
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560

(วันสุดทา้ย 31 ตลุาคม 2559) (วันสุดทา้ย 25 มกราคม 2560) (วันสุดทา้ย 30 เมษายน 2560)

    ส่งค าร้องขอสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย      
 + เล่มใชส้อบ + SE03 + บว.03-2 +วพ.06 

(อักขราวิสุทธิ์)

    ส่งค าร้องขอสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย      
 + เล่มใชส้อบ + SE03 + บว.03-2 +วพ.06 

(อักขราวิสุทธิ์)

    ส่งค าร้องขอสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย      
 + เล่มใชส้อบ + SE03 + บว.03-2 +วพ.06 

(อักขราวิสุทธิ์)
(วันสุดทา้ย 20 พฤศจิกายน 2559) (วันสุดทา้ย 19 มนีาคม 2560 ) (วันสุดทา้ย 18 มถุินายน 2560)

          วันสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย/              
  ส่งค ารอ้งขอสอบประมวลความรู้ + บว06-1    

    + ส าเนาใบคะแนนทีเ่กรดครบทกุวิชา

          วันสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย/             
   ส่งค ารอ้งขอสอบประมวลความรู้ + บว06-1  

   + ส าเนาใบคะแนนทีเ่กรดครบทกุวิชา

          วันสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย/             
   ส่งค ารอ้งขอสอบประมวลความรู้ + บว06-1  

   + ส าเนาใบคะแนนทีเ่กรดครบทกุวิชา

(วันสุดทา้ย 9 ธันวาคม 2559) (วันสุดทา้ย 30 เมษายน 2560) (วันสุดทา้ย 30 มถุินายน 2560)

วันสอบประมวลความรู้ (ขอ้เขยีน) วันสอบประมวลความรู้ (ขอ้เขยีน) วันสอบประมวลความรู้ (ขอ้เขยีน)
(วันที่ 17 ธันวาคม  2559) (วันที่ 14 พฤษภาคม 2560) (วันที่ 16 กรกฎาคม 2560)

  ส่งเล่มตรวจการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)     
ทีโ่ครงการ+SE04

  ส่งเล่มตรวจการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)    
ทีโ่ครงการ+SE04

  ส่งเล่มตรวจการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)    
ทีโ่ครงการ+SE04

(วันสุดทา้ย 22 ธันวาคม 2558) (วันสุดทา้ย 24 พฤษภาคม 2560) (วันสุดทา้ย 24 กรกฏาคม 2560)

  น าตน้ฉบบั IS (ไมเ่ขา้เล่ม) + ซีด ี2 แผ่น        
 มาส่งโครงการฯ เพ่ือรบัใบแจ้งผลการสอบ

ประมวลไปเดนิเรื่องขอจบเอง

  น าตน้ฉบบั IS (ไมเ่ขา้เล่ม) + ซีด ี2 แผ่น       
 มาส่งโครงการฯ เพ่ือรบัใบแจ้งผลการสอบ

ประมวลไปเดนิเรื่องขอจบเอง

  น าตน้ฉบบั IS (ไมเ่ขา้เล่ม) + ซีด ี2 แผ่น      
มาส่งโครงการฯ เพ่ือรบัใบแจ้งผลการสอบ

ประมวลไปเดนิเรื่องขอจบเอง
(วันสุดทา้ย 23 ธันวาคม 2559) (วันสุดทา้ย 4 มถุินายน 2560) (วันสุดทา้ย 6 สิงหาคม 2560)
************************** ************************** **************************

1. ส าเนาใบแจ้งผลการสอบประมวล 1. ส าเนาใบแจ้งผลการสอบประมวล 1. ส าเนาใบแจ้งผลการสอบประมวล
2. บตัรประจ าตวันิสิต 2. บตัรประจ าตวันิสิต 2. บตัรประจ าตวันิสิต
3. ใบช าระค่าลงทะเบยีนเรียน (KU9), ใบเสร็จ (KU2) 3. ใบช าระค่าลงทะเบยีนเรียน (KU9), ใบเสร็จ (KU2) 3. ใบช าระค่าลงทะเบยีนเรียน (KU9), ใบเสร็จ (KU2)
4. ใบขอจบการศึกษา 4. ใบขอจบการศึกษา 4. ใบขอจบการศึกษา
5. ใบปลอดหน้ี 5. ใบปลอดหน้ี 5. ใบปลอดหน้ี
6. หนังสือรับรองความถูกตอ้งขอ้มลูการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6. หนังสือรับรองความถูกตอ้งขอ้มลูการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6. หนังสือรับรองความถูกตอ้งขอ้มลูการศึกษาค้นคว้าอิสระ
7. ซีดขีอ้มลู IS 1 แผ่น 7. ซีดขีอ้มลู IS 1 แผ่น 7. ซีดขีอ้มลู IS 1 แผ่น

(วันสุดทา้ย 9 มกราคม 2560) (วันสุดทา้ย 5 มถุินายน 2560) (วันสุดทา้ย 7 สิงหาคม 2560)
************************** ************************** **************************

ขั้นตอนการด าเนินการ ส าหรบัหลักสูตรแผน ข  (ยื่นที่โครงการฯ)

โครงรา่ง IS ส่งที่โครงการฯ (SE.01+SE.02) โครงรา่ง IS ส่งที่โครงการฯ (SE.01+SE.02) โครงรา่ง IS ส่งที่โครงการฯ (SE.01+SE.02)

     นิสิตตอ้งน าหลักฐานประกอบการขอจบการศึกษา ดงัน้ี   
 ไปเดนิเรือ่งขอจบการศึกษาที่บณัฑิตฯ ดว้ยตนเอง

     นิสิตตอ้งน าหลักฐานประกอบการขอจบการศึกษา ดงัน้ี    
ไปเดนิเรือ่งขอจบการศึกษาที่บณัฑิตฯ ดว้ยตนเอง

     นิสิตตอ้งน าหลักฐานประกอบการขอจบการศึกษา ดงัน้ี    
ไปเดนิเรือ่งขอจบการศึกษาที่บณัฑิตฯ ดว้ยตนเอง


