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ปฏิทินการศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2556 

(ฉบับยอ) 
************************************** 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 
วันลงทะเบียน 

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/

สาขาวิชา  (ยกเวนนักศึกษาใหม) 

 

วันพุธท่ี 8  – วันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  
และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ  

• สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน/2555 
• สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนภาคฤดูรอน/2555 

 
 
วันอังคารที่ 4 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556  
วันอังคารที่ 18 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556  

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2556 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2556 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนดโดยเสียคาปรับ วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน - วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2556 

วันเพ่ิมรายวิชาเรียน   วันอังคารที่ 18 มิถุนายน – วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน – วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันพุธที่ 31 กรกฎาคม  – วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 

วันสอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารท่ี 6  - วันอาทิตยท่ี 11 สิงหาคม 2556 
วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาท่ี 2/2556) วันอังคารที่ 17 กันยายน – วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 
วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 8 – วันอาทิตยท่ี 20 ตุลาคม 2556 
วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
วันลงทะเบียน 

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/

สาขาวิชา 

 

วันอังคารท่ี 17 กันยายน – วันพุธท่ี 2 ตุลาคม 2556 

 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน และ 

ชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ  

วันเสารที่ 2  – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนดโดยเสียคาปรับ   วันอังคารท่ี 5 – วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

วันเพ่ิมรายวิชาเรียน  วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 
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วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 – วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2557 

วันสอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารท่ี 24 – วันอาทิตยท่ี 29 ธันวาคม 2556  

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันอังคารที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2557 

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาท่ี 1/2557) วันพุธที่ 5 – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ 2557 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 4  – วันอาทิตยท่ี 16 มีนาคม 2557 
วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกรท่ี 28 มีนาคม 2557 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 
วันลงทะเบียน  

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาเทียบโอน   

ปริญญาตรีท่ีสอง  นักศึกษาเกินหลักสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลักสูตรท่ีมีแผนการเรียนภาคฤดูรอน  

วันอังคารท่ี 4 – วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ   

วันเสารที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 1 เมษายน 2557 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนดโดยเสียคาปรับ   วันอังคารท่ี 1  – วันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 

วันเพ่ิมรายวิชาเรียน  วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10)  

(ไมมีการคืนเงินสําหรับการเพิกถอนรายวิชา) 

วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันพุธที่ 30 เมษายน –วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 

สอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย) วันพุธท่ี 7 – วันอาทิตยท่ี 11 พฤษภาคม 2557 

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอน/2556 วันเสารที่ 17 – วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557   

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 3 – วันอาทิตยท่ี 8 มิถุนายน 2557 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศ ุกรท่ี 13 มิถุนายน  2557 

 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2556 

 

 


