................................
 ............................................................................................

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

   ๔. รองอธิการบดี 
     O อนุญาต      O ไมอนุญาต ...........................................
    ..............................................................................................

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

แบบ พน. ๒๗ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันท่ี



๖๙

คํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปรญิญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา)
ขอมูลของนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถามียศเขียนยศเต็ม)............................................................................................................
รหัสนักศึกษาั ..........................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................................................

 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   สถาปตยกรรมศาสตร (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.)
 เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.)

นักศึกษาภาค   ปกติ    กศ.พบ.   เลขที่  พน. .......................สําเร็จการศึกษา วันที่........เดือน...................พ.ศ............

สวนของเจาหนาที่หองสมุด

 ไมมีหนังสือคางสง      มีหนังสือคางสง.....................เลม
    ลงช่ือผูตรวจสอบ..................................................วันที่..............................................

สวนของเจาหนาที่การเงนิ

ใบเสร็จเลมที่..........................เลขท่ี.............................ลงช่ือผูรับเงิน...........................................วันท่ี.................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรอกที่อยูปจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดตอได ทั้ง 2 ชองใหครบ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ชื่อผูรับ..........................................................................................
ที่อยู..............................................................................................
.....................................................................................................
จังหวัด........................ โทร...........................

กองรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อผูรับ......................................................................................
ที่อยู..........................................................................................
.................................................................................................
จังหวัด........................ โทร........................

แบบ พน. ๒๘ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันที่
จบรอบ.............................
ภาคเรียนที่........./..............



๗๐

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. พิมพคํารอง พรอมกรอกรายละเอียด ใหครบถวน
2. นําคํารองไปตรวจสอบหนังสือคางสง ที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอาคาร 57 ชั้น 1
3. นําคํารองยื่นที่ฝายการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)           

*พรอมถายสําเนา บัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน
จํานวนเงิน 500 บาท นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกิน 6 เดือน ถาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไมไดรับเงินประกันคืน และตองจายชําระคาขึ้นทะเบียน
บัณฑิต จํานวนเงิน 500 บาท (ชําระไดตั้งแตเวลา 09:00-15:00 น.) หากเลย
เวลา 15.00 น. ใหติดตอที่การเงินใหญ อาคาร 13 ชั้น 2

4. นําใบเสร็จพรอมคํารองมาขอรับเอกสาร  ใบรายงานผลการเรียน (TR-T)            
และใบรับรองคุณวุฒิ ที่ฝายงานทะเบียน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทาน

ฝายงานทะเบียนและวัดผล



๗๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E

  วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวิชาเลือกทีไ่ดคาระดบัคะแนนเปน E และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งท่ีสงมาดวย หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ใบแจงผลการเรียน

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. รหัสประจําตัวนักศึกษา ..............................................................................
สาขาวิชา ................................................................................................... หมูที่ ............. ระดับ ปริญญาตรี ......................... ป
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.
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .................................................................... มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนทดแทน
รายวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E  โดยเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ท่ีไดคาคะแนนเปน E หน

วย
กิต

ภา
คเรี

ยน
ที่

เปนรายวิชาในหมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชาที่

ขอลงทะเบียนเรียน
ทดแทน หน

วย
กิต

ภา
คเรี

ยน
ที่

เฉพาะดานกลุมวิชาเนื้อหา
เฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู
เฉพาะดานกลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เฉพาะดานกลุมวิชาฝกปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชีพ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
                                      ลงชื่อ .............................................................. ผูยื่นคํารอง

                (.............................................................)
เบอรโทรศพัทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา .........................................................................
การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา

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

  ๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
  .........................................................................................
  ลงนาม.............................................................................
                (...................................................................)
                           ............./..................../...............

๓. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ..........................................................................................
 ลงนาม..............................................................................
                 ( …………………………………………….. )
               ............./.................../..................

  ๔. รองอธิการบดี    อนุญาต  ไมอนุญาต ..............
  ............................................................................................
ลงนาม................................................................................

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

แบบ พน. ๓๑ เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ วันท่ี
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