
ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2561 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา  วันจันทรที่ 25 มิถุนายน – วันศุกรที่ 13 

กรกฎาคม 2561 

วันจันทรที่ 26 พฤศจกิายน – วันศุกรที่ 14 

ธันวาคม 2561 

วันจันทรที่ 6 – วันศุกรที่ 17 

พฤษภาคม 2562 

วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต  วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม – วันจนัทรที่ 6 

สิงหาคม 2561 

วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 – วันอังคารที ่

1 มกราคม 2562 

วันศุกรที่ 17 – วันจนัทรที่ 27 

พฤษภาคม 2562 

วันสําหรบัการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยาย

รอบ (รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)  

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม – วันจันทรที ่6 

สิงหาคม 2561 

วันจันทรที ่24 ธันวาคม 2561 – วัน

อังคารที่ 1 มกราคม 2562 

- 

วันตรวจสอบผลการศึกษา ผานอินเทอรเน็ต   วันเสารที่ 4  สิงหาคม 2561 วันเสารที่ 22 ธันวาคม 2561 วันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2562 

วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม วันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2561 - วันพฤหสับดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 

วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน วันอังคารที่ 7 สงิหาคม 2561 วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 

วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน  

และนักศึกษานําใบรายงานผลการลงทะเบียน

เรียน ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด  

วันพุธที ่8 – วันอาทิตยที่ 12 สงิหาคม 2561 วันพฤหสับดีที่ 3 – วันอาทิตยที่ 6 

มกราคม 2562 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม – วันอาทิตย

ที่ 2 มิถุนายน 2562 

วันเปดภาคเรียน  วันอังคารที่ 14 สงิหาคม 2561  วันจันทรที่ 7 มกราคม 2562 วันจันทรที ่3  มิถุนายน 2562 

วันสําหรบัการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/การยาย

รอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)  

วันอังคารที่ 14 – วันศุกรที่ 24 สงิหาคม 2561 วันจันทรที่ 7 – วันศุกรที่ 18 มกราคม 

2562 

- 

วันสําหรบัสงเอกสารเทียบโอนโดยการสอบ

คัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม) 

วันอังคารที่ 14 – วันศุกรที่ 24 สงิหาคม 2561 วันจันทรที่ 7 – วันศุกรที่ 18 มกราคม 

2562 

วันจันทรที ่3 – วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 

2562 

วันสําหรบัการเพิม่/เปลี่ยนกลุม ผานอินเทอรเน็ต 

และถอนไดรับคาหนวยกิตคืนครึ่งหน่ึง 

โดยเสียคาธรรมเนียม 

วันพฤหสับดีที่ 16 – วันศุกรที่ 17 สงิหาคม 

2561 

วันพุธที่ 9 – วันศุกรที่ 11 มกราคม 2562 วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 มิถุนายน 

2562 

  



กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

วันลงทะเบียนลาชา เพิ่ม/เปลี่ยนกลุมกรณีพิเศษ

โดยเสียคาธรรมเนียม 

วันพฤหสับดีที่ 23 – วันศุกรที่ 24 สงิหาคม 

2561 

วันพฤหสับดีที่ 17 – วันศุกรที่ 18 

มกราคม 2562 

วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2562 

วันแจงขอสาํเรจ็การศึกษา วันจันทรที่ 17 กันยายน – วันศุกรที่ 21 

กันยายน 2561 

วันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ – วันศุกรที่ 22 

กุมภาพันธ 2562 

วันจันทรที่ 1 – วันศุกรที่ 5 

กรกฎาคม 2562 

วันสําหรบัการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืนแต

ไมมกีารบันทึกสญัลักษณ “W” ในใบแสดงผล

การศึกษา 

วันจันทรที่ 27 สงิหาคม – วันศุกรที่ 7 กันยายน 

2561 

วันจันทรที่ 21 มกราคม – วันศุกรที่ 1 

กุมภาพันธ 2562 

วันจันทรที่ 10 – วันศุกรที่ 14 

มิถุนายน 2562 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560  วันอาทติยที่ 17 กมุภาพนัธ 2562 - 

สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา  วันศุกรที่ 31 สงิหาคม 2561 วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 วันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2562 

วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา วันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 วันศุกรที่ 1 กมุภาพนัธ 2562 - 

วันจําหนายช่ือนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน วันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 วันพุธที่ 6 กมุภาพันธ 2562 - 

วันสําหรบัการถอนโดยไมไดรับคาหนวยกิตคืน

และบันทกึสญัลกัษณ “W” ในใบแสดงผล

การศึกษา 

วันจันทรที่ 10 กันยายน – วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 

2561 

วันพุธที่ 6 กมุภาพันธ – วันศุกรที่ 15 

มีนาคม 2562 

วันจันทรที่ 17 – วันศุกรที่ 21 

มิถุนายน 2562 

วันไหวครู   วันพฤหสับดีที่ 13 กันยายน 2561 - - 

วันสอบกลางภาค วันเสารที่ 29 กนัยายน – วันอาทิตยที่ 7 

ตุลาคม 2561 

วันเสารที่ 23 กมุภาพันธ – วันอาทติยที่ 3 

มีนาคม 2562 

- 

วันสุดทายการเรียนการสอน วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561 วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2562 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 

วันสอบปลายภาค วันจันทรที่ 3 - วันอังคารที่ 4, วันพฤหสับดีที่ 6 

– วันศุกรที ่7 ธันวาคม 2561  และวันองัคารที่ 

11 – วันอาทติยที่ 16 ธันวาคม 2561 

วันจันทรที่ 6 – วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 

2562 และวันจันทรที่ 13 – วันศุกรที่ 17 

พฤษภาคม 2562 

วันพุธที่ 24 – วันศุกรที่ 26 

กรกฎาคม 2562 

วันปดภาคเรียน วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 

วันสุดทายการสงผลสอบ  วันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันศุกรที่ 2 สงิหาคม 2562 



 


	วันสอบกลางภาค

