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วันแรกที่นกัศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน วันพฤหสับดีที่ 20 มถิุนายน 2562

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562

ระบบทะเบยีน ONELINE

(กรณีที่นกัศึกษามปีญัหา/ข้อสงสัยขอใหพ้บอาจารย์ที่ปรึกษากอ่นวันลงทะเบยีน)

วันลงทะเบยีน วันอังคารที่ 2 – วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทกุชั้นปทีกุคณะ/สาขาวิชา

                              (ยกเว้นนักศึกษาใหม่)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 3 สงิหาคม 2562

วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแกไ้ขการลงทะเบยีน

วันลงทะเบยีนล่าช้ากว่าก าหนด

วันเพิ่มรายวิชา

วันช าระเงิน

     ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่ 10 - วันพุธที่ 21 สงิหาคม 2562

     เสยีค่าปรับ ป.ตรี    600  บาท, ป.โท  1,500 บาท วันพฤหสับดทีี่ 22 - วันพฤหสับดทีี่ 29 สงิหาคม 2562

     เสยีค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท, ป.โท  2,500 บาท วันศุกร์ที่ 30 สงิหาคม - วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

วันเปดิภาคเรียน วันพุธที่ 14 สงิหาคม 2562

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วันพธุที่ 14 สิงหาคม – วันพธุที่ 25 กนัยายน 2562

คืนเงินค่าหนว่ยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน

(ยกเว้นนกัศึกษาใหม ่ภาค 1 ปกีารศึกษา 2562)

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บนัทกึ W) วันเสาร์ที่ 28 กนัยายน – วันพฤหสับดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไมไ่ด้รับคืนเงิน

ค่าหนว่ยกติ)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย ์) วันอังคารที่ 1 – วันอาทติยท์ี่ 6 ตลุาคม 2562

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 19 พฤศจกิายน 2562

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา (มผีลภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2562) วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 พฤศจกิายน 2562

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 3 – วันอาทติยท์ี่ 15 ธันวาคม 2562

วันปดิภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 วันองัคารที่ 17 ธันวาคม 2562 – วันอาทติย์ที่ 5 มกราคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

ปฏทิินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562

**************************************

ภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 10 – วันพธุที่ 21 สิงหาคม 2562

(ฉบับยอ่)
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วันแรกที่นกัศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ระบบทะเบยีน ONELINE

(กรณีที่นกัศึกษามปีญัหา/ข้อสงสัยขอใหพ้บอาจารย์ที่ปรึกษากอ่นวันลงทะเบยีน)

วันลงทะเบยีน วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 พฤศจกิายน 2562

ลงทะเบยีนออนไลนส์ าหรับนกัศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา

วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแกไ้ขการลงทะเบยีน

วันลงทะเบยีนล่าช้ากว่าก าหนด
วันเพิ่มรายวิชา

วันช าระเงิน

    ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

    เสยีค่าปรับ ป.ตรี    600  บาท,  ป.โท 1,500 บาท วันพุธที่ 15 - วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
    เสยีค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท 2,500 บาท วันพฤหสับดทีี่ 23 - วันพฤหสับดทีี่ 30 มกราคม 2563

วันเปดิภาคเรียน วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วันองัคารที่ 7 มกราคม – วันพธุที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2563

คืนเงินค่าหนว่ยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน 

(ยกเว้นนกัศึกษาใหม ่ภาค 2 ปกีารศึกษา 2562)

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บนัทกึ W) วันพธุที่ 19 กมุภาพนัธ์ – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไมไ่ด้รับคืนเงิน

ค่าหนว่ยกติ)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย ์) วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันอาทติยท์ี่ 1 มนีาคม 2563

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 วันพุธที่ 1 – วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา (มผีลภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563) วันศุกร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 5 – วันอาทติยท์ี่ 17 พฤษภาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาที ่2 ปกีารศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 4 - วันองัคารที่ 14 มกราคม 2563
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นกัศึกษาตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา

 2562 ระบบทะเบยีน ONELINE

วันองัคารที่ 3 มนีาคม 2563

วันลงทะเบยีน วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 มนีาคม 2563

ลงทะเบยีนออนไลนส์ าหรับนกัศึกษาเทยีบโอน ปริญญาที่สอง

 นกัศึกษาเกนิหลักสูตร  และนกัศึกษาตามหลักสูตรที่มแีผนการเรียนภาคฤดูร้อน

 (กรณีที่มนีกัศึกษามปีญัหา/ข้อสงสัยขอใหพ้บอาจารย์ที่ปรึกษากอ่นวัน

ลงทะเบยีน)

วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแกไ้ขการลงทะเบยีน

วันลงทะเบยีนล่าช้ากว่าก าหนด

วันเพิ่มรายวิชา
วันช าระเงิน

       ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบยีนออนไลน์ตามก าหนด     ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 12 มถุินายน 2563

     เสยีค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท, ป.โท  2,500  บาท วันเสาร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 19 มถุินายน 2563

วันเปดิภาคเรียน วันอังคารที่ 2 มถุินายน 2563

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)                                         

(ไมม่กีารคืนเงินส าหรับการเพกิถอนรายวิชา)

วันอังคารที่ 2 - วันอังคารที่ 30 มถุินายน 2563

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย์) วันอังคารที่ 30 มถุินายน - วันอาทติยท์ี่ 5 กรกฎาคม 2563

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บนัทกึ W) วันพธุที่ 1 – วันองัคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนด)
วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดรู้อน ปกีารศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 21  กรกฎาคม 2563

วันสอบปลายภาค วันพุธที่ 29 กรกฎาคม – วันอาทติยท์ี่ 2 สงิหาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 8 สงิหาคม 2563

20 ธันวาคม 2561

ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั

ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปกีารศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 12 มถิุนายน 2563


