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 6) ให้นักเรียน นักศึกษา เก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานกับงานการเงิน 
และ รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จะปรากฏในใบแจ้งการชําระเงิน 
 

 หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภายใน วัน เวลา ที่กําหนด จะต้อง พ้นสภาพ การเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 
2. กําหนดการลงทะเบียน เรยีนซํ้า, เรียนปรับคา่ระดับคะแนน และเรียนเพิ่ม  
 

 

วันพุธ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

1. นักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ปวช.3 
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.2 
3. นักเรียน นักศึกษา ตกค้าง 

สถานะ ปกติ / ตกค้าง 
ระบบปกติ / ระบบทวิภาคี 

ทุกสาขางาน / ทุกระบบ / ทุกกลุ่ม 

 
 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 ช่วงเย็น เวลา  17.00 – 18.00 น.  

 
สถานที่  งานทะเบียน 

หมายเหตุ : 
 1) นักเรียน ระดับ ปวช. สถานะ ปกติ ลงทะเบียนเรียน โดย ไม่ต้องชําระเงิน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 2) นักเรียน ระดับ ปวช. สถานะ ตกค้าง ลงทะเบียนเรียน โดย ชําระเงนิสด ท่ี งานการเงนิ (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 
  จากน้ัน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 3) นักศึกษา ระดบั ปวส. สถานะ ปกต/ิตกค้าง ลงทะเบียนเรียน โดย ชําระเงินสด ท่ี งานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 
  จากน้ัน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 

   
3. กําหนดการลงทะเบียน เรียนซํ้า, เรียนปรับค่าระดับคะแนน และเรียนเพิ่ม หลังกําหนด (เสียค่าปรับ)   
 1) เสียค่าปรับ เฉพาะ ระดับ ปวส. จํานวน 100 บาท 
 2) ระดับ ปวช. ไม่เสียค่าปรับ สามารถลงหลังกําหนดได้ หากลงตามกําหนดไม่ทัน 
 

 

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

1. นักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ปวช.3 
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.2 
3. นักเรียน นักศึกษา ตกค้าง 

สถานะ ปกติ / ตกค้าง 
ระบบปกติ / ระบบทวิภาคี 

ทุกสาขางาน / ทุกระบบ / ทุกกลุ่ม 

 
 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 ช่วงเย็น เวลา  17.00 – 18.00 น.  

 
สถานที่  งานทะเบียน 

หมายเหตุ : 
 1) นักเรียน ระดับ ปวช. สถานะ ปกติ ลงทะเบียนเรียน โดย ไม่ต้องชําระเงิน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 2) นักเรียน ระดับ ปวช. สถานะ ตกค้าง ลงทะเบียนเรียน โดย ชําระเงนิสด ท่ี งานการเงนิ (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 
  จากน้ัน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 3) นักศึกษา ระดบั ปวส. สถานะ ปกต/ิตกค้าง ลงทะเบียนเรียน โดย ชําระเงินสด ท่ี งานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 
  จากน้ัน ให้ย่ืนเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 

/ 4. ประกาศผลการเรียน ….. 
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