
 

วนัลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จนัทร์ที ่11 - อาทติย์ที ่17 มถินุายน 2561

วนัทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จนัทร์ที ่18 - อาทติย์ที ่24 มถินุายน 2561

วนัประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่26 มถินุายน 2561

วนัรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี รหสั 61… อาทติย์ที ่22 - พธุที ่25 กรกฎาคม 2561

ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา รหสั 61... (รอบ1) อาทติย์ที ่1 เมษายน 2561

(รอบ2) อังคารที ่31 กรกฎาคม - พธุที ่1 สงิหาคม 2561

วนัผู้บริหารมหาวทิยาลยัพบผู้ปกครองนกัศกึษาใหม่ จนัทร์ที ่ 23  กรกฎาคม 2561

วนัทดสอบความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ พฤหสับดทีี ่26 - ศกุร์ที ่27 กรกฎาคม 2561

และอาทติย์ที ่29 - จนัทร์ที ่30 กรกฎาคม 2561

วนัจดักจิกรรมของคณะ - วทิยาลยั พฤหสับดทีี ่26 - ศกุร์ที ่27 กรกฎาคม 2561

และอาทติย์ที ่29 - จนัทร์ที ่30 กรกฎาคม 2561

วนัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่31 กรกฎาคม - พธุที ่1 สงิหาคม 2561

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา ศกุร์ที ่3 สงิหาคม 2561

วนัลงทะเบยีนกระบวนวชิา

นกัศกึษาใหม ่รหสั 61... พฤหสับดทีี ่2 - ศกุร์ที ่3 สงิหาคม 2561

วนัยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) ศกุร์ที ่3 สงิหาคม 2561

วนัเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั เสาร์ที ่4 - อาทติย์ที ่12 สงิหาคม 2561

วนัลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี เสาร์ที ่4 - ศกุร์ที ่17 สงิหาคม 2561

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จนัทร์ที ่6  สงิหาคม - อังคารที ่4 กนัยายน 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่6  สงิหาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ถงึบณัฑติวทิยาลยั จนัทร์ที ่6  สงิหาคม 2561

       เพือ่ใหก้ารบริหารงานดา้นวชิาการด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย  มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศกึษาของ  

 2561 ไวด้งัตอ่ไปนี้

 -(ส ำเนำ)-

ประกำศมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่

เร่ือง  ปฏทินิการศกึษา  ประจ าปกีารศกึษา 2561

----------------------------------------

ส ำหรบันกัศกึษำท่ัวไป

ภำคกำรศกึษำท่ี 1/2561

มหาวทิยาลยัและประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบัการศกึษา  จงึใหจ้ดัปฏทินิการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 
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วนัสดุทา้ยของการสง่หวัขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์/IS ถงึบณัฑติวทิยาลยั

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาโท  รหสั 59… จนัทร์ที ่6  สงิหาคม 2561

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาเอก รหสั 58… จนัทร์ที ่6  สงิหาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W เสาร์ที ่4 - ศกุร์ที ่17 สงิหาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่10 สงิหาคม 2561

วนัทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet อังคารที ่14 - ศกุร์ที ่17 สงิหาคม 2561

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่19 สงิหาคม 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่20 - ศกุร์ที ่24  สงิหาคม  2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่20 สงิหาคม - ศกุร์ที ่26  ตลุาคม  2561

วนัสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา พธุที ่19 ธนัวาคม 2561

วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V  เปน็การวดัและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จนัทร์ที ่27  - ศกุร์ที ่31 สงิหาคม 2561

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา  

- วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จนัทร์ที ่27  - ศกุร์ที ่31 สงิหาคม 2561

- วนัย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวดัและประเมนิผล จนัทร์ที ่29 ตลุาคม - ศกุร์ที ่2 พฤศจกิายน 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา    จนัทร์ที ่27 - พธุที ่29 สงิหาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด ศกุร์ที ่31 สงิหาคม 2561

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

วนัสดุทา้ยของการลาพกัการศกึษาของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา อังคารที ่4 กนัยายน 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่28 กนัยายน 2561

วนัสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข) จนัทร์ที ่6 สงิหาคม - พธุที ่15 สงิหาคม 2561

     -ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี อังคารที ่4 กนัยายน 2561

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษาถงึบณัฑติวทิยาลยัส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา ศกุร์ที ่9 พฤศจกิายน 2561

วนัพน้สถานภาพนกัศกึษาของนกัศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ

มไิดล้าพกัการศกึษา พธุที ่5 กนัยายน 2561

วนัสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จนัทร์ที ่1 -  อาทติย์ที ่7 ตลุาคม 2561

เสาร์ที ่3 - อาทติย์ที ่4 และ เสาร์ที ่10 - อาทติย์ที ่11

กอ่นจบการศกึษา พฤศจกิายน 2561

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศกุร์ที ่23 พฤศจกิายน 2561

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่23 พฤศจกิายน 2561

วนัสอบไล่ จนัทร์ที ่26 พฤศจกิายน - อังคารที ่4 ธนัวาคม, พฤหสับดทีี ่6

 - อาทติย์ที ่9 และอังคารที ่11 ธนัวาคม 2561

วนัแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet พธุที ่12 - อังคารที ่18 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ P  

ส าหรับนกัศกึษารหสักอ่น 53... อังคารที ่11 ธนัวาคม 2561

ส าหรับนกัศกึษารหสั 53...  เปน็ตน้ไป พธุที ่19 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

วนัทดสอบวดัความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา พธุที ่12 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี พธุที ่19 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พฤหสับดทีี ่20 ธนัวาคม 2561

วนัประกาศผลการศกึษา อาทติย์ที ่23 ธนัวาคม 2561

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่8 มกราคม 2562

วนัลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จนัทร์ที ่12 - อาทติย์ที ่18 พฤศจกิายน 2561

วนัทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จนัทร์ที ่19 - อาทติย์ที ่25 พฤศจกิายน 2561

วนัประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่27 พฤศจกิายน 2561

วนัยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) พธุที ่26 ธนัวาคม 2561

วนัเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั พฤหสับดทีี ่27 - ศกุร์ที ่28 ธนัวาคม 2561

และพธุที ่2 - อาทติย์ที ่6 มกราคม 2562

วนัลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี พฤหสับดทีี ่27 - ศกุร์ที ่28 ธนัวาคม 2561

และพธุที ่2 - อาทติย์ที ่6 มกราคม 2562

ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา พธุที ่2 มกราคม - พฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2562

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พธุที ่2 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ถงึบณัฑติวทิยาลยั พธุที ่2 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่หวัขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์/IS ถงึบณัฑติวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาโท  รหสั 59... พธุที ่2 มกราคม 2562

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาเอก รหสั 58... พธุที ่2 มกราคม 2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W พฤหสับดทีี ่27 - ศกุร์ที ่28 ธนัวาคม 2561

และพธุที ่2 - ศกุร์ที ่11 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่4 มกราคม 2562

วนัทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จนัทร์ที ่7 - ศกุร์ที ่11 มกราคม 2562

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่13  มกราคม  2562

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่14 - ศกุร์ที ่18 มกราคม  2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่14 มกราคม - ศกุร์ที ่29 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา อังคารที ่21 พฤษภาคม 2562

วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวดัและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จนัทร์ที ่21 - ศกุร์ที ่25 มกราคม 2562

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา  

- วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จนัทร์ที ่21 - ศกุร์ที ่25 มกราคม 2562

- วนัย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวดัและประเมนิผล จนัทร์ที ่1 เมษายน - ศกุร์ที ่5 เมษายน 2562

ภำคกำรศกึษำท่ี  2/2561
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วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่4 - ศกุร์ที ่8 กมุภาพนัธ ์2562

และจนัทร์ที ่11 - อังคารที ่12 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่25 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการลาพกัการศกึษาของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา พฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่15 มนีาคม 2562

วนัสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) พธุที ่2 - ศกุร์ที ่11 มกราคม 2562

     -ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี พฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2562

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษาถงึบณัฑติวทิยาลยัส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา ศกุร์ที ่12 เมษายน 2562

วนัพน้สถานภาพนกัศกึษาของนกัศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ ศกุร์ที ่1 กมุภาพนัธ ์2562

มไิดล้าพกัการศกึษา

วนัสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จนัทร์ที ่4 - อาทติย์ที ่10 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศกุร์ที ่26 เมษายน 2562

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่26 เมษายน 2562

วนัสอบไล่ จนัทร์ที ่29 เมษายน - อาทติย์ที ่12 พฤษภาคม 2562

วนัแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet จนัทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ P  

 ส าหรับนกัศกึษารหสักอ่น 53…. จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562

 ส าหรับนกัศกึษารหสั 53.... เปน็ตน้ไป อังคารที ่21 พฤษภาคม 2562

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่21 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่11 มถินุายน 2562

วนัลงทะเบยีนเรียน จนัทร์ที ่13 - ศกุร์ที ่17 พฤษภาคม 2562

วนัยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) เสาร์ที ่18 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการลงทะเบยีน อาทติย์ที ่19 พฤษภาคม 2562

วนัเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีนส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั จนัทร์ที ่20 - อาทติย์ที ่26 พฤษภาคม 2562

วนัลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั

 ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี จนัทร์ที ่20 - ศกุร์ที ่31 พฤษภาคม 2562

 ส าหรับนกัศกึษาบณัฑติศกึษา จนัทร์ที ่27 พฤษภาคม - ศกุร์ที ่5 กรกฎาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

ภำคฤดรูอ้น 2561
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วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่27 พฤษภาคม 2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม - ศกุร์ที ่31 พฤษาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารอนมุตักิารย้ายสาขาวชิาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่31 พฤษภาคม 2562

วนัทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเหน็ชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนกัศกึษาทางระบบ Internet จนัทร์ที ่27 - ศกุร์ที ่31 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่2 มถินุายน 2562

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่3 - ศกุร์ที ่7 มถินุายน 2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่3 - ศกุร์ที ่21 มถินุายน 2562

วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลงัก าหนด

ส าหรับนกัศกึษาทกุระดบั ณ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่14 มถินุายน 2562

วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวดัผลและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี จนัทร์ที ่10 - อังคารที ่11 มถินุายน 2562

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา  

- วนัย่ืนค าร้องขออักษรล าดบัขัน้ V จนัทร์ที ่10 - อังคารที ่11 มถินุายน 2562

- วนัย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดบัขัน้ V เปน็การวดัและประเมนิผล จนัทร์ที ่17 - ศกุร์ที ่21 มถินุายน 2562

วนัสมคัรสอบประมวลความรู้ของนกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) จนัทร์ที ่27 พฤษภาคม - พธุที ่5 มถินุายน 2562

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่17 - อังคารที ่18 มถินุายน 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่หลกัฐานการอนมุตัเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล ศกุร์ที ่12 กรกฎาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการลาออกจากการเปน็นกัศกึษาบณัฑติศกึษา พฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562

วนัสดุทา้ยสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I ถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี อังคารที ่25 มถินุายน 2562

ส าหรับกระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา ศกุร์ที ่21 มถินุายน 2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ศกุร์ที ่5 กรกฎาคม 2562

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่5 กรกฎาคม 2562

วนัสอบไล่ จนัทร์ที ่8 - พฤหสับดทีี ่11 กรกฎาคม 2562

วนัแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet ศกุร์ที ่12 - พธุที ่17 กรกฎาคม 2562

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่12 กรกฎาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านกัทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W  ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี พฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศกุร์ที ่19 กรกฎาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา จนัทร์ที ่22 กรกฎาคม 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่6 สงิหาคม 2562

ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2561

วนัปฐมนเิทศนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู พธุที ่7 มนีาคม 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พธุที ่7 มนีาคม 2561

ส ำหรบันกัศกึษำคณะศกึษำศำสตร ์ ชัน้ปท่ีี 5
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วนัรายงานตวันกัศกึษาปฎบิตังิานวชิาชพีครู พธุที ่7 มนีาคม - ศกุร์ที ่9 มนีาคม 2561

วนัลงทะเบยีนเรียน จนัทร์ที ่11 - อาทติย์ที ่17 มถินุายน 2561

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่19 สงิหาคม 2561

วนัช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่20 - ศกุร์ที ่24 สงิหาคม 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่27 - พธุที ่29 สงิหาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการปฏบิตังิานวชิาชพีครู ศกุร์ที ่28 กนัยายน 2561

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่28 กนัยายน 2561

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่28 กนัยายน 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา จนัทร์ที ่15 ตลุาคม 2561

วนัประกาศผลการศกึษา ศกุร์ที ่19 ตลุาคม 2561

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่6 ตลุาคม 2561

ภำคกำรศึกษำท่ี  2/2561

วนัปฐมนเิทศนกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีครู พธุที ่10 ตลุาคม 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พธุที ่10 ตลุาคม 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปฎบิตังิานวชิาชพีครู พธุที ่10 - ศกุร์ที ่12 ตลุาคม 2561

วนัลงทะเบยีนเรียน จนัทร์ที ่12 - อาทติย์ที ่18 พฤศจกิายน 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พฤหสับดทีี ่29 - ศกุร์ที ่30 พฤศจกิายน 2561

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่13  มกราคม  2562

วนัช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่14 - ศกุร์ที ่18 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการปฏบิตังิานวชิาชพีครู ศกุร์ที ่22 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่22 กมุภาพนัธ ์2562

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่22 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศกุร์ที ่1 มนีาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา อังคารที ่5 มนีาคม 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่12 มนีาคม 2562

นกัศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 2  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558)

วนัลงทะเบยีน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จนัทร์ที ่16 – อาทติย์ที ่29 กรกฎาคม 2561

วนัปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ จนัทร์ที ่16 – เสาร์ที ่21 กรกฎาคม 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่23 กรกฎาคม 2561

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน /เพิม่ - ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่5 สงิหาคม 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่6 - ศกุร์ที ่10 สงิหาคม 2561

วนัท าบญุอาจารย์ใหญ ่ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ ก าหนดภายหลงั

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่6 สงิหาคม 2561 - ศกุร์ที ่15 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่12 เมษายน 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษา เสาร์ที ่13 เมษายน 2562

ส ำหรบันกัศกึษำคณะแพทยศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 2 - 6
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วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

นกัศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 3  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558)

วนัลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จนัทร์ที ่14 – อาทติย์ที ่27 พฤษภาคม 2561

วนัปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ ศกุร์ที ่18 - เสาร์ที ่19 พฤษภาคม 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่21 พฤษภาคม 2561

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา อาทติย์ที ่3 มถินุายน 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่4  – ศกุร์ที ่8 มถินุายน 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่4 มถินุายน 2561 - ศกุร์ที ่15 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่15 มนีาคม 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษา เสาร์ที ่16 มนีาคม 2562

วนัสอบประมวลความรู้ ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดภายหลงั

วนัสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2562 รอประกาศจาก ศรว.

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

นกัศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 4 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558)

วนัสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2561  เสาร์ที ่21 เมษายน 2561

วนัลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จนัทร์ที ่23 เมษายน – อาทติย์ที ่6 พฤษภาคม 2561

วนัปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิตังิาน  และกจิกรรมการสร้างเสริมและดแูล

สขุภาพนกัศกึษาแพทย์ จนัทร์ที ่30 เมษายน – ศกุร์ที ่11 พฤษภาคม 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วนัขึ้นฝึกปฏบิตังิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จนัทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561 – ศกุร์ที ่22 มนีาคม 2562

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา อาทติย์ที ่13 พฤษภาคม 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่14  – ศกุร์ที ่18 พฤษภาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561 - ศกุร์ที ่22 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่22 มนีาคม 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษา เสาร์ที ่23 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

นกัศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตรช์ัน้ปท่ีี 5  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วนัลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet อังคารที ่17 – อาทติย์ที ่29 เมษายน 2561

วนัปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ ศกุร์ที ่20 - เสาร์ที ่21 เมษายน 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่23 เมษายน 2561

วนัขึ้นฝึกปฏบิตังิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จนัทร์ที ่23 เมษายน 2561 – อาทติย์ที ่31 มนีาคม 2562

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา อาทติย์ที ่6 พฤษภาคม 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่7  – ศกุร์ที ่11 พฤษภาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่7 พฤษภาคม 2561  – ศกุร์ที ่1 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา อาทติย์ที ่31 มนีาคม 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษา จนัทร์ที ่1 เมษายน 2562

วนัสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2562  รอประกาศจาก ศรว.

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562
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นกัศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตรช์ัน้ปท่ีี 6 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

วนัสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2561 อาทติย์ที ่22 เมษายน 2561

วนัลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จนัทร์ที ่23 เมษายน – อาทติย์ที ่6 พฤษภาคม 2561

วนัปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิตังิาน และกจิกรรมการสร้างเสริม

และดแูลสขุภาพนกัศกึษาแพทย์ พฤหสับดทีี ่26 เมษายน – เสาร์ที ่28 เมษายน 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่30 เมษายน 2561

วนัขึ้นฝึกปฏบิตังิามตามภาควชิาตา่ง ๆ จนัทร์ที ่30 เมษายน 2561 – อาทติย์ที ่31 มนีาคม 2562

วนัประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา อาทติย์ที ่13 พฤษภาคม 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่14  – ศกุร์ที ่18 พฤษถาคม 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่4 - อังคารที ่11 ธนัวาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่14 พฤษถาคม 2561 - ศกุร์ที ่1 มนีาคม 2562

วนัปจัฉมินเิทศ จนัทร์ที ่1 – อังคารที ่2 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่2 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา อังคารที ่2 เมษายน 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา พธุที ่3 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศกุร์ที ่19 เมษายน 2562

วนัประกาศผลการศกึษา จนัทร์ที ่22 เมษายน 2562

วนัสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่3/2562 รอประกาศจาก ศรว.

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่7 พฤษภาคม 2562

งำนทะเบยีน ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

วนัลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จนัทรที ่11 - อาทติย์ที ่17 มถินุายน 2561

วนัเพิม่ - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน เสาร์ที ่4 - อาทติย์ที ่12 สงิหาคม 2561

วนัช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่20 - ศกุร์ที ่24 สงิหาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W เสาร์ที ่4 - ศกุร์ที ่17 สงิหาคม 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่20 สงิหาคม - ศกุร์ที ่26 ตลุาคม 2561

กำรเรยีนกำรสอนและกำรประเมินผล ภำคกำรศึกษำท่ี 1

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่6 สงิหาคม 2561

วนัสอบกลางภาค (งดการสอน) จนัทร์ที ่1 - อาทติย์ที ่7 ตลุาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่23 พฤศจกิายน 2561

วนัสอบไล่ จนัทร์ที ่26 พฤศจกิายน - อังคารที ่4 ธนัวาคม,  

พฤหสับดทีี ่6 - อาทติย์ที ่9 และอังคารที ่11 ธนัวาคม 2561 

วนัปดิภาคการศกึษา พธุที ่12 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พฤหสับดทีี ่20 ธนัวาคม 2561

วนัประกาศผลการศกึษา อาทติย์ที ่23 ธนัวาคม 2561

ส ำหรบันกัศึกษำคณะทันตแพทยศำสตร ์ ชัน้ปท่ีี 2 และ 3

นกัศึกษำสำขำวิชำทันตแพทยศำสตรช์ัน้ปท่ีี  2 และ 3 (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558)
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งำนทะเบยีน ภำคกำรศึกษำท่ี 2

วนัลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จนัทร์ที ่12 - อาทติย์ที ่18 พฤศจกิายน 2561

วนัเพิม่ - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน พฤหสับดทีี ่27 - ศกุร์ที ่28 ธนัวาคม 2561

และพธุที ่2 - อาทติย์ที ่6 มกราคม 2562

วนัช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่14 - ศกุร์ที ่18 มกราคม 2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W พฤหสับดทีี ่27 - ศกุร์ที ่28 ธนัวาคม 2561 

และพธุที ่2 - ศกุร์ที ่11 มกราคม 2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่14 มกราคม - ศกุร์ที ่29 มนีาคม 2562

กำรเรยีนกำรสอนและกำรประเมินผล ภำคกำรศึกษำท่ี 2

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พธุที ่2 มกราคม 2562

วนัสอบกลางภาค (งดการสอน) จนัทร์ที ่4 - อาทติย์ที ่10 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่26 เมษายน 2562

วนัสอบไล่ จนัทร์ที ่29 เมษายน - อาทติย์ที ่12 พฤษภาคม 2562

วนัปดิภาคการศกึษา จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

นกัศึกษำเภสชัศำสตรช์ัน้ปท่ีี  5 (หลกัสตูรเภสชัศำสตรบณัฑิต ปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

ภำคกำรศึกษำท่ี 1

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พฤหสับดทีี ่9 สงิหาคม 2561

วนัสอบ PLE-CC1 เสาร์ที ่1 - อาทติย์ที ่2 กนัยายน 2561

วนัสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน) จนัทร์ที ่1 - อาทติย์ที ่7 ตลุาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการศกึษา พธุที ่28 พฤศจกิายน 2561

วนัสอบไล่ พฤหสับดทีี ่29 - ศกุร์ที ่30 พฤศจกิายน, 

จนัทร์ที ่3 - อังคารที ่4 ธนัวาคม และ

พฤหสับดทีี ่6 - อังคารที ่11 ธนัวาคม 2561

วนัปดิภาคการศกึษา พธุที ่12 ธนัวาคม 2561

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พฤหสับดทีี ่20 ธนัวาคม 2561

วนัสอบ PLE-CC2 ศกุร์ที ่21 ธนัวาคม 2561

วนัประกาศผลการศกึษา อาทติย์ที ่23 ธนัวาคม 2561

นกัศึกษำเภสชัศำสตรช์ัน้ปท่ีี  6 (หลกัสตูรเภสชัศำสตรบณัฑิต ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

กำรฝึกปฏบิติังำนวิชำชพี (ระบบชัน้ปี)

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่7 พฤษภาคม 2561

วนัฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชัศาสตร์ จนัทร์ที ่7 พฤษภาคม 2561 - ศกุร์ที ่8 มนีาคม 2562

วนัลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จนัทร์ที ่21 - ศกุร์ที ่25 พฤษภาคม 2561

วนัช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จนัทร์ที ่28 พฤษภาคม - ศกุร์ที ่1 มถินุายน 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่11  - ศกุร์ที ่12 ธนัวาคม 2561 

ส ำหรบันกัศกึษำคณะเภสชัศำสตร ์ ชัน้ปท่ีี 5 และ 6
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วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W จนัทร์ที ่28 พฤษภาคม 2561 - ศกุร์ที ่8 กมุภาพนัธ ์2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่8 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่8 มนีาคม 2562

วนัสอบและประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิาน จนัทร์ที ่11 - ศกุร์ที ่15 มนีาคม 2562

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่18 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา จนัทร์ที ่8 เมษายน 2562

วนัประกาศผลการศกึษา ศกุร์ที ่12 เมษายน 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่30 เมษายน 2562

ภำคกำรศึกษำท่ี 2

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน พธุที ่2 มกราคม 2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่12 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่12 เมษายน 2562

วนัปดิภาคการศกึษาและวนัส าเร็จการศกึษา พฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศกุร์ที ่26 เมษายน 2562

วนัประกาศผลการศกึษา พธุที ่1 พฤษภาคม 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่14 พฤษภาคม 2562

นกัศึกษำสำขำวิชำสตัวแพทยศำสตรช์ัน้ปท่ีี 4 และ 5

วนัรับเอกสารลงทะเบยีน พฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561

วนัปฐมนเิทศ ศกุร์ที ่8 มถินุายน 2561

นกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.

นกัศกึษาชัน้ปทีี ่5 เวลา 10.30 น. - 11.30 น.

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศกุร์ที ่8 และ จนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศกุร์ที ่8 มถินุายน 2561 - ศกุร์ที ่29 มนีาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่10 พฤษภาคม 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษา จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I พธุที ่12 มถินุายน 2562

ส ำหรบันกัศกึษำคณะพยำบำลศำสตร์

นกัศึกษำคณะพยำบำลศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 4

ส ำหรบันกัศึกษำคณะสตัวแพทยศำสตร ์ชัน้ปท่ีี 4, 5 และ6
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นกัศึกษำสำขำวิชำสตัวแพทยศำสตรช์ัน้ปท่ีี 6

วนัรับเอกสารลงทะเบยีน พฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561

วนัปฐมนเิทศ (เวลา 13.30 น. - 16.30 น.) ศกุร์ที ่8 มถินุายน 2561

วนัช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศกุร์ที ่8 และจนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561

วนัเปดิภาคการศกึษาและวนัเขา้ชัน้เรียน จนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561

วนัรายงานตวันกัศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่4 - ศกุร์ที ่8 กมุภาพนัธ ์2562 

และจนัทร์ที ่11 - อังคารที ่ 12 กมุภาพนัธ ์2562

วนัเสนอผลงานปญัหาพเิศษ จนัทร์ที ่4 - ศกุร์ที ่8 กมุภาพนัธ ์2562

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดบัขัน้ W ศกุร์ที ่8 มถินุายน 2561 - ศกุร์ที ่29 มนีาคม 2562

วนัน าเสนอผลการฝึกปฏบิตังิานตามโครงการพฒันาสหกจิศกึษาทางสตัวแพทย์ พฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562

วนัปจัฉมินเิทศนกัศกึษา ศกุร์ที ่26 เมษายน 2562

วนัสดุทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกลุ ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศกุร์ที ่10 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการศกึษา ศกุร์ที ่10 พฤษภาคม 2562

วนัสิ้นสดุปกีารศกึษาและส าเร็จการศกึษา จนัทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พธุที ่22 พฤษภาคม 2562

วนัประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่11 มถินุายน 2562

วนัรายงานตวันกัศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาทีต่ดิ

อักษรล าดบัขัน้ I จนัทร์ที ่17 - อังคารที ่18 มถินุายน 2562

วนัสดุทา้ยของการสง่ล าดบัขัน้แกอั้กษรล าดบัขัน้ I อังคารที ่25 มถินุายน 2562

วนัทีส่ภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบการส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาทีต่ดิ

อักษรล าดบัขัน้ I อังคารที ่6 สงิหาคม 2562

วนัไหวค้รู พฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม 2561

(งดการเรียน การสอน การสอบและไมน่บัเวลาเรียน ทกุคณะระหวา่งเวลา 07.00-12.00 น.)

วนัแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั 

(ไมง่ดการเรียน การสอน แตง่ดสอบในชว่งกฬีามหาวทิยาลยั) (ก าหนดภายหลงั)

   (นายกติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร)

      พนักงานปฏบิัตงิาน

         ส าเนาถูกตอ้ง

       กติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร

                                             อุษณีย์ ค าประกอบ

                                             (รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ)

                                                 รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองคก์ร

                                             ปฏบิัตกิารแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

                     ประกาศ ณ วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2560

ก ำหนดกำรเก่ียวกับกิจกรรมนกัศกึษำ

               ทัง้นี้ ใหน้กัศกึษาระดบัต่ ากวา่ระดบัปริญญาตรีด าเนนิการตามประกาศฉบบันี้ไดโ้ดยอนโุลม


