
ก ำหนดกำรแจ้งควำมจ ำนงขอส ำเรจ็กำรศึกษำ  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
ระดับปรญิญำตรี 

ขอให้นักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560  ด ำเนนิกำร  ดังนี ้
1. แจ้งควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ (New ACIS)   

  -เลือกหัวข้อ >ค ำร้องผ่ำนเว็บ> แจ้งควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

2. พิมพ์ใบแจ้งควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำ (พร้อมรูปชุดครุยขนำด1นิว้ จ ำนวน1ใบ ติดใบแจ้งจบแผ่นแรก)  
  - ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-สกุล ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ ให้ถูกต้อง  
  > หำกตัวสะกดถูกต้อง ให้เซ็นชื่อก ำกับบริเวณท้ำยชื่อ-สกุลในใบแจ้งจบเพ่ือยืนยัน  
  > หำกมีตัวสะกดผิด สำมำรถใช้ปำกกำแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมเซ็นชื่อก ำกับบริเวณท้ำยชื่อ-สกุลในใบแจ้งจบด้วย  

3. น.ศ.สำมำรถมำยื่นเอกสำรทำงกำรศึกษำที่ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ (The Hub) 
    ในวันจันทร-์ศุกร์ เวลำ 8.30-16.30น. ตำมวันเวลำทีก่ ำหนดด้ำนล่ำง              

 

คณะ วันที่ย่ืนเอกสำร หมำยเหต ุ
คณะวิทยำศำสตร์ 19 – 20 มี.ค. 61 

 -คนที่เคยช ำระเงินแล้วไม่ต้องแจ้งซ้ ำ 
 -กรณีฝำกบุคคลอ่ืนมำยื่นแทน กรุณำตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  
  และเซ็นชื่อตำมที่ระบุไว้ด้ำนบนด้วย (ข้อ2) 
-ตรวจสอบรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรก่อนยื่นเอกสำร 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 21 – 23 มี.ค. 61 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 26 - 27 มี.ค. 61 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 28 – 30 มี.ค. 61 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

(สำขำเทคโนโลยีมีเดีย / สำขำมีเดียอำตส์ / 
 มีเดียทำงกำรแพทย์และวทิยำศำสตร์) 

19 – 30 มี.ค. 61 
*The Hub BKT 

*สำมำรถยื่นได้ที่ The Hub BKT ชั้น 1 ตึก สรบ.  
 และ The Hub บำงมด (เฉพำะวันที่ 28 -30 มี.ค.61) 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 19 – 30 มี.ค. 61 
*The Hub BKT 

*สำมำรถยื่นได้ที ่The Hub BKT ชั้น 1 ตึก สรบ. 
 และ The Hub บำงมด (เฉพำะวันที่ 26 -27 มี.ค.61) 

            *สำมำรถมำย่ืนเอกสำรก่อนวันที่ก ำหนดได้     **ระดับบัณฑิตศึกษำ สำมำรถแจ้งจบและยื่นเอกสำรได้ตลอดปีกำรศึกษำ   
 **FIBO ยื่นเอกสำรได้ต้ังแต่วันนี้ถึง 30 มีนำคม 2561**    สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม : ส ำนักงำนทะเบียนนกัศึกษำ 02 – 4708354, 8421, 7020-1 (BKT) 



Submit a Graduation Request for second semester academic year 2017  
For Undergraduate student  

For student who expects to graduate in second semester 2017, please follow these steps.  
1 Login New ACIS   

- Online request > Request for graduation 

2. Print out the request form, attach with 1 inch Graduation photo on the 1st page.  
  - Check the correctness of your first name and last name then sign after it. 
   > If incorrect, you can correct it with pen and sign after it.  

3. Submit the Graduation request form at The Hub on Monday – Friday from 8.30a.m. – 4.30p.m. 
follow the schedule below : 

 
Faculty/School Dates Remark 

Science 19 – 20 March 2018 
-Submit only one time 
-In case of authorize someone to submit for you, please check your first name 
and last name, if correct then sign after it. 
- Please check your curriculum structure before submit the Graduation form. 

Engineering 21 – 23 March 2018 

Information Technology 26 - 27 March 2018 

Industrial Education and Technology 28 – 30 March 2018 

Industrial Education and Technology 

(Media Technology / Media Arts / 
 Medical and Science Media) 

19 – 30 March 2018 
*The Hub BKT 

*Submit at The Hub BKT , Fl.1 , Pilot Plant Development and Training Institute  
  or at The Hub Bangmod (28 -30 March 2018) 

Architecture and Design 19 – 30 March 2018 
*The Hub BKT 

*Submit at The Hub BKT , Fl.1 , Pilot Plant Development and Training Institute  
  or at The Hub Bangmod (26 -27 March 2018) 

More information: Tel. 02 – 4708354, 8421, 7020-1 (BKT) 
   **For Graduate student can submit the form whole academic year** 

        *FIBO can submit the form from now on till 30 March 2018* 


