
 

 

 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง กําหนดการเปด–ปดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินคาธรรมเนียมการศกึษา 

ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565    
 

 ----------------------------------- 
 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 
(คาบํารุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2565  
มหาวิทยาลัยจึงแจงกําหนดการเปด-ปดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ดังตอไปน้ี 
 

1. กําหนดการเปด ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
เปดภาคการศึกษา วันเสาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

2. กําหนดการปด ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
   ปดภาคการศึกษา วันอาทิตย ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
 

3. กําหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 นักศึกษาสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน และดําเนินการเพ่ิม - ถอนรายวิชา  พรอมทั้ง 

พิมพใบลงทะเบียนเรียน ไดที่  http://reg.pbru.ac.th/register และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
ตามชองทางการชําระเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในขอ 4.1 ไดต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียน และรายวิชาที่เปดสอน ไดที ่http://acad.pbru.ac.th 
 

 4.  ชองทางการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
      4.1  นักศึกษาสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไดตามชองทางการชําระเงินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 
        ก. ธนาคารออมสินทุกสาขา  
        ข. ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 
        ค. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
        ง. เคานเตอรเซอรวิส 
        จ. งานบริหารคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้ังแตเวลา 08.30 - 
15.00 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ) 
 

 กรณีที่นักศึกษาดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ผานชองทาง 4.1 ขอ ก-ง ใหนํา
หลักฐานการชําระเงิน มาขอรับใบเสร็จรับเงินไดที่ งานบริหารคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลังจากชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลวอยางนอย 10 วัน  
 
 
 

http://reg.pbru.ac.th/register
http://acad.pbru.ac.th/


๒ 
 
  4.2  หากนักศึกษาไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา กอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห 
จะตองเสียคาปรับกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ต้ังแตวันที่  
29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป (สอบปลายภาควันที่ 12 – 13, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 
 

 5.  การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  5.1  นักศึกษาที่มีความประสงคจะทําเรื่องรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สามารถสแกน 
QR-Code  ซึ่งปรากฏในสวนทายของประกาศฉบับน้ี ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
  5.2  นักศึกษาที่ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือไมชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา และไมมาติดตอกับทางมหาวิทยาลัยติดตอกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา 
 

 6.  การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และการยกเลิกรายวิชาเรียน 
    5.1  นักศึกษาที่จะยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สามารถสแกน QR-Code ซึ่งปรากฏ
ในสวนทายของประกาศฉบับน้ี ต้ังแตวันที่ 6 สิงหาคม – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565    
 

 7.  หากมีปญหาหรือมีความจําเปนในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
สามารถติดตอสอบถามไดที่ https://bit.ly/3iq8BvF  หรือ  QR-Code  ดานลางของประกาศฉบับน้ี 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 
 
                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://bit.ly/3iq8BvF 

QR-Code ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนเรียน 
 

 

 

https://bit.ly/3iq8BvF%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://bit.ly/3iq8BvF


๓ 
 

กําหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ระดบัปรญิญาตร ี
กําหนดการลงทะเบียนนกัศึกษาภาคนอกเวลาปกต ิภาคการศกึษาที่ 1/2565 

 

ลําดบัที ่ วัน / เดือน / ป กําหนดการ 

1 

 
 
9 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 

- นักศึกษาทุกช้ันป สามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียน และ
เพ่ิม-ถอนรายวิชา พรอมทั้งพิมพใบลงทะเบียนเรียน ไดที่  
http://reg.pbru.ac.th/register  และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ตามชองทางการชําระเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียน และรายวิชา ที่เปด
สอน ไดที่ http://acad.pbru.ac.th 

2 9 กรกฎาคม – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
นักศึกษารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตองดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห (สอบปลายภาควันที่  
12-13, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 

3 6 สิงหาคม – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565  

นักศึกษายกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เมื่อนักศึกษาได 
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว แตมีความประสงค
จะไมเรียนในรายวิชาน้ัน (ผลการเรียนจะแสดงเปน W) ตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห  
(สอบปลายภาควันที ่12-13, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 

4 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เปนตนไป 
ปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคารักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาลาชา  

5 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2565 

6 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปดภาคการศึกษาที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acad.pbru.ac.th/

