ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่
ได้ รั บ ผลกระทบการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โรค COVID-19 ลงวัน ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไข
กิจกรรมวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน จึง
เห็นควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และแก้ไขข้อความในกิจกรรม
วิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดังนี้
ที่

กิจกรรมวิชาการ

นักศึกษาทุกประเภท
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
(เดิม)
(ใหม่)

๑. การชาระเงินค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน
๑.๘ นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชาระเงินค่า
ลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๙ นักศึกษาชาระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์
เซอร์วิสทุกสาขาที่กาหนด
๑.๑๐ การลงทะเบียนด้วยตนเอง(Free Enrollment)
ที่ reg.ssru.ac.th
๑) นักศึกษารหัส ๕๖-๖๑ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
๒) นักศึกษารหัส ๖๒ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
๓) นักศึกษารหัส ๖๓ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

๑-๑๗ มิ.ย.๖๓
๑ - ๑๗ มิ.ย.๖๓

๑๙ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค.
๖๓
๑๙ มิ.ย.- ๓๑
ส.ค.๖๓

๑๙ มิ.ย.- ๑ ก.ค. ๑๙ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค.
๖๓
๖๓
๒๕ มิ.ย.-๑ ก.ค.๖๓ ๒๕ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค.
๖๓
๒-๙ ก.ค. ๖๓ ๒ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.
๖๓

-๒-

ที่

นักศึกษาทุกประเภท
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
(เดิม)
(ใหม่)

กิจกรรมวิชาการ

๑.๑๑ นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการปรับการชาระ
ค่าลงทะเบียนล่าช้าทีจ่ ุดบริการ One Stop Service
(วันละ ๑๐๐ บาท) หลังจากนี้ถอื ว่าหมดสิทธิ์
๑.๑๒ นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด
ชาระค่าธรรมเนียมปรับ ๒๐๐ บาท ทีจ่ ุดบริการ One
Stop Service สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และส่งคาร้อง
ที่คณะ/วิทยาลัยดาเนินการ
๑.๑๓ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตกาหนด
/ลงทะเบียนร่วมฝึกฯ เพื่อขอสาเร็จการศึกษา ที่คณะ/
วิทยาลัยที่สังกัด
๑.๑๔ นักศึกษาสมทบจากต่างมหาวิทยาลัยชาระเงิน
ที่จุดบริการ One Stop Service
๑.๑๕ นักศึกษาขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี
พ้นสภาพด้วยเหตุตาย/ตามเกณฑ์การวัดผล /นักศึกษา
รหัส ๕๖-๕๙ ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
ที่คณะ/วิทยาลัย
๑.๑๖ อาจารย์ผู้สอนออกรายงานรายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๑๗ วันสุดท้ายของการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทีจ่ ุดบริการ One Stop Service
๕. การประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๕.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่ชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

๑๘ มิ.ย.- ๑๓ ก.ค.
๖๓

ยกเลิกกิจกรรม

๑๙ มิ.ย.- ๑๐ ส.ค.
๖๓

ยกเลิกกิจกรรม

๑๙ มิ.ย.- ๑๐ ส.ค.
๖๓

๑๙ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค.
๖๓

๑-๒๐ ก.ค. ๖๓
๑๐ ก.ค.- ๑๐ ส.ค.
๖๓

๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.
๖๓
๑๐ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.
๖๓

๑๐ ก.ค.๖๓
เป็นต้นไป
๑๐ ส.ค. ๖๓

๙ ก.ค.๖๓
เป็นต้นไป
๓๑ ส.ค. ๖๓

๒๕ ส.ค.๖๓

๒๕ ก.ย. ๖๓

ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ย จะยกเว้นค่า ปรั บการช าระค่าลงทะเบีย นเรีย นล่ าช้า แต่ส่ ว นข้อความอื่ น
นอกเหนือจากนี้ให้คงเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(
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