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(ฉบบัย่อ) 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา  (ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัพฤหัสบดทีี ่23 มถุินายน 2559 

 
วนัองัคารที ่ 5   – วนัองัคารที ่19 กรกฎาคม 2559 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วนัองัคารที ่2 - วนัองัคารที ่23 สิงหาคม 2559  

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่16 สิงหาคม 2559 
วนัช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ   
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 
และนกัศึกษาทีย่ื่นขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเม่ือภาค 2/2558 

วนัองัคารที ่16 – วนัองัคารที ่23 สิงหาคม  2559 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ   
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน 

วนัองัคารที ่16 –วนัองัคารที ่23 สิงหาคม 2559 

วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด   

วนัองัคารที ่16 สิงหาคม – วนัพฤหัสบดทีี ่8 กนัยายน 2559 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต  ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  
ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559) 

วนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม – วนัองัคารท่ี 27 กนัยายน 2559 

วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 
ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  

วนัพุธที ่24 สิงหาคม – วนัพฤหัสบดทีี ่8 กนัยายน 2559 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทกึ W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด  
และไม่ได้รับคืนเงนิค่าหน่วยกติ) 

วนัเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม – วนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 
 

วนัสอบกลางภาค  
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วันอาทติย์ )  

วนัองัคารที ่4 – วนัอาทติย์ที ่9 ตุลาคม 2559 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 วนัองัคารท่ี 8  – วนัองัคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาท่ี 2/2559) วนัองัคารท่ี 15 – วนัองัคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

วนัสอบปลายภาค วนัพุธที ่7 – วนัอาทติย์ที ่18 ธันวาคม 2559 

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่6 มกราคม 2560 
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 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2559 

 

วนัองัคารที ่15 พฤศจกิายน – วนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน 2559 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ   

ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 

วนัเสาร์ที ่7 – วนัองัคารที ่17 มกราคม 2560 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่10 มกราคม 2560 
วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดและช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ 
ส าหรับนักศึกษาทีย่ื่นขอย้ายคณะ/สาขาไว้เรียบร้อยแล้ว   
เม่ือภาคการศึกษาที ่1/2559 

วนัองัคารที ่10 – วนัองัคารที ่17 มกราคม 2560 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน   

วนัองัคารที ่10 – วนัองัคารที ่24 มกราคม 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ   
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด 

วนัองัคารที่ 10 มกราคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 2 กมุภาพันธ์ 2560 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559) 

วนัองัคารท่ี 10 มกราคม – วนัพธุท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ   
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 

ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  
 

วนัพุธที่ 18 มกราคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทกึ W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด  

และไม่ได้รับเงนิค่าหน่วยกติ) 

วนัพธุท่ี 22 กมุภาพนัธ์ – วนัศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 

วนัสอบกลางภาค   
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์ ) 

วนัองัคารที ่28 กุมภาพนัธ์ – วนัอาทติย์ที ่5 มีนาคม 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 วนัองัคารท่ี 4  – วนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาท่ี 1/2560) วนัองัคารท่ี 18  – วนัพฤหสับดีท่ี 27  เมษายน 2560 

วนัสอบปลายภาค  วนัองัคารที ่9  – วนัอาทติย์ที ่21 พฤษภาคม 2560 
วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัพฤหัสบดทีี ่1 มถุินายน 2560 
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ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาเทยีบโอน   

ปริญญาตรีทีส่อง  นักศึกษาเกนิหลกัสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลกัสูตรทีม่แีผนการเรียนภาคฤดูร้อน 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัพุธที ่1 มนีาคม 2560 

 
วนัองัคารที ่14 – วนัองัคารที ่28 มนีาคม 2560 

 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ   

ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 

วนัศุกร์ที ่2 – วนัพุธที ่14 มิถุนายน 2560 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน   

วนัองัคารที ่6 – วนัพุธที ่21 มถุินายน 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด 

วนัองัคารที ่6 – วนัพุธที ่21 มิถุนายน 2560 
 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)  
(ไม่มกีารคืนเงนิส าหรับการเพกิถอนรายวชิา) 

วนัองัคารท่ี 6 มิถุนายน – วนัองัคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 

ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  

วนัพฤหัสบดีที ่15 – วนัพุธที่ 21 มิถุนายน  2560 

สอบกลางภาค  
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์) 

วนัองัคารที ่4   – วนัศุกร์ที ่7 กรกฎาคม  2560  

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทกึ W) 

(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด) 
วนัพธุท่ี 5  – วนัองัคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 วนัศุกร์ท่ี 14 – วนัองัคารท่ี 25  กรกฎาคม 2560 

วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่1 – วนัอาทติย์ที ่6 สิงหาคม 2560 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560 


