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 ๔.๒ กรณีที่อยู่ในระหว่างทําวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ยังไม่ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษา
สุดท้ายที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คือ ภาคการศึกษาที่ปรากฏผลการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็น “ผ่าน” 

 ๕. การชําระเงินคา่ลงทะเบียน 
 ๕.๑  นักศึกษานํา INVOICE ไปชําระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร ตามที่ปรากฏใน INVOICE และ

นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท ดังน้ี 
 (๑)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 (๒)  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 (๓)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 (๔)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 (๕)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 (๖)  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 ๕.๒  วิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนมีดังน้ี 

๕.๒.๑  ชําระด้วยเงินสด โดยนํา INVOICE ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตาม
จํานวนเงินที่ปรากฏใน INVOICE และไม่ต้องเขียนใบนําฝาก (Pay in) เจ้าหน้าที่
ธนาคารจะประทับตราธนาคารและลงชื่อใน INVOICE ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ 
INVOICE ที่ปรากฏหลักฐานการชําระเงินเป็นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนได้ 

๕.๒.๒   ชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
(๑)  ชําระผ่านทาง Internet-banking 
(๒)  ชําระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร 

ข้อควรระวัง การชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic นักศึกษาต้องระบุ Comp.code หรือ 
Service code ของแต่ละธนาคารให้ถูกต้อง หากนักศึกษาระบุ Comp.code หรือ Service code ไม่ถูกต้อง เงินที่
ชําระผ่านช่องทางนี้จะไม่ปรากฏการชําระเงินในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
ได้ที่ระบบ e-registration 

 ๖. การชําระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าและนักศึกษาที่ชําระเงินหลังจากวันสุดท้ายของการชําระเงินแต่ละภาค

การศึกษา ถือเป็นการชําระเงินล่าช้า ต้องชําระค่าปรับการชําระเงินล่าช้าเหมาจ่ายคนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
นักศึกษาที่ชําระค่าลงทะเบียนล่าช้าให้ดําเนินการ  ดังน้ี 

 ๖.๑ เข้าไปที่ระบบ e-registration ระบบจะแสดงข้อความ“Student must pay fine for your 
late payment ” 
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 ๖.๒ นักศึกษา Download Invoice และนํา Invoice ไปชําระค่าปรับจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
ที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ตามท่ีปรากฏใน Invoice ดังน้ี 

          (๑)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
                  (๒)  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

             (๓)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
                  (๔)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
                  (๕)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
                  (๖)  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 นักศึกษาที่ค้างชําระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าจะไม่
สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ 

 ๗. การขอผ่อนผนัการชาํระเงนิค่าลงทะเบียน 
  นักศึกษาที่มีความจําเป็นไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกําหนด เช่น แหล่งทุน

เบิกจ่ายเงินทุนให้ได้หลังจากวันสุดท้ายของการชําระเงินแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์ม AS-
3-14 คําร้องขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือขอผ่อนผันการชําระเงินล่าช้าและขอยกเว้นค่าปรับ
การชําระเงินล่าช้า โดยต้องย่ืนคําร้อง ก่อน วันสุดท้ายของการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา 
และระยะเวลาการขอผ่อนผันต้องไม่เกินสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป  

 ๘.  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาทีล่งทะเบียน 
  หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และระบบการลงทะเบียนออกหลักฐานการลงทะเบียนให้กับ

นักศึกษาแล้ว หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้ว
เสร็จก่อนจึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียนได้ ด้วยวิธีการเพิ่ม-ลดรายวิชา เพ่ือปรับเปลี่ยนรายวิชา
ใหม่ในระบบ e-registration 
 ๙. การขอคนืเงินค่าหน่วยกิต 
  นักศึกษาจะสามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ในกรณีที่ลดรายวิชา (Drop) ภายใต้เง่ือนไข 

- ขอลดรายวิชาภายในกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชา  หรือ 
- รายวิชาน้ันไม่เปิดสอน  หรือ 
- หลักสูตร หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 

  การขอคืนเงินค่าหน่วยกิตให้ย่ืนแบบฟอร์ม AS-3-05 พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง คือ 

Invoice ฉบับที่นักศึกษานําไปชําระเงิน และเจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตรารับเงิน และหลักฐานการลงทะเบียน             
(Course List) ฉบับที่ลดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว และต้องย่ืนแบบฟอร์มขอคืนเงินภายในกําหนดการของบัณฑิต
วิทยาลัย  
 ๑๐. การถอนรายวิชา (Withdrawal)     
  จะทําได้หลังจากพ้นช่วงการลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชาแล้ว จนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบคร้ัง
สุดท้ายของรายวิชาน้ันๆ  รายวิชาที่ขอถอนจะปรากฎรายวิชาและสัญลักษณ์  W  ในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
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 ๑๑. การลงทะเบียนเรียนซํ้า (Regrade) 
  รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตร ต้องได้รับผลการประเมิน
สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า “B” และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกต้องได้รับผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า “C” ถ้า
ได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนซ้ํา (Regrade) เพ่ือให้ได้ผลการประเมินรายวิชา
ตามสัญลักษณ์ที่ระบุ รายวิชาหมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียน Regrade รายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
สามารถลงทะเบียน Regrade รายวิชาดิมหรือเลือกวิชาอ่ืนที่มีจํานวนหน่วยกิตเท่ากันแทนได้ ในการลงทะเบียน 
Regrade ต้องระบุรายละเอียด ได้แก่ รายวิชา ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ของรายวิชาเดิมที่ต้องการ Regrade ทั้งน้ี
ผลการศึกษารายวิชาที่ Regrade จะต้องได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่สูงกว่า “B”    

 ๑๒. รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ “I” (รอการประเมินผล) มี ๓ กรณี 
ดังนี้ 

 “I” กรณีที่ ๑   นักศึกษาต้องสอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ                                    

 “I” กรณีที่ ๒   นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ ภายในภาค
การศึกษาถัดไป 

 “I” กรณีที่ ๓   นักศึกษาต้องเรียนซ้ําอีกคร้ังในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 
 นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ “I” ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ “I” ในทุกกรณีดังกล่าว แต่ต้องดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดแต่ละกรณี และเมื่อ
สิ้นสุดกําหนดการแก้ไขสัญญลักษณ์ “I” แต่ละกรณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะแจ้งผลการประเมินแก้ไข
สัญลักษณ์“I” มายังบัณฑิตวิทยาลัย ทําให้ผลการประเมินสัญลักษณ์ “I” ที่ได้รับการประเมินในครั้งแรกเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์การประเมินผลที่มีแต้มประจํา เช่น A,B,C …. 

 ๑๓. การไม่ได้เข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ e-registration แต่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถเข้าเรียน
รายวิชาน้ันได้ นักศึกษาต้องขอลด (Drop) รายวิชาน้ันทันที ไม่ว่านักศึกษาจะชําระค่าหน่วยกิตสําหรับรายวิชาน้ัน
เรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้ชําระก็ตาม  เน่ืองจากรายวิชาน้ันจะปรากฏในประวัติการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาและจะ
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถขอจบการศึกษาได้ เน่ืองจากไม่ปรากฏผลการศึกษาเพราะนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน 

 ๑๔. การเข้าเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียน 
  นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลในรายวิชาน้ัน กรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องขอลด (Drop) มิฉะน้ันจะได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาเป็น “F” คือ ตก (Fail) โดยอัตโนมัติ 

 
 

 
หน้า ๔/๖ 



 ๑๕.  การขอลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑   นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ เมื่อได้ศึกษาและสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาค

การศึกษา และต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ โดยนักศึกษาต้องย่ืนแบบฟอร์ม 
AS-3-09 คําร้องขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา พร้อมระบุสาเหตุ
ของการลาพักการศึกษา และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรก่อนการลงทะเบียน ๒ สัปดาห์ 

 ๑๕.๒   เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนโดยระบุ “Voluntarily Suspend” และ ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมท้ัง
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา จํานวนเงิน
ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

 ๑๕.๓   นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  เมื่อกลับเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องทั่วไปขอกลับ
เข้าศึกษาต่อประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและต้องได้รับอนุมัติก่อน
กําหนดการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

๑๖. การพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียน 
  บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอช่ือนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังน้ี 

๑๖.๑   นักศึกษาที่มิได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต ประจําภาคการศึกษา 
รวมถึงค่าปรับการชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า แม้ว่าจะได้ดําเนินการลงทะเบียนไปแล้ว 

๑๖.๒   นักศึกษาที่มิได้ดําเนินการลงทะเบียนประจําภาคการศึกษา 

๑๗. การไม่ต้องลงทะเบียนและชาํระค่าธรรมเนียมการศกึษาในภาคการศึกษาต่อไป 
 สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
ให้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคการศึกษาต่อไปน้ี หากสามารถดําเนินการ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดแล้วเสร็จ 

นักศึกษาต้องดําเนนิการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการแลว้เสร็จเพื่อไม่ต้องลงทะเบียน 

ประจําภาค ๑/๒๕๖๐ ประจําภาค ๒/๒๕๖๐ 

๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องศึกษา
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสตูรให้ได้ผล
การศึกษาตามเกณฑ์  ทุกรายวิชาและได้ G.P.A. 
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ รวมทั้งสอบภาษาอังกฤษผ่าน  

๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้อง
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ ปรากฏผล  
“ผ่าน” 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
ภายในไม่เกิน 

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
ภายในไม่เกิน 

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

หากไม่สามารถดําเนินการภายในวันที่กําหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามกําหนดการลงทะเบียนประจําแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือคงสถานภาพนักศึกษา 

หน้า ๕/๖ 





ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา อ. 15 ส.ค. - ศ. 8 ธ.ค. 60 จ. 8 ม.ค. -  ศ. 4 พ.ค. 61 จ. 28 พ.ค. - ศ. 20 ก.ค. 61

2. นักศึกษาเร่ิมพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 10 ก.ค. 60 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 4 ธ.ค. 60 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 7  พ.ค. 61 เป็นตน้ไป

3. การลงทะเบียนด้วยระบบ e-registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชําระค่าลงทะเบียน
3.1 ลงทะเบียนปกติ จ. 10 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 60 จ. 4 ธ.ค. - ศ. 15 ธ.ค. 60 จ. 7 พ.ค. - ศ. 11  พ.ค. 61
3.2 ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ ส. 22 ก.ค. - อา. 13 ส.ค. 60 ส. 16 ธ.ค. 60 - อา. 8 ม.ค. 61 ส. 12 พ.ค. - อา. 27 พ.ค. 61
3.3 ชาํระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ  วนัสุดทา้ยภายใน 
       เวลาไม่เกิน 23.00 น.( (หากชาํระเงินหลงัจากกาํหนดน้ีถือวา่เป็น  
       การชาํระเงินล่าชา้ตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวน 2,000 บาท)

ศ. 11 ส.ค. 60 ศ. 5 ม.ค. 61 ศ. 25 พ.ค. 61

3.4 ลงทะเบียนล่าชา้ อ. 15 ส.ค. - ศ. 25 ส.ค. 60 จ. 8 ม.ค. -  ศ. 19 ม.ค. 61 จ. 28 พ.ค. - ศ. 1 มิ.ย. 61
3.5 ชาํระเงินค่าลงทะเบียนล่าชา้ ส. 12 ส.ค. - ศ. 22 ก.ย. 60 ส. 6 ม.ค. - ศ. 16 ก.พ. 61 ส. 26 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61

* 3.6 ชาํระค่าปรับการชาํระเงินค่าลงทะเบียนล่าชา้ จาํนวน 2,000 บาท อ. 15 ส.ค. - ศ. 3 พ.ย. 60 จ. 8 ม.ค. -  ศ. 30 มี.ค. 61 จ. 28 พ.ค. - ศ. 6 ก.ค. 61
3.7 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา อ. 15 ส.ค. - ศ. 25 ส.ค. 60 จ. 8 ม.ค. -  ศ. 19 ม.ค. 61 จ. 28 พ.ค. - ศ. 1 มิ.ย. 61
3.8 ยืน่แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสาํหรับรายวิชาท่ีขอลด
รายวิชา      ช่วงเพ่ิม-ลดรายวิชา

อ. 15 ส.ค.  -  ศ. 15 ก.ย. 60 จ. 8 ม.ค. - ศ. 9 ก.พ. 61 จ. 28 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61

3.9 ชาํระค่าลงทะเบียนเพ่ิม กรณีลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา อ. 15 ส.ค.  - ศ. 22 ก.ย. 60 จ. 8 ม.ค. - ศ. 16 ก.พ. 61  จ. 28 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61
3.10 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal)  ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิต  
        ได้

ส. 26 ส.ค. - ศ. 1 ธ.ค. 60  หรือ
 1  สปัดาห์ก่อนการสอบคร้ัง

สุดทา้ยของวิชานั้น

ส. 20 ม.ค. - ศ. 27 เม.ย. 61     
หรือ 1 สปัดาห์ก่อนการสอบ
คร้ังสุดทา้ยของวิชานั้น

  ส. 2 มิ.ย. - ศ. 13 ก.ค. 61  หรือ
 1 สปัดาห์ก่อนการสอบคร้ัง

สุดทา้ยของวิชานั้น
4. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลกัสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการ

ลงทะเบียน
5. ระบบจะจัดทํา Invoice, Course List พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนํา Invoice ไปชําระ

ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic
5.1 ลงทะเบียนปกติ
5.2 ลงทะเบียนล่าชา้
5.3 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลด

6. ประกาศจํานวนและรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวชิาพร้อม

สถานภาพการชําระเงนิ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th  ในส่วน 

e-registration

ตั้งแต่ อ. 25 ก.ค. 60 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 18 ธ.ค. 60 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 21 พ.ค. 61 เป็นตน้ไป

7. กรณนีักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชําระเงนิค่าลงทะเบียน 

ต้องติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั ศาลายา เพือ่

ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา

จ. 25 ก.ย. - ศ. 13 ต.ค. 60 จ. 19 ก.พ. - ศ. 9 มี.ค. 61 -

8. งานบริการการศึกษาเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และ / 

หรือไม่ชําระเงนิ ไปยงัมหาวทิยาลยัเพือ่ตัดพ้นสภาพนักศึกษา
จ. 30 ต.ค. 60 จ. 26 มี.ค. 61 -

** 9. ปิดระบบการลงทะเบียน e-registration จ. 27 พ.ย. - อา. 3 ธ.ค. 60 จ. 30 เม.ย. - อา 6 พ.ค. 61 จ. 2 ก.ค. - อา. 8 ก.ค. 61
10. นักศึกษาทําการประเมินรายวชิาออนไลน์ จ. 13 พ.ย. - จ. 18 ธ..ค. 60 จ. 2 เม.ย. - จ. 14 พ.ค. 61 จ. 23 ก.ค. - จ. 13 ส.ค. 61
11 หลกัสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวชิาประจําภาคการศึกษามายงั

บัณฑิตวทิยาลยั
ภายใน ศ. 29 ธ.ค. 60 ภายใน ศ. 25 พ.ค. 61 ภายใน ศ. 27 ก.ค. 61

12 ประกาศผลการเรียนทาง Website
http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-registration

ข้อมูล ณ วันที่  7 เมษายน 2560

**  กรณมีีความจําเป็นต้องลงทะเบียน หลงัจากปิดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแล้ว  เช่น กรณนีักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา นักศึกษาต้องยืน่แบบฟอร์ม             

      ขอลงทะเบียน ด้วยแบบฟอร์ม AS-3-06

12 วนั นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาเขา้มาลงทะเบียน

กาํหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา  2560
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล

กจิกรรม
กาํหนดการ

ภายใน 7 วนั หลงัจากไดรั้บขอ้มูลการลงทะเบียนจากนกัศึกษา

ตั้งแต่ ศ. 5 ม.ค. 61 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ พฤ. 31 พ.ค.61 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ พ. 1 ส.ค. 61 เป็นตน้ไป

หมายเหตุ

 *  นักศึกษา Download Invoice ค่าปรับการชําระเงินล่าช้าจํานวน 2,000 บาท ที่ระบบ e-registration และนําไปชําระที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลยัระบุใน Invoice




