
 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา  

ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน หมายเหตุ 

5-20 พฤษภาคม 2563 สอบปลายภาค นักศึกษายื่นค าร้อง

ขอส าเร็จการศึกษา 

21–24 พฤษภาคม 2563 

 

1) 1) สาขาวชิาส่งผลการเรียนทุกวิชามายังคณะ 

2) 2) คณะด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัตผิลการเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษายื่นค าร้อง

ขอส าเร็จการศึกษา 

25 พฤษภาคม 2563 คณะสง่ผลการเรียนของนักศึกษามายังส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษายื่นค าร้อง

ขอส าเร็จการศึกษา 

26 พฤษภาคม 2563 - 

 1 มถิุนายน 2563 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) กรอกผลการศกึษา  

2) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุม่วิชาเรียน 

3) ตรวจสอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

4) ตรวจสอบสถานะการยมื-คนื สิ่งพิมพข์องส านักวิทยบริการ 

5) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกจิกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

6) ตรวจสอบการสอบผ่านรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

2 มถิุนายน 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(เฉพาะนักศึกษาที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2553 หมวด 10 

ข้อ 43 และข้อ 44)) 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิ จ ารณาการส า เ ร็ จ

การศึกษารอบเดือนถัดไป 

4 มถิุนายน 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดย คณะกรรมการสภาวชิาการ

มหาวิทยาลัย 

 

15 มถิุนายน 2563 อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 มถิุนายน 2563* นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศึกษา และ/หรือใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยกอ่นระยะเวลาที่ก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเพ่ือติดต่อขอรับเอกสาร หรือใน

กรณีที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามชื่อและที่อยู่ที่

นักศึกษาแจ้งไว้ในใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

9 มิถุนายน 2563 –  

8 กรกฎาคม 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

9 กรกฎาคม 2563 –  

15 กรกฎาคม 2563 

3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

4) 1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

5) 2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

6) 3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

7) 4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

8) 5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

16 กรกฎาคม 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และข้อ 44)  

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ไม่

เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์  ร อ

พิ จ า ร ณ า ก า ร ส า เ ร็ จ

การศึกษารอบเดือนถัดไป 
6 สิงหาคม 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

17 สิงหาคม 2563  อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

31 สิงหาคม 2563* นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  

 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยูท่ี่นักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

9 กรกฎาคม 2563 – 

10 สิงหาคม 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

11 สิงหาคม 2563 - 

19 สิงหาคม 2563 

9) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

10) 1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

11) 2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

12) 3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

13) 4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

14) 5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

20 สิงหาคม 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 หมวด 

10 ข้อ 43 และข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัตไิม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิจารณาการส าเร็จ

การศึกษารอบเดอืน

ถัดไป 

3 กันยายน 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

21 กันยายน 2563  อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 กันยายน 2563 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีนักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

11 สิงหาคม 2563 - 

7 กันยายน 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

8 กันยายน 2563 - 

16 กันยายน 2563 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

17 กันยายน 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และ ข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

รอพิจารณาการส าเร็จ

ก า รศึ กษา รอบ เดื อน

ถัดไป 

1 ตุลาคม 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

19 ตุลาคม 2563  อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 ตุลาคม 2563 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยูท่ี่นักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

8 กันยายน 2563 – 

 5 ตุลาคม 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

6 ตุลาคม 2563 - 

 14 ตุลาคม 2563 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

15 ตุลาคม 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และ ข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิจารณาการส าเร็จ

ก า รศึ กษา รอบ เดื อน

ถัดไป 

5 พฤศจกิายน 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

16 พฤศจกิายน 2563  อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 พฤศจกิายน 2563 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยูท่ี่นักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจกิายน พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

6 ตุลาคม 2563 - 

9 พฤศจกิายน 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

10 พฤศจกิายน 2563  

– 18 พฤศจกิายน 2563 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

19 พฤศจกิายน 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และ ข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิจารณาการส าเร็จ

ก า รศึ กษา รอบ เดื อน

ถัดไป 

3 ธันวาคม 2563 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

14 ธันวาคม 2563  อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 ธันวาคม 2563 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยูท่ี่นักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน พฤศจกิายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

10 พฤศจกิายน 2563  

–7 ธันวาคม 2563 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

8 ธันวาคม 2563  

– 16 ธันวาคม 2563 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

17 ธันวาคม 2563 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และ ข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิจารณาการส าเร็จ

ก า รศึ กษา รอบ เดื อน

ถัดไป 

7 มกราคม 2564 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

21 มกราคม 2564 อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

30 มกราคม 2564 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีนักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 



 

      

ปฏิทินการด าเนินงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564) 
 

ช่วงเวลา การด าเนนิงาน หมายเหตุ 

8 ธันวาคม 2563 - 

11 มกราคม 2564 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา   

12 มกราคม 2564  

– 20 มกราคม 2564 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ  

1) ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน/กลุ่มวชิาเรียน 

2) ตรวจสอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

3) ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของส านักวิทยบริการ 

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนเครดิตกิจกรรมของกองพัฒนา

นักศึกษา 

5) ตรวจสอบการสอบผา่นรายวิชาพื้นฐาน Exit/Exam 

 

21 มกราคม 2564 อนุมัตผิลส าเร็จการศกึษา โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามขอ้บังคับฯ พ.ศ. 2553 

หมวด 10 ข้อ 43 และ ข้อ 44)  

นักศกึษาท่ีมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามเกณฑ์  

รอพิจารณาการส าเร็จ

ก า รศึ กษา รอบ เดื อน

ถัดไป 

4 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

 

15 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา โดย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

26 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาขอรับใบรายงานผลการศกึษา และ/หรอืใบรับรองคุณวุฒิ  
 

* หากการจัดท าเอกสารเรียบร้อยก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศกึษาทราบ

เพื่อติดต่อขอรับเอกสาร หรือในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตามช่ือและท่ีอยูท่ี่นักศกึษาแจ้งไว้ในใบค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด  

 

 


