
 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                         
เรื่อง  แก้ไขกิจกรรมวิชาการ  ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

  
    อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่

ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น   
               เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน จึงเห็น
ควรแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
นักศึกษาทุกประเภท 

ก าหนดเวลา  
(เดิม) 

ก าหนดเวลา 
(ใหม่) 

 ๑. การช าระเงินค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน         
๑.๘ นักศึกษาดาวนโ์หลดใบแจง้การช าระเงนิค่า 
ลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th 

๒๖ ต.ค.-๑๑ พ.ย. 
๖๓ 

     ๑๑ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๑.๙ นักศึกษาช าระเงนิผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์ 
เซอร์วิสทุกสาขาที่ก าหนด 

  ๒๖ ต.ค.-๑๑ พ.ย. 
          ๖๓ 

    ๑๑ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๑.๑๐ การลงทะเบียนด้วยตนเอง(Free Enrollment) 
ที่ reg.ssru.ac.th 

  

๑) นักศึกษารหัส ๕๖-๖๑ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ๑๑-๑๘ พ.ย. ๖๓     ๑๑ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๒) นักศึกษารหัส ๖๒ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ๑๙-๒๔ พ.ย. ๖๓     ๑๙ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๓) นักศึกษารหัส ๖๓  ลงทะเบยีน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ๒๕-๓๐ ก.ค. ๖๓     ๒๕ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๑.๑๑ นักศึกษาช าระเงินคา่ธรรมเนียมการปรับการช าระ
ค่าลงทะเบียนล่าช้าทีจุ่ดบริการ One Stop Service  
(วันละ ๑๐๐ บาท) หลังจากนี้ถอืว่าหมดสิทธิ์ 

๑๒ พ.ย.-๙ ธ.ค.๖๓ ยกเลิกกิจกรรม 

๑.๑๒  นักศึกษาลงทะเบียนลา่ช้าที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด  
ช าระค่าธรรมเนียมปรับ ๒๐๐ บาท ทีจุ่ดบริการ One 
Stop Service ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และส่งค าร้อง 
ที่คณะ/วิทยาลัยด าเนนิการ 

   ๑๓ พ.ย.๖๓ -  
     ๘ ม.ค.๖๓ 

 ยกเลิกกิจกรรม 

 

 



 

 
- ๒ - 

 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
นักศึกษาทุกประเภท 

ก าหนดเวลา  
(เดิม) 

ก าหนดเวลา 
(ใหม่) 

 ๑.๑๓  นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตก าหนด 
/ลงทะเบียนร่วมฝึกฯ เพื่อขอส าเร็จการศึกษา ที่คณะ/
วิทยาลัยที่สังกัด 

   ๑๓ พ.ย.๖๓ -  
     ๘ ม.ค.๖๓ 

    ๑๑ พ.ย. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๑.๑๔ นักศึกษาสมทบจากต่างมหาวิทยาลยัช าระเงิน 
ที่จุดบริการ One Stop Service   

  ๑-๒๕ ธ.ค. ๖๓       ๑ ธ.ค. ๖๓- 
    ๒๓ ม.ค. ๖๔ 

๑.๑๕ นักศึกษาขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี 
พ้นสภาพด้วยเหตุตาย/ตามเกณฑ์การวัดผล /นักศึกษา 
ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามประกาศก าหนดที่คณะ 

   ๑-๓๐ ธ.ค.๖๓       ๑ ธ.ค. ๖๓ -  
     ๒๙ ม.ค. ๖๔ 

๑.๑๖ อาจารย์ผู้สอนออกรายงานรายชื่อนักศึกษา 
ลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th 

    ๑ ธ.ค. ๖๓ 
    เป็นต้นไป 

      ๒๘ พ.ย. ๖๓ 
       เป็นต้นไป 

๑.๑๗ วันสุดท้ายของการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการ 
เป็นนักศึกษา ทีจุ่ดบริการ One Stop Service   

   ๘ ม.ค. ๖๔ ๒๕ ม.ค. ๖๔ 

๕. การประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
๕.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 
ไม่ช าระค่ารักษาสภาพการเปน็นักศึกษาตามวนัเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

   ๑๙ ม.ค. ๖๔ ๒๕ ก.พ. ๖๔ 

 
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า แต่ส่วนข้อความอ่ืน

นอกเหนือจากนี้ให้คงเดิม 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
 

((รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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