คํารองทั่วไป งานทะเบียน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
วันที่......................................................
เรื่อง ......................................................................................................................................................................................
เรียน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําเนาถูกตองพรอมลายเซ็น)

นาย
ดวย นาย,นางสาว………………………………………………………………..…..…………….เป
นนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................ชั้นป................................สาขาวิชา..............................................................
ดวยขาพเจามีความประสงคจะ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................(ผูยื่นคํารอง)
โทรศัพท…………………………………….…………

หมายเหตุ ใหนักศึกษาแนบใบคํารองพรอมสําเนาบัตรนักศึกษา หรือสําเนาบัตรประชาชนที่เซนตสําเนาถูกตองเรียบรอยแลว
สงมาที่ E-Mail : eduarch.kmitl@gmail.com
สอบถามขอมูลไดที่ 02-329-8367 งานบริหารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตัวอยางคํารอง
ขอชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา กรณีพิเศษ
คํารองทั่วไป งานทะเบียน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
วันที่......(วันที่ปจจุบันที่เขียนคํารอง).....
เรื่อง ขอชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
เรียน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําเนาถูกตองพรอมลายเซ็น)
ดวย นาย… คํารอง ทั่วไป …………………..……..…..…………….เปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รหัสประจําตัวนักศึกษา....6xxxxxxx...............ชั้นป...........8...........สาขาวิชา.........ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม..
ดวยขาพเจามีความประสงคจะ.......ขอชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2562 เนื่องจากขาดความรอบคอบในการตรวจสอบการชําระเงินตามวันเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ขาพเจา
พรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาพรอมคาปรับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป .....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.............คํารอง

ทั่วไป ..............(ผูย ื่นคํารอง)

โทรศัพท……08xxxxxxxx หรือ 08xxxxxxxx…….…………

ตัวอยาง
แนบพรอมใบคํารอง

สําเนาถูกตอง

กิจกรรมการศึกษาประจําปการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี
กิจกรรม

ลงทะเบียนเรียนลวงหนา
- ประกาศผลลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ขอเปดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ [*8]
- ประกาศผลขอเปดรายวิชา
ลงทะเบียนเรียนปกติ [*1]
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- ไมมีคาปรับ[*2]
- มีคาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 50 บาท[*3]
ปดระบบการชําระเงิน [*4]
สํานักงานคลังดําเนินการตรวจสอบยอดการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษากับธนาคาร

ลงทะเบียนเรียนลาชา[*1]
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาท[*5]
- มีคาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด300 บาทและ
คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด วันละ 50 บาท[*6]
วันสุดทายของการชําระเงิน[*7]
วันเปดภาคการศึกษา
ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
ขอถอนรายวิชารายวิชาเรียน
การสอบกลางภาค
(ไมเวนวันเสารและวันอาทิตย
เวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย)

ประเมินการสอนอาจารย
วันสุดทายของการลาพักการศึกษาหรือการลงทะเบียน
รักษาสภาพนักศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมลาพัก
การศึกษาหรือคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดทายของการเรียนการสอน
การสอบปลายภาค

(เวนวันเสารวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย)

ภาคการศึกษาที่ 1

พ. 8 ก.ค. – อ. 14 ก.ค. 63
ศ. 17 ก.ค. 63

ภาคการศึกษาที่ 2

จ. 21 ธ.ค. – ศ. 25 ธ.ค. 63
พ. 30 ธ.ค. 63

ภาคการศึกษาพิเศษ

จ. 27 ก.ค. – ศ. 31 ก.ค. 63

จ. 4 ม.ค. – ศ. 8 ม.ค. 64

จ. 29 มี.ค. – ศ. 16 เม.ย. 64
ศ. 30 เม.ย. 64
พ. 2 มิ.ย. – ศ. 4 มิ.ย. 64

จ. 27 ก.ค. – ศ. 21 ส.ค. 63
อ. 25 ส.ค. – ศ. 18 ก.ย. 63

จ. 4 ม.ค. – ศ. 29 ม.ค. 64
อ. 2 ก.พ. – ศ. 26 ก.พ. 64

พ. 2 มิ.ย. – ศ. 11 มิ.ย. 64
อ. 15 มิ.ย. – ศ. 25 มิ.ย. 64

ศ. 21 ส.ค. – จ. 24 ส.ค. 63

ศ. 29 ม.ค. – จ. 1 ก.พ. 64

ศ. 11 มิ.ย. – จ. 14 มิ.ย. 64

ส. 1 ส.ค. – ศ. 21 ส.ค. 63

ส. 9 ม.ค. – ศ. 29 ม.ค. 64

ส. 5 มิ.ย. – ศ. 11 มิ.ย. 64

ส. 1 ส.ค. – ศ. 21 ส.ค. 63
อ. 25 ส.ค. – ศ. 18 ก.ย. 63

ส. 9 ม.ค. – ศ. 29 ม.ค. 64
อ. 2 ก.พ. – ศ. 26 ก.พ. 64

ส. 5 มิ.ย. – ศ. 11 มิ.ย. 64
อ. 15 มิ.ย. – ศ. 25 มิ.ย. 64

ศ. 18 ก.ย. 63
จ. 3 ส.ค. 63
จ. 3 ส.ค. – ศ. 21 ส.ค. 63
จ. 3 ส.ค. – ศ. 13 พ.ย. 63

ศ. 26 ก.พ. 64
จ. 11 ม.ค. 64
จ. 11 ม.ค. – ศ. 29 ม.ค. 64
จ. 11 ม.ค. – ศ. 23 เม.ย. 64

ศ. 25 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. – ศ. 11 มิ.ย. 64
จ. 7 มิ.ย. – ศ. 2 ก.ค. 64

จ. 21 ก.ย. – อา. 27 ก.ย. 63

จ. 1 มี.ค. – อา. 7 มี.ค. 64

-

จ. 2 พ.ย. – ศ. 27 พ.ย. 63

จ. 12 เม.ย. – ศ. 7 พ.ค. 64

จ. 28 มิ.ย. – ศ. 9 ก.ค. 64

ศ. 27 พ.ย. 63

ศ. 7 พ.ค. 64

-

อา. 29 พ.ย. 63

อา. 9 พ.ค. 64

อา. 11 ก.ค. 64

จ. 30 พ.ย. – อ. 15 ธ.ค. 63

จ. 10 พ.ค. – อา. 23 พ.ค. 64

จ. 12 ก.ค. – พ. 14 ก.ค. 64

-

วันปดภาคการศึกษา
พ. 16 ธ.ค. 63
จ. 24 พ.ค. 64
พฤ. 15 ก.ค. 64
วันสงคะแนนและเกรด
พ. 23 ธ.ค. 63
จ. 31 พ.ค. 64
พฤ. 22 ก.ค. 64
หมายเหตุ
[1] การลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต สํานักทะเบียนและประมวลผลเปดระบบตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันแรกของการลงทะเบียน และปดระบบหลังจากเวลา 16.30 น.ของ
วันสุดทายของการลงทะเบียน
[2] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตองตรวจสอบวามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเองเพียงพอตอการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา รวมถึง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ของธนาคารภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนด
[3] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบใหดําเนินการภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งใบแจงชําระเงินระบุ 1) คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย 2) คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด (ปรับวันละ 50 บาท) แลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาทําการของธนาคารและ ภายในวัน ที่
ปรากฏบนใบแจงชําระเงินเทานั้น
[4] สํานักงานคลังปดระบบการชําระเงินหลังจากเวลา 16.00 น.ของวันแรกตามระยะเวลาที่กําหนด
[5] การหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะตองตรวจสอบวามียอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของตนเองเพียงพอตอการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับ
ลงทะเบียนลาชากวากําหนด (300 บาท) และคาธรรมเนียมอื่น ๆของธนาคารภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนด
[6] การพิมพใบแจงชําระเงินจากระบบใหดําเนินการภายในเวลา 16.00 น.ของวันสุดทายตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งใบแจงชําระเงินระบุ 1)คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย 2)คาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนด (300 บาท) และ 3)คาปรับชําระเงินลาชากวากําหนด(ปรับวันละ 50 บาท) แลวนําไปยื่นชําระเงินผานเคาทเตอรธนาคารภายใน
เวลาทําการของธนาคารตามที่ระบุและภายในวันที่ปรากฏบนใบแจงชําระเงินเทานั้น
[7] ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดหรือลงทะเบียนเรียนลาชาแลว จะตอง ชําระเงิน คาธรรมเนียนการศึกษาและคาปรับตาง ๆ (ถามี)
ใหครบถวนภายใน 7 สัปดาหนับแตเปดภาคการศึกษา หากพนกําหนดดังกลาวแลวนักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับสถาบันฯ มิฉะนั้นจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา อนึ่ง การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี
[8] การขอเปดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษใหนักศึกษายื่นคํารองที่คณะ/วิทยาลัยตนสังกัดของนักศึกษา ภายในเวลา 16.30 น. ของแตละวันตามระยะเวลาที่กําหนด
ปรับปรุงขอมูลเมื่อ 6 มีนาคม 2563

