
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ของ

นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
ของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึง
ประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้
อ. 12 พ.ค. 2563 : รายงานตัวเพื่อเตรียมตัวสําหรับการฝกปฏิบัติการสอน ฯ ณ หนวยฝกสอน
จ. 8 มิ.ย. – ศ. 17 ก.ค. 2563:  นักศึกษาทุกชั้นป (ยกเวนป 1) ลงทะเบียนเรียนhttp://reg2.npru.ac.th

   ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารดังตอไปนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ Counter Service

จ. 15 มิ.ย. 2563 :  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เริ่มการเรียนการสอน
จ. 15 – ศ. 19 มิ.ย. 2563     :  การขอเปดหมูเรียนพิเศษ (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกคาง)

   ไมอนุญาตใหเปดหมูเรียนพิเศษกับนักศึกษา กศ.พป.
จ. 15 – ศ. 26 มิ.ย. 2563 : การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น

:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 3/2562 กรณีขาดสอบ
จ. 15 มิ.ย. – ศ. 10 ก.ค. 2563:  สงวุฒิการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น)

: ยื่นคํารองขอยกเวนรายวิชาของนักศึกษาใหม (เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น)
:  การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระบบ 
   (กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)
:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 1)
:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา

พ. 8 ก.ค. 2563 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
จ. 13 ก.ค. – ศ. 7 ส.ค. 2563:  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ
จ. 20 ก.ค. – ศ. 21 ส.ค. 2563:  ชําระเงินลงทะเบียนที่งานการเงิน โดยเสียคาปรับ
จ. 3 – ศ. 7 ส.ค. 2563 :  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
จ. 10 ส.ค. – ศ. 4 ก.ย. 2563:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 2)
ศ. 11 ก.ย. 2563 :  อาจารยนิเทศเอกและนิเทศทั่วไป สงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

:  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)
ศ. 11 ก.ย. 2563 : ลาพักการเรียน

:  1. นักศึกษารายงานตัวหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู พรอมนําเอกสารสง
   2. สัมมนาหลังการฝกสอน (หองประชุมปนเกลียว)
   3. โรงเรียนสงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ศ. 18 ก.ย. 2563 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 3/2562
:  คณะครุศาสตรรวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สงที่งานทะเบียน
   (รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)

จ. 5 – ศ. 16 ต.ค. 2563 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
ศ. 6 พ.ย. 2563 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่งานทะเบียน
จ. 9 พ.ย. 2563 : ปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

 ประกาศ ณ  วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11  มี.ค.  63 เวลา  14:14:12  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQAzA-DIANQ-BGAEU-ARABB

 

 

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


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของ

นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้
จ. 26 ต.ค. 2563 : รายงานตัวเพื่อเตรียมตัวสําหรับการฝกปฏิบัติการสอน ฯ ณ หนวยฝกสอน

จ. 16 พ.ย. – ศ. 25 ธ.ค. 2563 :  นักศึกษาทุกชั้นป ลงทะเบียนเรียน http://reg2.npru.ac.th ชําระเงิน

    คาลงทะเบียนเรียนท่ีธนาคารดังตอไปนี้ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

     ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ Counter Service
จ. 23 พ.ย. 2563 :  เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เร่ิมการเรียนการสอน
จ. 23 – ศ. 27 พ.ย. 2563 :  การขอเปดหมูเรียนพิเศษ 

   (สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกคาง)
   ไมอนุญาตใหเปดหมูเรียนพิเศษกับนักศึกษา กศ.พป.

จ. 23 พ.ย. – ศ. 4 ธ.ค. 2563 : การขอเรียนรวมกับนักศึกษาหมูเรียนอื่น
:  การยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กรณีขาดสอบ

จ. 23 พ.ย. – ศ. 18 ธ.ค. 2563        : การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา (กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)
จ. 23 พ.ย. – ศ. 25 ธ.ค. 2563 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1)

:  การชําระเงินรักษาสภาพนักศึกษา
จ. 14 ธ.ค. 2563 :  ประกาศผลการขอเปดหมูเรียนพิเศษ
จ. 28 ธ.ค. 2563 – ศ. 8 ม.ค. 2564 :  ชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา โดยเสียคาปรับ
จ. 28 ธ.ค. 2563 – ศ. 29 ม.ค. 2564 :  ชําระเงินลงทะเบียนท่ีงานการเงิน โดยเสียคาปรับ
จ. 11 – ศ. 15 ม.ค. 2564 :  สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
จ. 4 – ศ. 29 ม.ค. 2564 :  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 2)
จ. 18 ม.ค. 2564           :  อาจารยนิเทศเอกและนิเทศทั่วไป สงผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ศ. 22 ก.พ. 2564 :  คณะครุศาสตรรวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สงที่งานทะเบียน

   (รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
ศ. 5 ก.พ. 2564           :  วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา(กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

: ลาพักการเรียน
ศ. 26 ก.พ. 2564 :  วันสุดทายของการสงเกรดแก I ของภาคเรียนที่ 1/2563
จ. 15 – ศ. 26 มี.ค. 2564 :  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
ศ. 16 เม.ย. 2564 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่งานทะเบียน
จ. 19 เม.ย. 2564 :  ปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

 ประกาศ ณ  วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11  มี.ค.  63 เวลา  14:14:45  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBGA-DMANw-A2ADM-ARAA0

 

 

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


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  กําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ

ทุกชั้นป ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

เพื่อใหกําหนดการเปดเรียน การลงทะเบียน การชําระเงินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคของนักศึกษา

ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2563 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงประกาศกําหนดการตาง ๆ ดังนี้

จ. 19 – ศ. 30 เม.ย. 2564 :  นักศึกษาทุกชั้นป ลงทะเบียนเรียน http://reg2.npru.ac.th

   ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนท่ีธนาคารดังตอไปนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ Counter Service

จ. 26 เม.ย. 2564 :  เปดภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2563 เริ่มการเรียนการสอน
จ. 26 – ศ. 30 เม.ย. 2564    : การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา (กรณียังไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)
จ. 26 เม.ย. – ศ. 14 พ.ค. 2564:  การยื่นคํารองขอจบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2563
จ. 3 – ศ. 28 พ.ค. 2564 :  ชําระเงินลงทะเบียนท่ีงานการเงิน โดยเสียคาปรับ
ศ. 28 พ.ค. 2564 : วันสุดทายของการขอยกเลิกเฉพาะบางรายวิชา (กรณีชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว)

: ลาพักการเรียน

จ. 31 พ.ค. – อ. 1 มิ.ย. 2564:  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2563
จ. 7 มิ.ย. 2564 :  สงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2563 ที่งานทะเบียน

:  ปดภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2563

 ประกาศ ณ  วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11  มี.ค.  63 เวลา  14:15:37  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAAxA-DUAMA-BFADM-ARgA1

 

 

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

