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ค ำถำมที่พบบ่อย 

1. ถำม : นิสิตลงทะเบียนเรยีนได้ภำคเรียนละกี่หน่วยกิต  
     ค ำตอบ : นิสิตลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
 
2. ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต ต้องท ำอย่ำงไร  
    ค ำตอบ : เกรดเฉลี่ยรวมต้องไม่ต่่ำกว่่ำ 2.00 โดยเขียนค่ำร้องท่ัวไป (NU18) เร่ือง ขอลงทะเบียน
เรียนมำกกว่ำเกณฑ์ ผ่ำนควำมเห็นชอบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ แนบผลกำรเรียน และยื่นค่ำร้องท่ี 
งำนวิชำกำรคณะฯเพ่ือด่ำเนินกำรต่อไป (ต้องด่ำเนินกำรก่อนลงทะเบียน)  
 
3. ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรลงทะเบียนรำยวิชำเพ่ือแก้ไขผลกำรเรียน (แก้ F) หรือลงทะเบียนใน
รำยวิชำที่ถอน  (ติด W) หรือต้องกำรรีเกรด (รำยวิชำที่เคยได้เกรดต่ ำว่ำ C) ต้องท ำอย่ำงไร 
    ค ำตอบ : ให้นิสิตเขียนใบค่ำร้อง NU6 เพ่ือเพิ่มรำยชื่อนิสิต ผ่ำนควำมเห็นชอบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ, 
อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ และยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำรเพื่อด่ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ เวลำเรียนต้องไม่ทับ
ซ้อนกัน (กรณีผูส้อนเป็นอำจำรย์พิเศษ ถ้ำผ่ำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำแล้วสำมำรถยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำร
ได้เลย) 

 
4. ค ำถำม : ถ้ำช ำระค่ำเทอมไม่ทันตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนดต้องท ำอย่ำงไร 
    ค ำตอบ : ให้นิสิตเพ่ือยื่นค่ำร้อง (NU 7) ขอคืนสภำพกำรเป็นนสิิต ท่ีงำนวิชำกำรคณะ เพ่ือเสนอ
คณบดีลงนำม  เมื่อคณบดีลงนำมแล้วงำนวิชำกำรจะแจ้งให้นิสิตมำรับค่ำร้องเพื่อน่ำไปยื่นค่ำร้องต่อ
ท่ีงำนทะเบียน ตึก QS ชั้น 1 และรอรับผลกำรอนุมัติ เพ่ือรับค่ำร้องคืนพร้อมกับใบแจ้งยอดกำร
ช่ำระเงินจำกงำนทะเบียนนิสิตฯ เพ่ือน่ำไปช่ำระเงินท่ีกองคลัง ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 1 ตำมก่ำหนดวันท่ี
ประทับตรำจำกงำนทะเบียนนิสิตฯ เท่ำนั้น  

ท้ังนี้ กำรคืนสภำพกำรเป็นนิสิต มี 2 เหตุผล คือ  
1. คืนสภำพเพ่ือลงทะเบียนเรียน (ค่ำใช้จ่ำย มีค่ำธรรมเนียมกำรขอคืนสภำพกำร 

เป็นนิสิต จ่ำนวน 1,000 บำท + ค่ำปรับลงทะเบียนล่ำช้ำสัปดำห์ละ 100 บำท แต่ไม่เกิน 5 สัปดำห์ 
+ ค่ำเทอม) 

 2. คืนสภำพเพื่อรักษำสภำพกำรเป็นนิสิต ซึ่งอำจไม่มีรำยวิชำเรียนในภำคเรียนนั้น  
(ค่ำใช้จ่ำย มีค่ำธรรมเนียมกำรขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต จ่ำนวน 1,000 บำท + ค่ำรักษำสภำพกำร
เป็นนิสิต ภำคเรียนละ 500 บำท) 
  *กรณีนิสิตกู้ยืม กยศ. สำมำรถตรวจสอบได้จำกระบบกำรลงทะเบียน (reg) ถ้ำระบบ
ขึ้น R แสดงว่ำไม่ต้องส่ำรองจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  กยศ.จะจ่ำยให้ (จะเห็นอักษร R หลังจำก
กำรลงทะเบียน) แต่นิสิตชั้นปี 1 (ภำคต้น) จะต้องส่ำรองจ่ำยก่อน หลังจำก กยศ. อนุมัติเงินกู้
เรียบร้อยแล้ว ธนำคำร กรุงไทย ส่ำนักงำนใหญ่ จะโอนเงินให้มหำวิทยำลัย เพื่อโอนเงิน
คำ่ธรรมเนียมคืนให้กับนิสิตผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทยของนิสิตเอง 
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5.  ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิมหลังก ำหนดต้องท ำอย่ำงไร 
    ค ำตอบ : เขียนใบค่ำร้อง NU8 และ (ค่ำร้อง NU6 กรณียังไม่มีรำยชื่อในรำยวิชำท่ีต้องกำร
ลงทะเบียน) ยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำร เพื่อเสนอคณบดีลงนำม เมื่อคณบดีลงนำมแล้วงำนวิชำกำร
จะแจ้งนิสิตมำรับค่ำร้องเพ่ือน่ำไปยื่นค่ำร้องต่อท่ีงำนทะเบียน (ตึก QS) ต้องด่ำเนินกำรภำยใน 5 
สัปดำห์หลังจำกหมดก่ำหนด 

6. ค ำถำม : กำรลงทะเบยีนเรียนล่ำช้ำ ต้องท ำอย่ำงไร 
   ค ำตอบ : กรณีที ่ 1 : สำมำรถด่ำเนินกำรลงทะเบียนภำยใน  2  สัปดำห์แรกนับจำกวันเปิด 
ภำคเรียน  ส่ำหรับภำคเรียนปกติ  และภำยในสัปดำห์แรกนับจำกวันเปิดภำคเรียนส่ำหรับ 
ภำคฤดูร้อน  ท้ังนี้ ต้องช่ำระค่ำปรับค่ำลงทะเบียนเรียนช้ำวันละ  25  บำท นับเฉพำะวันท่ำกำร 
        กรณีที่  2 : ในภำคกำรศึกษำใด  หำกนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลำท่ีก่ำหนด  หรือ
ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ช่ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน  ในเวลำที่มหำวิทยำลัยก่ำหนด  จะถือว่ำ
นิสิต  “พ้นสภำพนิสิต”  ตำมข้อบังคับฯ นิสิตจะต้องท่ำค่ำร้องเพื่อขอคืนสภำพกำรเป็นนิสิต 
(ด่ำเนินกำรตำมข้อ 4) และขอลงทะเบียนหลังก่ำหนด  หรือรักษำสภำพนิสิต  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  1.  ใช้ค่ำร้องขอคืนสภำพนิสิต  (NU7)  กรอกข้อควำมให้สมบูรณ์  น่ำค่ำร้องผ่ำนคณบดี    
ต้นสังกัด  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  2.  ยื่นค่ำร้องท่ีงำนทะเบียนนิสิต  
  3.  ให้นิสิตรอรับทรำบผล และแจ้งยอดช่ำระค่ำลงทะเบียนเรียน 
  4.  นิสิตน่ำใบแจ้งยอดช่ำระค่ำลงทะเบียนไปช่ำระค่ำธรรมเนียมท่ีกองคลัง  
 
7. ค ำถำม : กำรลงทะเบยีนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำหรือเปลี่ยนหมู่เรียน ในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ต้องท ำอย่ำงไร 
   ค ำตอบ : นิสิตสำมำรถท่ำกำรเพิ่ม-ถอนหรือเปลี่ยนหมู่เรียนในระบบ reg ภำยใน 2 สัปดำห์นับจำก
เปิดภำคเรียน (ภำคฤดูร้อน ด่ำเนินกำรเพิ่ม-ถอนภำยใน 1 สัปดำห์นับจำกเปิดเทอม) กำรเพิ่มรำยวิชำ
ในเวลำท่ีก่ำหนดจะไม่เสียค่ำปรับ หำกถอนรำยวิชำนิสิตจะเสียค่ำธรรมเนียมครั้งละ 10 บำท  
ซึ่งค่ำธรรมเนียมจะรวมกับค่ำเทอมในใบแจ้งหนี้ นิสิตต้องด่ำเนินกำรเองทำง www.reg.nu.ac.th  
 หมำยเหตุ   กำรถอนรำยวิชำใน 2 สัปดำห์แรก ตำมท่ีนิสิตท่ำเองในระบบจะไม่ปรำกฏรำยวิชำที่ถอน 
 
8. ค ำถำม : กำรถอนรำยวิชำหลังก ำหนด ต้องท ำอย่ำงไร 
   ค ำตอบ : นิสิตต้องยื่นค่ำร้อง (NU11) เร่ือง ขอถอนรำยวิชำ และใหผ้่ำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำลงนำม 
ในใบค่ำร้อง โดยนิสิตต้องน่ำค่ำร้องยื่นต่อเจ้ำหน้ำท่ีกองบริกำรกำรศึกษำ งำนทะเบียนฯ ใต้อำคำร 
QS เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีด่ำเนินกำรถอนรำยวิชำให้ และนิสิตจะได้รับอักษร W ปรำกฏในระเบียนแสดง 
ผลกำรเรียน (Transcript) 
หมำยเหตุ   ท้ังนี ้ระยะเวลำกำรถอนรำยวิชำแต่ละภำคเรียนไม่เกินสัปดำห์ท่ี 12 ของเวลำเรียน  

(ตรวจสอบวันสิ้นสุดได้จำกปฏิทินกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยก่ำหนด)  

http://office.nu.ac.th/acad_web/download_list.php?type=5
http://www.reg.nu.ac.th/
http://(nu11)/
http://office.nu.ac.th/acad_web/download_list.php?type=5
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9.  ค ำถำม : หำกต้องกำร “ขอลำพักกำรเรียน” ต้องท ำอย่ำงไร 
    ค ำตอบ :  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนและช่ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำโดยสมบูรณ์ แต่ไม่ประสงค์
จะศึกษำต่อในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี ้
          1.  กรอกค่ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ (NU 17) ใหผู้้ปกครองลงนำมยินยอมในค่ำร้อง 
          2.  น่ำค่ำร้องฯ  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
          3.  ยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำรคณะ เพื่อเสนอคณบดีลงนำม  
          4.  ทำงคณะต้นสังกัดส่งค่ำร้องให้งำนทะเบียน เพ่ืออนุมัติ  
          5.  ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th ในระบบติดตำมค่ำร้อง 

10.  ค ำถำม : หำกต้องกำร “ลำออกจำกกำรเป็นนิสิต” ต้องท ำอย่ำงไร 
      ค ำตอบ : หำกนิสิตประสงค์ลำออกจำกกำรเป็นนิสิต  ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้  
          1.  กรอกค่ำร้องขอลำออกจำกกำรศึกษำ (NU 19) ให้ผู้ปกครองลงนำมยินยอมในค่ำร้อง 
          2.  น่ำค่ำร้องฯ  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
          3.  ยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำรคณะ เพื่อเสนอคณบดีลงนำม  
          4.  ทำงคณะต้นสังกัดส่งค่ำร้องให้งำนทะเบียน เพ่ืออนุมัติ  
          5.  ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th ในระบบติดตำมค่ำร้อง 

11. ค ำถำม :  ต้องกำร “ขอเทียบโอนรำยวิชำ” ท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรเทียบโอนรำยวิชำต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะต้นสังกัด ท้ังนี้ รำยวิชำท่ีน่ำมำ
เทียบโอนต้องมีเนื้อหำวิชำอยู่ระดับเดียวกันกับรำยวิชำท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลัยนเรศวร และมีผล
กำรเรียนเทียบได้ไม่ต่่ำกว่ำค่ำระดับขั้น 2 หรือ C ขึ้นไป  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
          1.  กรอกค่ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ (NU 14)  พร้อมแนบผลกำรเรียน และค่ำอธิบำย
รำยวิชำท่ีนิสิตเรียนผ่ำนมำแล้ว และค่ำอธิบำยรำยวิชำท่ีต้องกำรเทียบโอน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
          2.  น่ำค่ำร้องฯ  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
          3.  น่ำค่ำร้องฯ  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่  
          4.  ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำบนเว็บไซต์  www.reg.nu.ac.th  (หำกผลอนุมัติต้องช่ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเทียบโอนรำยวิชำ ครั้งละ 100 บำท ท่ีกองคลัง อำคำรมิ่งขวัญ) 
          5.  น่ำค่ำร้องท่ีได้รับกำรอนุมัติพร้อมใบเสร็จรับเงิน ย่ืนท่ีงำนทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกฐำนข้อมูล 
ให้นิสิต  
 
 
 
 
 
 

http://office.nu.ac.th/acad_web/download_list.php?type=5
http://www.reg.nu.ac.th/
http://office.nu.ac.th/acad_web/download_list.php?type=5
http://www.reg.nu.ac.th/
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12. ค ำถำม : ต้องกำร “ขอเทียบรำยวิชำ” ท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรขอเทียบรำยวิชำในกรณีท่ีหลักสูตรมีกำรปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงรำยวิชำที่มี
เนื้อหำคล้ำยคลึงกันแต่มีรหัสวิชำ/ชื่อวิชำ/จ่ำนวนหน่วยกิตไม่เหมือนกันให้ปฏิบัติดังนี้  
  1.  กรอกค่ำร้องท่ัวไป (NU 18)  ชื่อเร่ือง “ขอเทียบรำยวิชำ”  พร้อมแนบส่ำเนำ
รำยละเอียดและค่ำอธิบำยรำยวิชำท่ีมีกำรปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
  2.  น่ำค่ำร้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
  3.  เสนอค่ำร้องฯ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณบดีที่นิสิตสังกัดอยู่  
  4.  ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th 
 
13. ค ำถำม : หำกต้องกำรจะเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ  ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กำรเลื่อนยศ ปฏิบัติตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 

 กรอกค่ำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสุกล ยศ (NU16) พร้อมแนบหลักฐำนกำรเปลี่ยน 
 น่ำค่ำร้องฯ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำเพ่ือรับทรำบ 
 ยื่นค่ำร้องท่ีงำนทะเบียนฯ กองบริกำรกำรศึกษำ เพื่อท่ำกำรปรับฐำนข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

 
14. ค ำถำม : เกณฑ์กำรได้รับเกียรตินิยม มีเกณฑ์อย่ำงไรบ้ำง 
     ค ำตอบ : นิสิตที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับปริญญำเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
      1. มีค่ำระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

2. มีค่ำระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
         3. ต้องไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้่ำในรำยวิชำใด ๆ 

4. กรณีเป็นนิสิตท่ีมีกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน จ่ำนวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 6  
   ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
15. ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรขอใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) และใบรับรองต่ำงๆ ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : นิสิตที่ต้องกำรขอใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript)/ใบรับรองกำรเป็นนิสิต/ใบรับรอง
ก่ำลังเรียนภำคเรียนสุดท้ำย/ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรและก่ำลังรอฟังผลภำคเรียนสุดท้ำย  
ด่ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
          1.  กรอกค่ำร้องขอใบแสดงผลกำรเรียน/Transcript (NU 15)  หรือแบบฟอร์มกำรขอ
ใบรับรอง  (NU 21)  ในกรณีต้องกำรขอใบรับรองต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน 
          2.  กรณีขอใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  ให้แนบรูปถ่ำย 1 นิ้ว  จ่ำนวน 2 รูป 
          3.  ยื่นค่ำร้องและช่ำระค่ำธรรมเนียมท่ีงำนทะเบียนฯ  กองบริกำรกำรศึกษำ  
          4.  ติดต่อขอรับเอกสำรภำยใน 3 วันท่ำกำร 
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16.  ค ำถำม : ขั้นตอนกำรยื่นส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร        
      ค ำตอบ : เมื่อนิสิตเรียนครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรแล้ว ต้องท่ำเร่ืองยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำ 
ในภำคเรียนสุดท้ำย มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1.  ก่ำหนดวันเร่ิมยื่นขอส่ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ เร่ิมนับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของ  
ทุกๆ ภำคกำรศึกษำ เป็นระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคเรียนนั้น ๆ (ตำมปฏิทินกำรศึกษำ 
ของมหำวิทยำลัย) ต้องเสียค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บำท หำกพ้นก่ำหนดยื่นขอส่ำเร็จกำรศึกษำ 
นิสิตจะต้องท่ำค่ำร้องขอยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำช้ำกว่ำก่ำหนด โดยมคี่ำธรรมเนียมปรับกำรยื่นขอส่ำเร็จ
กำรศึกษำช้ำกว่ำก่ำหนด วันละ 50 บำท นับตั้งแต่วันที่พ้นก่ำหนดยื่นขอส่ำเร็จกำรศึกษำ ถึงวันท่ีนิสิต
ยื่นค่ำร้องขอยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำช้ำกว่ำก่ำหนด (นับเฉพำะวันท่ำกำร) 
          กรณีท่ีนิสิตท่ีเคยยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำไว้ในภำคกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส่ำเร็จกำรศึกษำ แต่ยังไม่
ส่ำเร็จกำรศึกษำ เนื่องจำกผลกำรเรียนภำคสุดท้ำยได้รับอักษร I , P, U , F หรือเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่เป็นไปตำมข้อบังคับฯ ก่ำหนด นิสิตจะต้องด่ำเนินกำรขอแก้ไขและยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำใหม่ 
ทุกภำคกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส่ำเร็จกำรศึกษำ (โดยให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนเดิม) 
  2.  นิสิตทุกระดับ บันทึกข้อมูลท่ีผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ (NU25) 
ส่ำหรบัส่งใบรับรองคุณวุฒิ  และส่งจดหมำยแจ้งข้อมูลกำรรับเข้ำพระรำชทำนปริญญำบัตรผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th และให้ส่ังพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลท่ีอยู่
ผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์  (NU25) ด้วยทุกครั้ง  เพ่ือน่ำไปประกอบเอกสำร 
กำรยื่นขอส่ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนท่ีคำดว่ำจะขอส่ำเร็จกำรศึกษำ  
          3.  เอกสำรท่ีจะต้องน่ำมำย่ืนขอส่ำเร็จกำรศึกษำ  มีดังนี้  
              3.1  แบบฟอร์มท่ีอยู่ผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์  (NU25)  ท่ีนิสิต
บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตำมข้อ 2 และสั่งพิมพ ์ NU25 เพ่ือประกอบกำรยื่นจบ
ด้วยทุกครั้ง  ถ้ำหำกนิสิตไม่น่ำ  NU25  มำย่ืนแสดงประกอบกำรยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำ จะไม่อนุญำต 
ให้ลงชื่อในสมุดคุมกำรยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำ และให้ถือว่ำนิสิตไม่ได้ยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนนั้น ๆ 
              3.2  รูปถ่ำยสวมชุดครุยวิทยฐำนะตำมระดับปริญญำ รูปถ่ำยสีหรือขำว-ด่ำ ขนำด 2 นิ้ว   
จ่ำนวน 2 รูป  (รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) ด้ำนหลังรูปถ่ำยให้ระบุชื่อ–สกุล รหัสประจ่ำตัวนิสิต  คณะ   
และสำขำวิขำ ด้ำนหลังรูปถ่ำยทุกรูป 
          ให้นิสิตที่ย่ืนส่ำเร็จกำรศึกษำทุกคน ส่งเอกสำรกำรยื่นจบตำมข้อ 3 พร้อมกับนิสิตลงชื่อใน
สมุดคุมกำรย่ืนส่ำเร็จกำรศึกษำด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐำนยืนยันกำรยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำต่อไป 
 
17.  ค ำถำม : กรณีขอยื่นส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่ไม่จบกำรศึกษำในภำคเรียนที่ยื่นขอส ำเร็จ 
ต้องเสียค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต จ ำนวน 2,000 บำท อีกหรือไม่        
      ค ำตอบ : ไม่ต้องเสียค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว แต่ต้องยื่นขอส่ำเร็จกำรศึกษำใหม่ ในภำคเรียน
สุดท้ำยท่ีคำดว่ำจะจบกำรศึกษำ โดยย่ืนค่ำร้อง NU25 ผ่ำนกองคลัง ลงนำมในค่ำร้อง และน่ำค่ำร้อง
ยื่นท่ีงำนทะเบียนฯ กองบริกำรกำรศึกษำ ใต้อำคำร QS และรูปใส่ชุดครุย ขนำด 2 นิ้ว จ่ำนวน 2 รูป 
พร้อมกับนิสิตลงชื่อในสมุดคุมกำรยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐำนยืนยัน 
กำรยื่นส่ำเร็จกำรศึกษำต่อไป 
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18. ค ำถำม : อยำกทรำบเกณฑ์ผลกำรเรียนที่ถูกพ้นสภำพกำรเป็นนิสิต   
     ค ำตอบ : มหำวิทยำลัยจะจ่ำแนกสภำพนิสิต เมื่อสิ้นสุดทุกภำคกำรศึกษำ (ผลกำรเรียนต้องออก
ครบทุกรำยวิชำ) ส่ำหรับผลกำรเรียนภำคฤดูร้อนจะน่ำไปรวมกับผลกำรเรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป 
ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนยกเว้นนิสิตที่ส่ำเร็จกำรศึกษำในภำคฤดูร้อน   

1)  นิสิตปกติ ต้องมีผลกำรเรียน 2.00 ขึ้นไป  
2)  นิสิตรอพินิจ คือ นิสิตท่ีมีผลกำรเรียนสะสมต่่ำกว่ำ 2.00  
3) กำรพ้นสภำพนิสิตจำกผลกำรเรียน ดังนี้ 
     นิสิตเรียนมำแล้วครบสองภำคกำรศึกษำปกติ GPA รวมไม่ถึง 1.50      
     นิสิตเรียนมำแล้วครบสี่ภำคกำรศึกษำปกติ  GPA รวมไม่ถึง 1.75  
     นิสิตที่เรียนมำแล้วสี่ภำคกำรศึกษำปกติขึ้นไป  GPA รวมไม่ถึง 1.75  
       (ทุกภำคเรียน) 

     หมำยเหตุ : นิสิตสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียน ทั้งนิสิตและอำจำรย์ท่ีปรึกษำสำมำรถดูผลกำร
เรียนได้ ซึ่งมีท้ังข้อมูลรำยภำคกำรศึกษำ หรือท้ังหมดตั้งแต่เข้ำศึกษำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนิสิตและ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำสำมำรถเลือกใช้โปรแกรมทดลอบค่ำนวณเกรด ส่ำหรับรำยวิชำท่ีก่ำลังศึกษำอยู่ 
เพ่ือทดลองค่ำนวณ GPA เพื่อเป็นกำรวำงแผนกำรเรียนต่อไป 
 
19. ค ำถำม : หำกนิสิตตอ้งกำรขอดูสมุดค ำตอบรำยวิชำที่ได้ประกำศผลสอบแล้ว เพื่อต้องกำร
ทรำบข้อผิดพลำดต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : ให้นิสิตเขียนค่ำร้องท่ัวไปของคณะนิติศำสตร์ โดยผ่ำนควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
และผ่ำนควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น และยื่นค่ำร้องได้ท่ีงำนวิชำกำรคณะนิติศำสตร์ 
เพ่ือเสนอคณบดี หำกผู้สอนเป็นอำจำรย์พิเศษให้ยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำรได้เลย เมื่อค่ำร้องได้รับ
พิจำรณำอนุญำตแล้ว งำนวิชำกำรหรือผู้สอนจะนัดให้นิสิตเข้ำมำดูสมุดค่ำตอบ 
 
20. ค ำถำม : หำกนิสิตมีควำมจ ำเป็นต้องลำเรียน จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : ให้นิสิตแจ้งควำมจ่ำเป็นกับอำจำรย์ผู้สอนด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับอำจำรย์ผู้สอนว่ำ 
ต้องท่ำใบลำเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่  ซึ่งทำงคณะนิติศำสตร์ไม่มีแบบฟอร์มใบลำให้นิสิต ท้ังนี ้
กำรพิจำรณำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ 
 
21. ค ำถำม : ผลกำรเรียนแต่ละภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยส่งใหผู้้ปกครอง อย่ำงไร 
     ค ำตอบ : เมื่อผลกำรเรียนออกครบทุกรำยวิชำ งำนทะเบียนฯ จะด่ำเนินกำรส่งผลกำรเรียน 
เป็นรำยเทอมให้กับผู้ปกครองตำมท่ีอยู่ของผู้ปกครองท่ีกรอกไว้ในระบบ reg 
 
22. ค ำถำม : หำกนิสิตประสงค์ต้องกำรเรียนรำยวิชำอื่นๆที่ไม่มีในหลกัสูตร (เป็นรำยวิชำของ
คณะอื่น) จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมหรือไม่ 
     ค ำตอบ : ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำท่ีเสียแต่ละภำคเรียน
เหมำจ่ำยอยู่แล้ว นิสิตลงทะเบียนกี่รำยวิชำก็เสียค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเท่ำเดิม 
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23. ค ำถำม : กรณีที่นิสิตไม่จบตำมแผนกำรเรียน (4 ปี) ต้องเสียค่ำเทอมอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : หำกนิสิตตกค้ำงหรือต้องเรียนเกิน 4 ปี ไม่ว่ำจะลงทะเบียนเรียนกี่วิชำ ก็ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย ตำมท่ีเสียส่ำหรับภำคเรียนปกติ ตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
เร่ือง ก่ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
https://reg2.nu.ac.th/notification/NUREG_FEE_2561_bachelor.pdf 
 
24. ค ำถำม : นิสิตมีควำมประสงค์จะย้ำยไปเรียนคณะ/สำขำอ่ืน ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ :  หำกนิสิตประสงค์จะย้ำยไปเรียนคณะ/สำขำอ่ืน  ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้  
           1.  กรอกค่ำร้องขอย้ำยคณะ/สำขำวิชำเรียน (NU13) 

2.  น่ำค่ำร้องฯ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  
         3.  ยื่นค่ำร้องท่ีงำนวิชำกำรคณะ เพื่อเสนอคณบดีลงนำม  
         4.  งำนวิชำกำรคณะ โทรศัพท์แจ้งนิสิตมำรับค่ำร้องไปด่ำเนินกำรต่อกับคณะ 

ท่ีจะย้ำยไป  
5.  เมื่อคณะใหม่พิจำรณำคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีคณะก่ำหนด หำกอนุมัติกำรรับย้ำย  
6. คณบดีคณะใหม่ลงนำมในค่ำร้อง และส่งค่ำร้องท่ีงำนทะเบียนอนุมัติ  
7. นิสิตรับค่ำร้อง และน่ำไปเสียค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท ท่ีกองคลัง ตึกมิ่งขวัญ  
8. นิสิตยื่นค่ำร้องท่ีงำนทะเบียน เพ่ือท่ี จนท.ทะเบียนบันทึกกำรย้ำยคณะ/สำขำ 
9. นิสิตลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรศึกษำของคณะ/สำขำใหม่ 

 
25. ค ำถำม : ใบเสร็จค่ำเทอม ที่จะต้องน ำไปเบิกกบัหน่วยงำนของผู้ปกครอง ขอได้ที่ไหน 
     ค ำตอบ : เมื่อนิสิตช่ำระค่ำเทอมโดยกำรโอนผ่ำนธนำคำรแล้ว 3 วันท่ำกำร สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จ
ได้จำกระบบ www.reg.nu.ac.th พรอ้มท้ัง พิมพ์เอกสำรแนบกำรเบิก ดังนี้ 
 1)  ใบเสร็จ (พิมพ์ครั้งแรก จะเป็นฉบับจริง เท่ำนั้น)  
 2)  หนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2556 เรื่อง 
กำรใช้ลำยมือชื่อผู้รับเงินด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐำนในกำรเบิก
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 3) ประกำศอัตรำค่ำบ่ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
26. ค ำถำม : หำกท ำบัตรนิสิตหำย ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กรณีบัตรนิสิตหำย ให้นิสิตไปติดต่อกับธนำคำรท่ีเคยท่ำบัตรไว้เมื่อตอนปี 1 (ซึ่งจะใช้
ควบคู่กับบัญชีธนำคำรด้วย) หรือหำกต้องกำรเปลี่ยนธนำคำร ก็สำมำรถท่ำได้ โดยไปติดต่อที่
ธนำคำรนั้นๆ เพื่อเขียนค่ำขอเปิดบัญชีเพื่อท่ำบัตร (ท่ีมีท่ีท่ำกำรในมหำวิทยำลัยนเรศวร พร้อมช่ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรท่ำบัตร ซึ่งแต่ละธนำคำรไม่เท่ำกัน)  
 
 

https://reg2.nu.ac.th/notification/NUREG_FEE_2561_bachelor.pdf
http://www.reg.nu.ac.th/
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27. ค ำถำม : หำกไม่ได้เขำ้ทดสอบภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ก่อนจบ
กำรศึกษำจะมีผลอย่ำงไร  
     ค ำตอบ : นิสิตระดับปริญญำตรีทุกคน ต้องมีผลกำรทดสอบควำมรู้ท้ัง 2 ด้ำน ดังนี้   
(หำกไม่มีผลสอบท้ัง 2 ด้ำนจะไม่ส่ำเร็จกำรศึกษำ) 

1. ทดสอบภำษำอังกฤษ 
นิสิตต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยนิสิตต้องเข้ำรับกำรทดสอบในชั้นปี 3 

ภำคเรียนต้น จำก สถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
นเรศวร เรื่อง กำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ ส่ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี 

หมำยเหตุ  นิสิตสำมำรถดูข้อมูลก่ำหนดกำรรับสมัครและสอบได้ท่ี 
http://www.nulc.nu.ac.th/testing/pdf/Annual_Calendar_of_CEPT.pdf 

 
2. ทดสอบควำมรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นิสิตต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยนิสิต
ต้องเข้ำรับกำรทดสอบก่อน จบกำรศึกษำ จำกกองบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มหำวิทยำลัยนเรศวรตำมประกำศมหำวิทยำลัยนเรศวร เรื่อง กำรทดสอบควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี 

หมำยเหตุ  นิสิตสำมำรถดูข้อมูลก่ำหนดกำรรับสมัครและสอบได้ที่  
       https://citcoms.nu.ac.th/services/ict-exam/ 

 
28. ค ำถำม : บัตรนิสิตหำย ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : บัตรนิสิต เป็นบัตร ATM ต้องติดต่อธนำคำร เพ่ือท่ำบัตรใหม่ 
 
29. ค ำถำม : กรณีนิสิตลมื password / username ส ำหรับลงทะเบียน ตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กรณีท่ีนิสิตลืม password / Username ในกำรลงทะเบียน ให้นิสิตด่ำเนินกำรดังนี้ 
  1. ติดต่อที่สถำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ชั้น 2 ห้อง 228 โดยติดต่อด้วย
ตนเอง พร้อมแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจ่ำตัวประชำชน หรือติดต่อกองบริกำรกำรศึกษำ (ส่วนงำน
คอมพิวเตอร์) 
  2. ถ้ำเป็น password เข้ำใช้งำนเว็บไซด์ของนิสิตหำย หรือต้องกำรเปลี่ยน ให้เข้ำไปที่ระบบ 
reg (http://www.reg.nu.ac.th) 
 
30. ค ำถำม : นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน แต่ไม่สำมำรถกู้ กยศ.ได้ จะหำทุนกำรศึกษำ
จำกไหน 
     ค ำตอบ :  ให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอทุนได้ท่ีกองกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัย หรืองำนกิจกำรนิสิต
และศิษย์เก่ำ คณะนิติศำสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป 
 

http://www.nulc.nu.ac.th/testing/pdf/Annual_Calendar_of_CEPT.pdf
https://citcoms.nu.ac.th/services/ict-exam/
http://www.reg.nu.ac.th/
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31. ค ำถำม :  ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ เมื่อไร 
     ค ำตอบ :  ผลกำรเรียนภำคเรียนสุดท้ำยออกครบทุกรำยวิชำ จนท.งำนทะเบียนฯ จะตรวจสอบ
ข้อมูลของนิสิตเป็นรำยบุคคล หำกนิสิตมีข้อมูลกำรส่ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมท่ีโครงสร้ำงหลักสูตร
ก่ำหนด มีผลกำรทดสอบคอมพิวเตอร์ฯ และมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษปรำกฏในฐำนข้อมูล  
สถำนะของนิสิตจะขึ้นว่ำ “ส่ำเร็จกำรศึกษำ” จนท.งำนทะเบียนฯ จะแจ้งให้นิสิตมำรับใบรับรอง
คุณวุฒิ ไม่เกิน 2 สัปดำห์ หลังจำกส่ำเร็จกำรศึกษำ 
 
32. ค ำถำม :  หำกบัณฑติที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่ประสงค์เข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
จะขอรับใบปริญญำบัตรได้เมื่อไร และรับที่ไหน 
     ค ำตอบ :  บัณฑิตที่ส่ำเร็จกำรศึกษำ ไม่เข้ำรับปริญญำบัตรตำมท่ีก่ำหนด สำมำรถมำขอรับ 
ใบปริญญำบัตรได้หลังจำกเสร็จพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร โดยรับท่ีงำนทะเบียนฯ กองบริกำร
กำรศึกษำ ใต้อำคำร QS 
 
33. ค ำถำม : นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน แต่ไม่สำมำรถกู้ กยศ.ได้ จะหำทุนกำรศึกษำจำกไหน 
     ค ำตอบ :  ให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอทุนได้ท่ีกองกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัย หรืองำนกิจกำรนิสิต 
และศิษย์เก่ำ คณะนิติศำสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป 
 
34. ค ำถำม : นิสิตที่มีควำมประสงค์จะขอทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กยศ. เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อนักเรียนท่ีมำจำกครอบครัวมีฐำนะยำกจนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนถึงระดับปริญญำตรี โดยนิสิตต้องช่ำระคืนพร้อมดอกเบ้ียในอัตรำต่่ำ 
เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรำยได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บำท/ปี 
   สำมำรถกู้ยืมได้ท้ังค้ำบ่ำรุงกำรศึกษำและค่ำครองชีพ 
   นิสิตลงทะเบียนทำงInternet เพ่ือขอรหัสผ่ำนของผู้กู้ยืม ผ่ำนระบบ E-Studentloan ทำง
เวปไซด์ http://www.studentloan.or.th 
  * นิสิตดำวน์โหลดและกรอกรำยละเอียด แบบฟร์อม กำรเข้ำสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นผู้กู้ฯ 
ทำงเวปไซด์ www.sa.nu.ac.th พร้อม เอกสำรแนบ เข้ำรับกำรสัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรกองทุนฯ 
ประจ่ำคณะท่ีนิสิตสังกัด อยู่ตำมวันเวลำ ที่คณะก่ำหนด นั้น ๆ 
   วันเวลำกำรสมัครด่ำเนินกำรตำมคณะก่ำหนด 
   พร้อมท้ังติดต่อขอแบบค่ำร้องกู้ยืมท่ีคณะของ นิสิตโดยตรงเพื่อเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ผู้มีสิทธิ์
กู้ยืมเงิน 
  download ใบค่ำร้องเพื่อขอสัมภำษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  download ขั้นตอนกำรขอกู้ยืม กยศ. 
  ตรวสอบค่ำลงทะเบียน เงินกู้ กยศ. 
http://www.finance.nu.ac.th/web55/index.php?p=contest.php&&u=loan.php 
สอบถำมเพิ่มเติมได้ท่ี 055-968317-18 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/SSIDK2.pdf
http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/SSIDk5.pdf
http://www.finance.nu.ac.th/web55/index.php?p=contest.php&&u=loan.php
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35. ค ำถำม : กำรขอใบ Transcript กิจกรรม ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรขอ Transcript กิจกรรม ส่ำหรับนิสิตรหัส 50 ขึ้น ไป มีวิธีกำรดังนี้ 
   1. download แบบฟอร์ม ใบค่ำร้องขอใบ Activity transcript (ในหน้ำเว็บไซต์ 
www.sa.nu.ac.th/2010/actran ) ปริ้นแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2. log in เข้ำระบบเพื่อบันทึกข้อมูล ในหน้ำเว็บ http://acttrans.nu.ac.th (คลิ๊ก log in 
มุมขวำบน) 
  3. ปริ้นเอกสำรท่ีได้จำกกำร log in (ในข้อ 2) พร้อมแบบฟอร์ม (ในข้อ 1) ส่งท่ีห้องนโยบำย
และแผน อำคำรอเนกประสงค์ กองกิจกำรนิสิต 
  4. หลังจำกย่ืนเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 5 วัน ท่ำกำร ให้นิสิตมำรับ ใบ Transcript 
กิจกรรม ได้ 
  5. สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ห้องงำนกิจกรรม อำคำรอเนกประสงค์ 055-961210 
 
36. ค ำถำม : ถ้ำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะจบกำรศึกษำ
หรือไม่ 
     ค ำตอบ : จบกำรศึกษำตำมปกติ แต่นิสิตจะไม่สำมำรถขอใบรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
 
37. ค ำถำม : กำรย้ำยทะเบียนบ้ำน  ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรย้ำยเข้ำ ด่ำเนินกำรดังนี้ 
  1. ตรวจสอบบ้ำนเลขที่ของมหำวิทยำลัยนเรศวร จำกระบบกำรยืนยันสิทธิ์ 
  2. ไปที่ว่ำท่ีกำรอ่ำเภอในภูมิล่ำเนำ (พร้อมกับผู้ปกครอง) แจ้งย้ำยเข้ำ บ้ำนเลขท่ี 99/xx   
หมู่ 9 ต.ท่ำโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จะได้รับ ทร.6(2ฉบับ) 
  3. น่ำ ทร.6 มำย่ืนท่ีมหำวิทยำลัยในวันรำยงำนตัว หรือ ส่ำนักงำนหอพักนิสิตมหำวิทยำลัย
นเรศวร อำคำรขวัญเมือง ชั้น ล่ำง 
  4. หลังจำกกำรยื่นเอกสำร ประมำณ 1 เดือน จะได้รับ ทร.14 เพ่ือน่ำไปใช้เป็นเอกสำร
รำชกำร (ติดต่อรับด้วยตนเองท่ีส่ำนักงำนหอพักฯ) 
  กำรย้ำยออก  ใหด้่ำเนินกำรติดต่อที่ว่ำกำรอ่ำเภอ (ภูมิล่ำเนำเดิม) แจ้งควำมประสงค์ย้ำยออก 
(ถ้ำอำยุไม่เกิน 20 ปี สำมำรถให้ผู้ปกครองด่ำเนินกำรแทนได้ แต่หำกอำยุเกิน 20 ปี ต้องไปด่ำเนินกำร
ด้วยตนเอง พร้อมเจ้ำบ้ำน) 
 
 
 
 
 
 
 

http://acttrans.nu.ac.th/
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38. ค ำถำม : กรณีนิสิตบำดเจ็บ ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จะเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้อย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลกรณี อุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจำกรถ ต้องเบิกจำก พรบ.ก่อน)  
เช่น หกล้ม หมำกัด มีดบำด  นิสิตสำมำรถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้ 
  1. กรณเีหตุเกิดในมหำวทิยำลัย หรือใกล้เคียง นิสิตสำมำรถเข้ำรักษำท่ี รพ.มน.โดยสิทธิ
ประกันสุขภำพ บัตรทอง 30 บำท (ท้ังนี้นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรักษำพยำบำลท่ี รพ.มน.ก่อน โดยใช้
หลักฐำนส่ำเนำบัตรนิสิตและบัตรประชำชน ยื่นท่ีห้องหมำยเลข 1 รพ.มน.) หำกไม่ยื่นสิทธิ์ นิสิตจะต้อง
ส่ำรองเงินค่ำรักษำพยำบำลเองไปก่อน แล้วน่ำมำเบิกที่กองทุนสวัสดิภำพนักเรียนและนิสิต โดยกรอก
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล พร้อมแนบหลักฐำน  
  1) ใบเสร็จรับเงิน     3) ใบรับรองแพทย์ 
  2) ใบสรุปค่ำรักษำ    4) ส่ำเนำบัตรนิสิต 
และน่ำไปยื่นท่ี ห้องทุนกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต อำคำรอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 
15,000 บำท ต่อ 1 ครั้งอุบัติเหตุ  
  2. เหตุเกิดนอกมหำวิทยำลัย หรือไม่สำมำรถเข้ำรักษำใน รพ.มน.ได้  
  ให้นิสิตส่ำรองเงินค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน แล้วน่ำมำเบิกกับกองทุนสวัสดิภำพนักเรียนและนิสิต 
โดยแนบหลักฐำน ดังนี้ 
 1) ใบเสร็จรับเงิน     3) ใบรับรองแพทย์ 
  2) ใบสรุปค่ำรักษำ    4) ส่ำเนำบัตรนิสิต 
และน่ำไปยื่นท่ี ห้องทุนกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต อำคำรอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 
15,000 บำท  ยกเว้น รพ.อินเตอร์เวชกำร รพ.กรุงเทพ(พิษณุโลก) ซึ่งท่ำสัญญำกับมหำวิทยำลัยไว้แล้ว 
จึงไม่ต้องส่ำรองจ่ำย 
  อุบัติเหตุที่เกิดจำกรถ ต้องด่ำเนินกำรใช้สิทธิจำก พรบ.(พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ.2533) ก่อน ใช้สิทธิได้ 15,000 บำท โดยใช้หลักฐำน ดังนี้ 
  1. ส่ำเนำใบกรมธรรม์ 
  2. ส่ำเนำคู่มือรถ (หน้ำแรกที่มีชื่อเจ้ำของรถและหน้ำท่ีมีกำรต่อภำษี) 
  3. ส่ำเนำใบแจ้งควำม พร้อม รับรองส่ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีต่ำรวจ 
  4. ส่ำเนำบัตรประชำชน และส่ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของรถ 
  5. ส่ำเนำบัตรประชำชน และส่ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประสบภัย 
  6. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
  7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 
*หำกบริษัทท่ีท่ำประกันภัยไม่มีสำขำอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สำมำรถติดต่อบริษัทกลำงคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ จ่ำกัด ในจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-217111 และ 055-217916 
**หน่วยงำนท่ีให้ค่ำปรึกษำ สำยด่วนประกันภัย 1186 ส่ำนักงำนประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์ 055-282385-6 
 

http://www.sa.nu.ac.th/2010/e-Fund/Fund/default.html
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  กรณีเจ็บป่วย 
   ใช้สิทธิ์บัตร 30 บำท (สิทธิหลักประกันสุขภำพท่ัวหน้ำ ถ้ำนิสิตขึ้นทะเบียนกำรรักษำไว้ที่ 
รพ.มน.ก็สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในวัน เวลำ รำชกำร โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ยกเว้น  
เป็นยำนอกบัญชีท่ีไม่สำมำรถเบิกได้) ท้ังนี้ หำกนิสิตเข้ำรับกำรรักษำนอกเวลำรำชกำร ในกรณีท่ีไม่ใช่
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นิสิตจะต้องช่ำระค่ำรักษำพยำบำลเอง 
   ใช้สิทธิ์บุตรข้ำรำชกำร โดยสำมำรถยื่นขอใช้สิทธิ์รักษำท่ี รพ.มน. ห้องหมำยเลข 1     
พร้อมน่ำส่ำเนำบัตรนิสิตและบัตรประชำชนไปยื่น 
   จ่ำยเอง 
 
39. ค ำถำม : อยำกทรำบขั้นตอนในกำรขอผ่อนผันทหำรเกณฑ ์ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
     ค ำตอบ : ให้นิสิตชำยท่ีมีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ ( พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) และต้องกำรผ่อนผัน 
กำรตรวจเลือกฯ ได้ท่ี กองกิจกำรนิสิต โดยมีเอกสำร ดังนี้ 
  1. ส่ำเนำ สด.9 จ่ำนวน 2 ฉบับ 
  2. ส่ำเนำ สด.35 จ่ำนวน 2 ฉบับ 
  3. ส่ำเนำทะเบียนบ้ำน (ทะเบียนบ้ำนเดิม ก่อนย้ำยเข้ำ ม.นเรศวร) 
  4. ส่ำเนำบัตรนิสิต  
  5. แบบฟอร์มของผ่อนผันทหำรเกณฑ์ download 
  ยื่นก่อน 30 ธันวำคม ของทุกปีเท่ำนั้น หำกพ้นก่ำหนดนี้ นิสิตต้องไปจับสลำก ใบด่ำ-ใบแดง 
(หำกได้ใบแดง ต้องเป็นทหำรทันที) 
  download แบบฟอร์มกำรผ่อนผัน แล้วน่ำไปให้ อำจำรย์ท่ีปรึกษำลงนำม ก่อนน่ำมำยื่นท่ี 
กองกิจกำรนิสิต (ศูนย์แนะแนวและให้ค่ำปรึกษำ) อำคำรอเนกประสงค์ 
 
ข้อปฏิบัติส ำหรับนิสิตที่ไดร้ับกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
  1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องสง่เอกสำรกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกอง
ประจ่ำกำรต่อมหำวิทยำลัยอีก 
  2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกทหำรทุกปี ตำมวัน และเวลำ ท่ีระบุใน 
สด.35 จนกว่ำจะส่ำเร็จกำรศึกษำ โดยน่ำหลักฐำน สด.9, สด.35 และบัตรประจ่ำตัวประชำชนไปด้วย 
หำกไม่ไปแสดงตน มีโทษตำมกฎหมำย จ่ำคุกไม่เกิน 3 ปี และเข้ำเป็นทหำรกองประจ่ำกำรทันทีเมื่อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ 
  3. ในกรณีท่ีนิสิตส่ำเร็จกำรศึกษำ พ้นสภำพ หรือลำออกจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร นิสิตจะ
หมดสิทธ์ิในกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ่ำกำรทันที และจะต้องแจ้ง
ให้อ่ำเภอภูมิล่ำเนำทหำรทรำบ ภำยใน 30 วันนับจำกวันส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิต 
หำกไม่ปฏิบัติตำมจะผิดกฎหมำยตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497 
 
 
 

http://www.ssid.nu.ac.th/document/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.ssid.nu.ac.th/form.htm
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40. ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรขอพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำมำรถติดต่อได้อย่ำงไร  
ค ำตอบ : นิสิตสำมำรถติดต่อกับอำจำรย์ท่ีปรึกษำได้โดยตรงกรณีมีไลน์กลุ่มกับอำจำรย์ 

ท่ีปรึกษำหรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำได้ให้เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้โดยตรงไว้กรณีติดต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ไม่ไดไ้ม่ว่ำด้วยเหตุใด นิสิตสำมำรถมำติดต่อท่ีงำนกิจกำรนิสิตฯ หรืองำนบริกำรกำรศึกษำ ห้อง
ส่ำนักงำนเลขำนุกำรฯ คณะนิติศำสตร์ ชั้น 3 อำคำรคณะนิติศำสตร์ ในวันและเวลำรำชกำร  
(จันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30–16.30 น.) เพ่ืออ่ำนวยควำมสะดวกในกำรนัดพบ หรือ โทรศัพท์ 0-5596-
1734 หรือ 0-5596-1737 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   หำกนิสิตหรือผู้ปกครองต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยใดๆ  

สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีงำนบริกำรกำรศึกษำ คณะนิติศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-1737 หรือ 0-5596-1738 


