ประกาศด่วน !
ถึงนักศึกษาภาคปกติ รุน่ 55 และ รุ่น 56
เรื่อง แจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 3
ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55 ได้แก่ หมู่เรียน 55/7 55/8 55/21
และ 55/24 รุ่ น 56 ได้ แ ก่ หมู่ เ รี ย น 56/48 56/52 และ 56/53 และ
นักศึกษา “รอพินิจ” อีกจานวน 5 ราย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า 1.80
และอยู่ในช่วงชั้ น 1.80-1.90 ให้ พิ จารณาการลงทะเบียนเรี ย นต่อ ในภาคเรี ยนที่
1/2558 ให้ถี่ถ้วน เนื่องจากหมู่เรียนของนักศึกษาผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ จึงยังไม่
สามารถตรวจสอบการพ้นสภาพได้ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ
 ทั้งนี้ หากผลการเรีย นของหมู่เรียนนักศึกษาเข้า ครบแล้วเมื่ อใด และ
ปรากฏว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจาก
การเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2557
เป็นต้นไป 
จึงขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว ดาเนินการติดตามผลการเรียน
จากอาจารย์ ผู้ ส อน พร้ อ มทั้ ง คอยติ ด ตามประกาศผลการพ้ น สภาพฯ ครั้ งที่ 4
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ครั้งที่ 3)
กรณี พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557
ปรากฏว่า มีหมู่เรียนที่ไม่สามารถตรวจสอบการพ้นสภาพได้ เนื่องจากขาดผลการเรียน
จานวน 7 หมู่เรียน ดังต่อไปนี้
หมู่เรียน

สาขาวิชา

ภาคเรียน

รายวิชาทีข่ าดผลการเรียน
รหัสวิชา

55/7

พลศึกษา

2/2556

1181216:54 กระบี่กระบอง

55/8

พลศึกษา

2/2556

1181216:54 กระบี่กระบอง

55/21

คอมพิวเตอร์

2/2557

1153503:55 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค่าปรึกษา

55/24

คอมพิวเตอร์

2/2557

1153503:55 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค่าปรึกษา

56/48
56/52

วิศวกรรมโยธา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

2/2557

5502341:56 ชลศาสตร์

3/2556

2901305:55 การด่าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน

2/2557

2902733:55 ภาษาเกาหลีส่าหรับการน่าเที่ยว

3/2556

2901305:55 การด่าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน

2/2557

2902733:55 ภาษาเกาหลีส่าหรับการน่าเที่ยว

56/53

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สังกัดผู้สอน

สาขาวิชา

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ

ข้อมูลผลการเรียนล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพของตนเองได้ว่าถูกปรับพ้นสภาพหรือไม่
โดยดูได้จากสถานะนักศึกษา เมื่อ log in เข้าระบบสารสนเทศ (reg) ของตนเอง หรือ
ตรวจสอบจากข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ หน้าเว็บไซต์ ดังนี้
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล (http://reg1.npru.ac.th) หรือ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://ac.npru.ac.th/) หรือ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวของส่านักส่งเสริมวิชาการฯ บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น

รายชื่อนักศึกษา “รอพินิจ” ที่จะพ้นสภาพฯ กรณี GPAX ต่ากว่า 1.80
ซึ่งกาลังรอผลการเรียนจากผู้สอน (ตรวจสอบ รอบ 3)
หมู่เรียน : สาขาวิชา
56/52 : การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
56/53 : การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

GPAX รายวิชาที่ขาดผลการเรียน

564330140 นายรัตนพล ยอดแก้ว

1.76

564330239
564330248
564330270
564330271

1.66
1.78
1.77
1.77

นางสาวรุ้งทอง ไชยมี
นายวุฒิชัย เอี่ยมทอง
นายอานนท์ จีนประชา
นายอุเทน ยอดจันทร์

3/2556 : 2901305
การด่าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน

 หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบเมือ่ ใด แล้วปรากฏว่า นักศึกษามี
GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80 นักศึกษาจะมีสถานะเป็น“ปกติ” ดังเดิม และจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในระบบ reg ของภาคเรียนที่ 1/2558 ได้เป็นปกติ
 หากผลการเรียนของนักศึกษา“รอพินิจ” เข้าครบ และปรากฏว่ามี GPAX
ต่ากว่า 1.80 จะถูกประกาศให้พ้นสภาพโดยทันที

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ ๓
กรณี พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ตรวจสอบนักศึกษาภาคปกติที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่่ากว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๖ ข้อ ๓๐(๒) นักศึกษาจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา เมื่อผลประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔
ส่าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ส่าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี นั้น จึงอาศัย
อ่านาจตามความแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาดังมีรายชื่อต่อไปนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ล่าดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม

หมู่เรียน ๕๖/๓๗ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑

๕๖๔๒๘๑๑๔๑

นายภาณุพงศ์ ชุ่มดอนไพร

๑.๗๗

หมู่เรียน ๕๖/๕๔ การพัฒนาชุมชน
๒

๕๖๔๓๐๕๑๗๗

นายณัฐพล คงใจดี

๑.๖๕

หมู่เรียน ๕๖/๕๕ การพัฒนาชุมชน
๓

๕๖๔๓๐๕๒๓๔

นายพีรพล โพบางหวาย

๑.๖๔

๔

๕๖๔๓๐๕๒๖๖

นายอนุยุต เสาธง

๑.๗๕

หมู่เรียน ๕๖/๕๙ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๕

๕๖๔๓๑๑๑๔๐

นายพินิจ หนูอ้น

๑.๗๕

๖

๕๖๔๓๑๑๑๔๙

นายวิทยา ใจทัศน์กุล

๑.๗๗

หมู่เรียน ๕๖/๖๑ การจัดการอาหาร
๗

๕๖๔๓๗๙๒๖๔

นางสาวทิชากานต์ โสทน

๑.๖๖

หมู่เรียน ๕๖/๗๑ รัฐประศาสนศาสตร์
๘

๕๖๔๗๐๑๒๕๑

นางสาวสุธาทิพย์ เอี่ยมลอยพันธุ์

๑.๗๕

ล่าดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม

หมู่เรียน ๕๖/๗๗ การจัดการทั่วไป
๙

๕๖๔๔๑๘๑๐๒

นางสาวกรกนก น้อยสัมฤทธิ์

๑.๗๕

หมู่เรียน ๕๖/๙๒ การจัดการโลจิสติกส์
๑๐

๕๖๔๔๔๔๑๐๔

นางสาวกานดา หินสมุทร

๑.๗๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
(อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คาชี้แจงเพิ่มเติม
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล
สิ้นภาคเรียนที่ 2/2557
(กรุณาอ่านเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา)

ข้อ 1

นักศึกษาที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล หมายถึง นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ส่าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
และสิ้นภาคการศึกษาที่ 6 ส่าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
ข้อ 1.1 นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ในภาคเรียนที่ 2/2557 ที่ท่าการตรวจสอบการพ้น
สภาพ จะไม่น่าหน่วยกิตมาคิดรวม จึงไม่มีผลกับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และไม่มีผลต่อการรอตรวจสอบการพ้น
สภาพ (ไม่รอผลแก้เกรด I) ใดๆ
ข้อ 1.2 การคานวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม นับหน่วยกิต ถึงสิ้นภาคเรียนสุดท้ายที่
2/2557เท่านั้น (หากพบว่า นักศึกษารายใดที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ได้มีการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 3/2557 และหรือ 1/2558 จะถือว่าการลงทะเบียนและผลการเรียนที่ได้นั้น “เป็นโมฆะทันที”)

ข้อ 2

นักศึกษาที่พ้นสภาพฯ สามารถติดต่อขอ ค่าร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืน
ได้ที่ งานการเงิน ชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น (จ่านวนเงินที่ได้คืนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมายื่นค่าร้องขอรับเงินฯคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และมอบให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ (ส่ว น
“วันที่” ที่นักศึกษาพ้นสภาพ ให้ถือก่าหนดตามวันที่ที่ส่งผลการเรียนมายังงานทะเบียน ตามประกาศ
ก่าหนดการของมหาวิทยาลัย)

ข้อ 3

นักศึกษาที่พ้นสภาพ ว่ าด้วยการประเมินผล หากประสงค์จะขอใบรายงานผล
การศึกษา (TRANSCIPT) เพื่อน่าไปใช้เทียบโอนผลการเรียน เมื่อสมัครเรียนใหม่ สามารถยื่นค่าร้องขอ
ได้ที่ งานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
(ทั้งนี้ ขั้นตอนการเทียบโอนและกฎเกณฑ์การพิจารณา ขึ้นอยู่กับระเบียบ/ ข้อบังคับของแต่ละ
สถาบัน นักศึกษาควรศึกษาให้รอบคอบ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน 0 3410 9300 ต่อ 3514, 3546

