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เปิดประเด็น { บอกเล่า }

ก

ลั บ มาอั พ เดทเรื่ อ งราวดี ๆ ในจดหมายข่ า วฉบั บ ที่ 2
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 เดือนส่ง
ท้ายปีเก่าและต้อนรับปี ใหม่ ของส�ำนักทะเบียนและประมวล
ผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับฉบับนีเ้ รามาท�ำความ
รู้จักช่องทางการให้บริ การที่นักศึกษาสามารถท�ำด้วยตนเอง
“Self – Service” เป็นทางเลือกใหม่ของนักศึกษา สะดวก
รวดเร็วทันใจ และมีประสิทธิภาพกันเลย ^^
บริ ก ารที่ 1 บั ต รนั ก ศึ ก ษา Smart Card นอกเหนื อ จากเป็ น
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา บัตร ATM แล้วนั้น ยังได้เพิ่มบริการบัตรกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart Purse ที่สามารถใช้ช�ำระเงินค่าเอกสาร
ทางการศึกษา ทั้งหน้าเคาน์เตอร์ของส�ำนักทะเบียนฯ และใช้คู่กับเครื่อง
ผลิตใบรับรองอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถเติมเงินได้ตามช่องทางการเติมเงิน
ของธนาคารกรุงไทยฯ
บริการที่ 2 คือ บริการใบเสร็จ Online ซึง่ ทางกองคลังกับส�ำนักทะเบียนฯ
หารือร่วมกันในการปรังปรุงระบบเพื่อให้สามารถจัดท�ำใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการพัฒนา
ระบบให้นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ

ภาพ reviews
กิจกรรม
เมือ่ วันที่ 16 17 23 24
และ 30 มกราคม 2559

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดสอบตรงประจ�ำปีการศึกษา 2559

เมือ่ วันที่ 27-28 มกราคม 2559

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครัง้ ที่ 20
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

ประจำ�เดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

บริการทางการศึกษาของส�ำนักทะเบียนฯ หลังจากการตัดเงินในบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 10 วัน โดยการสั่งพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้น จะได้รับใบเสร็จ
ต้นฉบับ
บริการที่ 3 ใบรับรอง Online นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ
ใบรับรองออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.reg.tu.ac.th
ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน
เสร็จแล้วพิมพ์ใบแจ้งการช�ำระเงิน เพื่อนําไปยืนชําระเงินค่าใบรับรองที่
ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
บริการที่ 4 เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ ส�ำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
เท่ า นั้ น นั ก ศึ ก ษาสามารถขอเอกสารทางการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองง่ า ยๆ
โดยใช้ คู ่ กั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา Smart Purse ทั้ ง 3 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา ดั ง นี้
หอสมุดป๋วยฯ มธ. ศูนย์รังสิต หอสมุดปรีดีพนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์
และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนย์ล�ำปาง
บริการที่ 5 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต Online …ทางเลือกใหม่ของบัณฑิต
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาสามารถท� ำ รายการขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ผ่ า นทาง
www.reg.tu.ac.th แล้ ว ช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มได้ ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บัณฑิตเลือกรับเอกสาร
ส�ำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี คือ รับด้วยเองตน หรือ ทางไปรษณีย์
บริการที่ 6 SIM TU หรือ TU NEWS เป็นการให้บริการข่าวสารผ่าน
SMS ส�ำหรับนักศึกษา ซึง่ ข่าวสารทีไ่ ด้รบั นัน้ จะเป็นการอัพเดทสถานะต่างๆ
ของนักศึกษา หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้น ที่พร้อมเปิดให้บริการ…ฟรี !!!
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เปดบ้าน
สนท.

งานทะเบียนของสํานักทะเบียนฯ

ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพ�่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาคมธรรมศาสตร

บทสัมภาษณ

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดามพเมษ บุณยะเวศ
แนวทางการตอยอดระบบงานทะเบียน
และสารสนเทศ ของสำนักทะเบียนฯ
เพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจของส�านักทะเบียนฯ การด�าเนิน
งานของฝายทะเบียนและสารสนเทศ ยังสานต่อค่านิยม
องค์ ก ร MASS และ REG MASS ตลอดจนการปฏิ บั ติ
แผนการด�าเนินงานและยุทธศาสตร์ของผูอ้ า� นวยการ ทีม่ งุ่ ให้
ส�านักทะเบียนฯ เป็นผูน้ า� ในระบบงานทะเบียนและประมวล
ผลการศึกษา มีความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐาน
สากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์
แล้วนั้น ด้านงานทะเบียนของส�านักทะเบียนฯ ต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาคม
ธรรมศาสตร์ ด้านสารสนเทศของส�านักทะเบียนฯ ต้องพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีท่ า� ให้พงึ่ พาตนเองได้ให้มากยิง่ ขึน้ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาคมธรรมศาสตร์
รูปแบบระบบงานทะเบียนและสารสนเทศ
ของสำนักทะเบียนฯ ในอนาคต
ส�านักทะเบียนและประมวลผล ถือเป็นกลไกส่วนหนึง่
ทีส่ า� คัญในการขับเคลือ่ นให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถ
ด�าเนินงานเพือ่ บรรลุตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลีย่ นสภาพจากส่วนราชการ
ไปเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� า กั บ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น ในส่วน
งานทะเบียนและสารสนเทศของส�านักทะเบียนฯ จะต้อง
ด� า เนิ น การให้ ส อดรั บกั บการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว เพื่ อ
ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ คณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงบุคคล
และหน่วยงานภายนอก
ในอนาคต มหาวิทยาลัยมีแผนในการปรับระบบฐาน
ข้อมูลและการบริการข้อมูล ให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น
ทัง้ ทางด้านรูปแบบและด้านเทคโนโลยี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การบริการ
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
ส�านักทะเบียนฯ มีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่การ
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�าของเอเชีย และการมาถึงของ
ประชาคมอาเซียน ระบบงานทะเบียนและสารสนเทศต้อง
รองรับและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะและวิทยาลัย
ต่างๆ ในหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรสหวิทยาการหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนหลักสูตร
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
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การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี

สถานี “NuREG Thammasat” น้องๆ
นักเรียน นักศึกษาคนไหนคุ้นหูบ้างเอ่ย ? วันนี้
เรามาท�าความรู้จักกันอีกครั้งดีกว่า… สถานี
“NuREG Thammasat” คือ สถานีใน YouTube
ที่ แ พร่ เ ผยวี ดี โ อความรู ้ ต ่ า งๆ มากมายของ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล ที่ค่อยอัพเดท
เรือ่ งราวงานบริการทางการศึกษาให้กบั นักเรียน
และนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วงทีผ่ า่ นมาเป็นการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ส�านักทะเบียนฯ
ในฐานะผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ได้ มี ก ารท� า
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเป ด รั บ สมั ค ร ผ่ า นช่ อ ง
ทางการสือ่ สารต่างๆ และพัฒนามาอีกช่องทาง
หนึ่ง คือ VDO Animation ที่น�าเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลในการรับสมัครของ ทุกโครงการพร้อม
รายละเอียดการรับสมัครให้กบั น้องๆ นักเรียน
ที่ ส นใจเข้ า มาศึ ก ษาข้ อ มู ล กั นได้ ใ น สถานี
“NuREG Thammasat” เพื่ อ นั ก เรี ย น
นักศึกษา รั้วเหลืองแดง ^^
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Accu
Racy
ถูกต้อง แม่นยำ�

ครบถ้วนทุกกระบวนงาน
โครงการรับตรง 2559

ถือว่าเป็นเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไปกับ
การจัดสอบรับตรงประจ�ำปีการศึกษา 2559
หลังจากนี้ น้องๆ หลายคนคงต้องนั่งรอลุ้นผล
สอบกัน ว่าจะได้คณะฯ ตามที่ตนหวังไว้หรือไม่
ส�ำหรับปีนี้ถือว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพราะการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ใส่ใจทุกรายละเอียดของคณะท�ำงานทุกคน จึง
ส่งผลให้การท�ำงานผ่านไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักทะเบียนฯ ก็ไม่ได้
นิง่ นอนใจ ยังเฝ้าติดตามและสรุปประเด็นปัญหา
ทีพ่ บในระหว่างการจัดสอบ เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการด�ำเนินงานกันต่อไป โดย

หลายๆ ปีที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้เข้าสอบจะลืม
บัตรประจ�ำตัวประชาชน เป็นจ�ำนวนมาก ทาง
ส�ำนักทะเบียนฯ จึงมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและหลักฐานการ
แสดงตนของผู้เข้าสอบ เพื่อให้เกิดปัญหาน้อย
ที่สุด
ส�ำหรับปีการศึกษาหน้าก็ตอ้ งค่อยฟังข่าว
กันให้ดี ส�ำหรับการสอบรับตรงและการจัดสอบ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
จะเป็นอย่างไรนั้น ต้องคอยติดตามกันต่อไป
นะคะ
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บริการ
Smart การให้
หน้าเคานเตอร สนท.
สะดวก รวดเร็ว

Self – Service

@REG house

SIM TU

ãºÃÑºÃÍ§
online
ส� า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป็ น
หน่วยงานกลางที่ให้บริการทางการศึกษาแก่
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ คณะ หน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่
ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานบริการของส�านักทะเบียนฯ
ในปัจจุบนั สามารถท�าให้เกิดความรูส้ กึ ทางบวก
เพิม่ ขึน้ ได้ระหว่างนักศึกษาและองค์กร โดยการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์สิ่งที่กลุ่ม

ãºàÊÃç¨
online
¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ºÑ³±Ôµ

online

เป้าหมายต้องได้ ทัง้ นีส้ า� นักทะเบียนฯ ยังพัฒนา
ช่องทางการให้บริการทางการศึกษาให้นกั ศึกษา
และผูร้ บั บริการสามารถใช้บริการได้ดว้ ยตนเอง
“Self – Service” เป็นทางเลือกใหม่ของ
นักศึกษา สะดวก รวดเร็วทันใจ และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางการบริหารข้อมูลที่
เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา ในด้านการจัดเก็บ
การรักษาและการบริการข้อมูลทีต่ รงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ ตัง้ แต่แรกเข้าจนกระทัง่
ส�าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง...
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S

ไขข้
อ
ข้
อ
งใจ
mile
ใส่ใจ เต็มใจ
ทําไมเกรดออกช้า ?
ขัน
้ ตอนการประกาศคะแนน
อาจารยผูสอนบันทึกคะเเนนผาน
ระบบ หรื อ บั น ทึ ก ใส Disk/CD
พรอมสงคะเเนนตนฉบับ
รอบสงผลคะแนน ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนรอบ

ตามรอบเวลา
การสงคะแนน

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4

อาจารย

ภาควิชาตรวจ
พิจารณากลั่นกรอง
คะแนนตนฉบับ

ระยะเวลาการสงคะแนน

ภายใน 15 วัน นับจากสอบไลของแตละวิชา
ภายใน 6 สัปดาห นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา
ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา
ภายใน 12 สัปดาหเฉพาะระดับปริญญาตรีคณะนิตศิ าสตร
นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา

เจาหนาที่คณะ
รวบรวมคะแนน
ตนฉบับ

คณบดีลงนาม
รับรองคะแนน
ตนฉบับ

สํานักทะเบียนฯ
ตรวจรับขอมูล
คะแนนตนฉบับ

คณะ

ไมเกิน 7 วัน
ทําการ

ฝายทะเบียนและประมวลผล
บันทึกสงคะแนนเพื่อประกาศ
ผลในระบบ

เจาหนาที่คนที่ 2
ตรวจสอบความ
ถูกตองครั้งที่ 2

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจาหนาที่คนที่ 1 ตรวจสอบ
ความถูกตองครัง้ ที่ 1 / บันทึก
คะเเนนผานระบบฯ
สํานักทะเบียนฯ

นักศึกษา ดูคะแนนผานระบบ
บริการทางการศึกษา

นักศึกษา

ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ ค�าถาม
ยอดฮิตหน้า fanpage ส�านักทะเบียนฯ
มธ. ก็ยังเป็นค�าถามเดิมว่า “ท�าไมเกรด
ออกช้า” ส�านักทะเบียนฯ ก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจแต่อย่างใด ขอแถลงไขข้อข้องใจ
ให้กับนักศึกษาทุกคนเกี่ยวกับขั้นตอน
การประกาศคะแนน ณ บัดนี้...
นอกจากนี้ น ้ อ งๆ นั ก ศึ ก ษายั ง
สามารถเข้าไปติดตามและรับชมวีดีโอ
ความรู ้ ต ่ า งๆ ได้ จ ากสถานี NuREG
Thammasat ทาง Website YouTube
รับรองสาระความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
ของส�านักทะเบียนฯ เพียบ !
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วิธี อ่านหนังสือสอบ

เป็นหมีแพนด้ากันหมดแน่ๆ แต่เอะ! อ่านหนังสือสอบ
แบบไหนจะจ�าต�าราเรียนขึ้นใจที่สุด และมีวิธีอ่าน
หนังสือสอบที่ไม่ต้องหักโหมจนสุขภาพพังให้ท�าตาม
บ้างไหม มาดูเทคนิคการอ่านหนังสือสอบให้จ�าขึ้นใจ
ฤดูแห่งการสอบเริ่มต้นขึ้นแล้ว ช่วงนี้ แต่ไม่เสียสุขภาพกันค่ะ
น้องๆ นักศึกษาหลายคนน่าจะอดหลับ
อดนอนอ่านหนังสือสอบ จนแทบจะแปลงร่าง

ËÂÔº จ�าขึน
้
ใจ
ÁÒ แถมสØขภาพäม่พงั
½Ò¡

1.

3.

ข³ะอ่านควรค�านึงถึงเนื้อหาที่ครูเน้น
เกิดการตั้งค�าถามกับตนเอง
ต้องอ่านเมื่อร่างกายพร้อม
ว่าอยากรู้เรื่ องอะäร
äม่½„นตนเอง äม่อ่านข³ะง่วง
แล้วจึงอ่านเพื่อหาค�าตอบนั้นๆ
เพราะจะท�าให้อ่านäม่ร้เู รื่ อง
เพราะการอ่านเพื่อหาค�าตอบ จะท�าให้สนØกและäม่น่าเบื่อ
และเมื่อหาค�าตอบäด้แล้ว ควรเล่าให้ตนเอง¿˜ง«�้าอีกรอบ
เพื่อท�าความเข้าใจ เพราะการเล่าหรื อการเขียนทบทวนเนื้อหา
ด้วยตนเอง จะสามารถท�าให้จ�าäด้นานขึ้น
และหากมีเวลาควรท�าข้อสอบเก่า«�้า
สภาพแวดล้อมต้องพร้อม
«ึ
ง
่
จะช่
วยอØดช่องâหว่ ในด้านที่เรายังäม่ร้äู ด้ด้วย
äม่มีสิ่งรบกวนให้เสียสมาธิ เช่น
ปดâทรศัพท์มือถือ ปดâทรทัศน์
เพราะหากท�าหลายอย่างพร้อมกัน
ขอขอบคุณขอมูลจาก : สสส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
จะท�าให้ประสิทธิภาพของการ
จดจ�าเนื้อหาลดลง

2.

ขัน
้ ตอนการประกาศคะแนน

อาจารยผูสอนบันทึกคะเเนนผานระบบ หรือ
บันทึกใส Disk/CD พรอมสงคะเเนนตนฉบับ
รอบสงผลคะแนน ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด

N u R E Gบ
มคี า� ตอ

นองถาม : ผมเปนนักศึกษา ป 1 อยากทราบ

กระบวนการออกเกรด ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร เพื่ อ เป น ข อ มู ล ไว ว างแผนการ
ลงทะเบียนเรียนในเทอมตอนไปครับ

พี่นูเร็กตอบ : นองๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกคนสามารถศึกษา

กระบวนการออกเกรดไดจาก Website YouTube เพียงพิมพคําวา NuREG
Thammasat เลือก “วีดีโอวิธีการตรวจสอบเกรด” เพียงเทานี้นองๆ นักศึกษา
ก็จะเขาใจกระบวนการออกเกรดแลวครับ และวันนีพ้ นี่ เู ร็กมีขน้ั ตอนการประกาศ
เกรดแบบเขาใจงายๆ ในภาพเดียวมาฝากกันดวย ^^

จํานวนรอบ

ตามรอบเวลา
การสงคะแนน

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4

อาจารย

ภาควิชาตรวจ
พิจารณากลั่นกรอง
คะแนนตนฉบับ

ระยะเวลาการสงคะแนน

ภายใน 15 วัน นับจากสอบไลของแตละวิชา
ภายใน 6 สัปดาห นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา
ภายใน 8 สัปดาห นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา
ภายใน 12 สัปดาหเฉพาะระดับปริญญาตรีคณะนิตศิ าสตร
นับจากวันสุดทายของภาคการศึกษา

เจาหนาที่คณะ
รวบรวมคะแนน
ตนฉบับ

คณบดีลงนาม
รับรองคะแนน
ตนฉบับ

สํานักทะเบียนฯ
ตรวจรับขอมูล
คะแนนตนฉบับ

คณะ

ไมเกิน 7 วัน
ทําการ

ฝายทะเบียนและประมวล
ผล บันทึกสงคะแนนเพื่อ
ประกาศผลในระบบ

เจาหนาที่คนที่ 2
ตรวจสอบความ
ถูกตองครั้งที่ 2

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจาหนาที่คนที่ 1 ตรวจ
สอบความถูกตองครัง้ ที่ 1 /
บันทึกคะเเนนผานระบบฯ
สํานักทะเบียนฯ

นักศึกษา ดูคะแนนผานระบบบริการทางการศึกษา

นักศึกษา

