
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

    ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพ่ือยกเว้นรายวิชาเรียน  ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2556 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 – 21  
มิถุนายน 2556 

เขียนค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ 
ค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา (สวท.13)  
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 

นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าสาขาวิชา 

22 – 30 
มิถุนายน 2556 

ยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.11) และ 
ค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา (สวท.13) 
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 

นักศึกษา และ
คณะกรรมการเทียบโอนผล
การศึกษา 

1 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการเทียบโอนผลการศึกษา และ 
การยกเว้นรายวิชาเรียน 

คณะ และหัวหน้าสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด 

3 - 11 
สิงหาคม 2556 

 

ยื่นค าร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา (สวท.12) 
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/ 
พร้อมช าระเงินค่าสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท  

นักศึกษา  
กองคลัง 

16 สิงหาคม 2556 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการขอสอบพิเศษให้คณะศิลปศาสตร์   
คณะที่นักศึกษาร้องขอสอบพิเศษและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะที่นักศึกษา 
ร้องขอสอบพิเศษ 

24 สิงหาคม ถึง     
4 กันยายน 2556 

 
 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร์ 
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ) 

นักศึกษา  
กรรมการก ากับการสอบ 
 5 - 16 กันยายน 

2556 
 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 1 รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ) 

นักศึกษา  
กรรมการก ากับการสอบ 
 

30 กันยายน 2556 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 1 รายวิชาคณะศิลปศาสตร์   
http://www.arts.rmutsb.ac.th/                                           

คณะศิลปศาสตร์ 

1 - 6 
ตุลาคม 2556 

 

ยื่นค าร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอน คร้ังที่ 2  
รายวิชาคณะศิลปศาสตร์  
พร้อมช าระเงินค่าสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท 

นักศึกษา  
กองคลัง 

11 ตุลาคม 2556 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการขอสอบพิเศษให้คณะศิลปศาสตร์ คณะที่นักศึกษา 
ร้องขอสอบพิเศษ 

18 - 25 
ตุลาคม 2556 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร์ 
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ) 

นักศึกษา   
กรรมการก ากับการสอบ 

                      

หมายเหตุ  ก าหนดเวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/
http://www.register.rmutsb.ac.th/TH/


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพ่ือยกเว้นรายวิชาเรียน  ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

15 ตุลาคม 2556 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 1  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.sci.rmutsb.ac.th/                                            

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

16 – 21  
ตุลาคม 2556 

ยื่นค าร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนคร้ังที่ 2  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พร้อมช าระเงินค่าสอบพิเศษวิชาละ 100 บาท 

นักศึกษา  
กองคลัง  

25 ตุลาคม 2556 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการขอสอบพิเศษให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณะที่นักศึกษา 
ร้องขอสอบพิเศษ 

15 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 2 รายวิชาคณะศิลปศาสตร์   
http://www.arts.rmutsb.ac.th/                                           

คณะศิลปศาสตร์ 

2 - 10 พฤศจิกายน 
2556 

สอบเทียบโอนคร้ังที่ 2 รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ) 

นักศึกษา 
กรรมการก ากับการสอบ 

22 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบเทียบโอน คร้ังที่ 2  
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.sci.rmutsb.ac.th/                                            

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

16 ธันวาคม 2556 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบพิเศษพร้อมผลการสอบเทียบโอน  
ทั้ง 2 คร้ัง  แยกรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะที่นักศึกษาสังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

11 ธันวาคม 2556 
ถึง 

15 มกราคม 2557 

ยื่นแบบฟอร์ม ค าร้อง สวท.11  สวท.12  สวท.13 
ที่มีผู้รับผิดชอบลงนามครบถ้วน  และส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลรายวิชา  
ที่เทียบโอนได้  
 

คณะ และหัวหน้าสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
 16 - 31  ช าระเงิน 

    -  ค่าธรรมเนียมการยกเว้นการเรียนรายวิชาละ 100 บาท 
ส่งมอบเอกสารแบบฟอร์มค าร้อง สวท.11 สวท.12 สวท.13  
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษา 

งานทะเบียน 
กองคลัง 

                      

หมายเหตุ  ก าหนดเวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

มกราคม 2557     -  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาคร้ังละ 20 บาท  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 


