ปฏิทินการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทรที่ 27 มิถุนายน - วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2559............ นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม - วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559...... วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ต)
วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม - วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559.....…... วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันเสารที่ 6 สิงหาคม 2559........................................................ วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558
ผานอินเตอรเน็ต
วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559..................................................... วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559........................................................ วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 10 - วันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2559............................ วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการศึกษาลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2559.................................................... วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 15 - วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559............................. วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนลาชา) และวันสําหรับสงเอกสารเทียนโอนโดย
การสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)
วันพุธที่ 17 - วันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559................................ วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสียคาธรรมเนียม
และไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559...................... วันลงทะเบียนลาชา เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ โดยเสีย
คาธรรมเนียม
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม - วันศุกรที่ 2 กันยายน 2559................ วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม - วันศุกรที่ 9 กันยายน 2559................ วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันศุกรที่ 2 กันยายน 2559....................................................... วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันศุกรที่ 9 กันยายน 2559....................................................... วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2559................................................... วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันจันทรที่ 12 กันยายน – วันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2559............... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก
สัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559............................................. วันไหวครู
วันเสารที่ 1 - วันอาทิตยที่ 9 ตุลาคม 2559........................... วันสอบกลางภาค
วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559........................................................ วันสุดทายการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 6 - วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2559............................. วันสอบปลายภาค
และวันอังคารที่ 13 – วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2559............
วันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559................................................... วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559...................................................... วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
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ปฏิทินการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา
กษา 2559
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559........... นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 – วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560……. วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560.... วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต)
วันเสารที่ 24 ธันวาคม 2559........................................................ วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ผานอินเตอรเน็ต
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560............................................................ วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560....................... วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันจันทรที่ 9 มกราคม 2560..................................................... วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560............................... วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยายรอบ
(รอบลงทะเบียนเรียนลาชา) และวันสําหรับสงเอกสารเทียบโอน
โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)
วันพุธที่ 11 - วันศุกรที่ 13 มกราคม 2560................................. วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสียคาธรรมเนียม
และไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560........................ วันลงทะเบียนลาชา เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ โดยเสีย
คาธรรมเนียม
วันจันทรที่ 23 มกราคม - วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560.............. วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560.............................................. วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2560................................................. พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
วันจันทรที่ 30 มกราคม – วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560............. วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560..................................................... วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560.................................................. วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ – วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560............... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ - วันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2560......... วันสอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560............................................ วันสุดทายการเรียนการสอน
วันจันทรที่ 8 - วันศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2560........................ วันสอบปลายภาค
และวันจันทรที่ 15 – วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560...............
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560................................................ วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560.................................................. วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
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ปฏิทินการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี
ภาคฤดูรอน
วันจันทรที่ 8 - วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560............................ นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันศุกรที่ 19 – วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2560........................... วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560..................................................... วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
ผานอินเตอรเน็ต
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560.................................................. วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2560........... วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560............................................... วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
วันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2560..................................................... วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560................................ วันสําหรับการสงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือก
(สําหรับนักศึกษาใหม)
วันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560.................................. วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสียคาธรรมเนียม
และไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560........................................................ วันลงทะเบียนลาชา เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ โดยเสีย
คาธรรมเนียม
วันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560............................. วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560........................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันจันทรที่ 19 – วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560............................ วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560..................................................... วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560................................................. วันสุดทายการเรียนการสอน
วันพุธที่ 26 - วันศุกรที่ 28 กรกฎาคม 2560............................. วันสอบประจําภาค
วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560................................................ วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560...................................................... วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559
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ปฏิทินการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทรที่ 27 มิถุนายน - วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2559....…....
วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม – วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559.............
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559.......................................................
วันพุธที่ 10 - วันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2559............................
วันจันทรที่ 1 – วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559............................
วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2559.....................................................
วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559........................................................
วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2559......................................................
วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2559............................
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม – วันศุกรที่ 2 กันยายน 2559................
วันจันทรที่ 5 กันยายน - วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559...........
วันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2559.................................................
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2559..................................................
วันศุกรที่ 16 กันยายน 2559......................................................
วันเสารที่ 15 - วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2559.........................
วันอาทิตยที่ 11 ธันวาคม 2559.................................................
วันเสารที่ 17 - วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2559.......................
วันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559...................................................
วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559......................................................
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นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม
วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558
ผานอินเตอรเน็ต
วันเปดภาคเรียน/วันลงทะเบียนลาชา/วันเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม
โดยเสียคาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน และบันทึก
สัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันสอบกลางภาค
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
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ปฏิทินการศึ
นการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559..........
วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน – วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559...........
วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 – วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560.......
วันเสารที่ 24 ธันวาคม 2559.......................................................

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ผานอินเตอรเน็ต
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560............................................................ วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560..................... วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันเสารที่ 14 มกราคม 2560.................................................... วันเปดภาคเรียน ลงทะเบียนลาชา/วันเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม
โดยเสียคาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันเสารที่ 21 - วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560.......................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560................................................ วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560................................................... วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2560.................................................. วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันจันทรที่ 30 มกราคม - วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
2560............................
วันเสารที่ 11 กุมภาพันธ – วันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ2560..... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันเสารที่ 4 – วันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2560.......................... วันสอบกลางภาค
วันอาทิตยที่ 14 พฤษภาคม 2560.............................................. วันสุดทายการเรียนการสอน
วันเสารที่ 20 - วันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2560................... วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560................................................ วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560..........................................
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
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ปฏิทินการศึกษา
กษา ประจําปการศึกษา 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคฤดูรอน
วันจันทรที่ 8 - วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560............................. นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันศุกรที่ 19 - วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2560.......................... วันลงทะเบียนเรียนผานอินเตอรเน็ต
วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560.................................................... วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
ผานอินเตอรเน็ต
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560.................................................. วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2560.......... วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษานําใบรายงาน
ผลการลงทะเบียนเรียนไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันเสารที่ 3 มิถุนายน 2560...................................................... วันเปดภาคเรียน และลงทะเบียนลาชา
วันเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสียคาธรรมเนียมและไดรับคาหนวย
กิตคืนครึ่งหนึ่ง
วันจันทรที่ 22 – วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560....................... วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560..................................................... วันสง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันเสารที่ 10 - วันอาทิตยที่ 11 มิถุนายน 2560.......................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตไมมี
การบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันจันทรที่ 12 – วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560........................... วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันเสารที่ 24 - วันอาทิตยที่ 25 มิถุนายน 2560.......................... วันสําหรับการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560............................................... วันสุดทายการเรียนการสอน
วันเสารที่ 29 - วันอาทิตยที่ 30 กรกฎาคม 2560.................... วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560................................................ วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560........................................................ วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559
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