-(สำเนำ)ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------เพือ่ ให้การบริหารงานด้านวิชาการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงให้จดั ปฏิทนิ การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
2561 ไว้ดงั ต่อไปนี้

สำหรับนักศึกษำทัว่ ไป
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
วันทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
วันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61…
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 61...
วันผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
วันจัดกิจกรรมของคณะ - วิทยาลัย
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันลงทะเบียนกระบวนวิชา
นักศึกษาใหม่ รหัส 61...
วันยกเลิกกระบวนวิชาทีไ่ ม่ผ่านเงือ่ นไข (Prerequisite)
วันเพิม่ -ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สาหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย

จันทร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน 2561
จันทร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 24 มิถนุ ายน 2561
อังคารที่ 26 มิถนุ ายน 2561
อาทิตย์ที่ 22 - พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
(รอบ1) อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
(รอบ2) อังคารที่ 31 กรกฎาคม - พุธที่ 1 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
และอาทิตย์ที่ 29 - จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
และอาทิตย์ที่ 29 - จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
อังคารที่ 31 กรกฎาคม - พุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 2 - ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เสาร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
เสาร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม - อังคารที่ 4 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
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วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส 59…
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 58…
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W
เสาร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมตั กิ ารย้ายสาขาวิชาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
วันทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
อังคารที่ 14 - ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิม่ -ถอนกระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม - ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
พุธที่ 19 ธันวาคม 2561
วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V หรือขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมินผล
สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
สาหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V
จันทร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
- วันยื่นคาร้องขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมินผล
จันทร์ที่ 29 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ 27 - พุธที่ 29 สิงหาคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิม่ /เปลีย่ นตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
สาหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สานักทะเบียนและประมวลผล
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 4 กันยายน 2561
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมตั เิ รื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพือ่ การสาเร็จการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ข)
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม - พุธที่ 15 สิงหาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ I ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
-สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 4 กันยายน 2561
-สาหรั
สาหรั
บกระบวนวิ
บกระบวนวิ
ชาระดั
ชาระดั
บบับณบัฑิณตฑิศึกตษา
ศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาทีไ่ ม่มาลงทะเบียนและ
มิได้ลาพักการศึกษา
พุธที่ 5 กันยายน 2561
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
วันทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 และ เสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11
ก่อนจบการศึกษา
พฤศจิกายน 2561
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันสอบไล่
จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - อังคารที่ 4 ธันวาคม, พฤหัสบดีที่ 6
- อาทิตย์ที่ 9 และอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
วันแจ้งหนีส้ นิ ทางระบบ Internet
พุธที่ 12 - อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ P
สาหรับนักศึกษารหัสก่อน 53...
อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
สาหรับนักศึกษารหัส 53... เป็นต้นไป
พุธที่ 19 ธันวาคม 2561
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วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
โดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561
พุธที่ 19 ธันวาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
อังคารที่ 8 มกราคม 2562

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
วันทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
วันยกเลิกกระบวนวิชาทีไ่ ม่ผ่านเงือ่ นไข (Prerequisite)
วันเพิม่ -ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สาหรับนักศึกษาทุกระดับ
วันลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส 59...
สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 58...
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W

จันทร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
จันทร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
พุธที่ 26 ธันวาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
และพุธที่ 2 - อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
และพุธที่ 2 - อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
พุธที่ 2 มกราคม - พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
พุธที่ 2 มกราคม 2562
พุธที่ 2 มกราคม 2562

พุธที่ 2 มกราคม 2562
พุธที่ 2 มกราคม 2562
พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
และพุธที่ 2 - ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมตั กิ ารย้ายสาขาวิชาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
วันทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิม่ -ถอนกระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 14 มกราคม - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V หรือขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมินผล
สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ 21 - ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
สาหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V
จันทร์ที่ 21 - ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
- วันยื่นคาร้องขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมินผล
จันทร์ที่ 1 เมษายน - ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
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วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
และจันทร์ที่ 11 - อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิม่ /เปลีย่ นตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
สาหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สานักทะเบียนและประมวลผล
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมตั เิ รื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพือ่ การสาเร็จการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ข.)
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ I ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
-สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
-สาหรั
สาหรั
บกระบวนวิ
บกระบวนวิ
ชาระดั
ชาระดั
บบับณบัฑิณตฑิศึกตษา
ศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาทีไ่ ม่มาลงทะเบียนและ
มิได้ลาพักการศึกษา
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบไล่
วันแจ้งหนีส้ นิ ทางระบบ Internet
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ P
สาหรับนักศึกษารหัสก่อน 53….
สาหรับนักศึกษารหัส 53.... เป็นต้นไป
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
โดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
พุธที่ 2 - ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
จันทร์ที่ 29 เมษายน - อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 11 มิถนุ ายน 2562

ภำคฤดูรอ้ น 2561
วันลงทะเบียนเรียน
วันยกเลิกกระบวนวิชาทีไ่ ม่ผ่านเงือ่ นไข (Prerequisite)
วันประกาศผลการลงทะเบียน
วันเพิม่ -ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาทุกระดับ

จันทร์ที่ 13 - ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
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วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 31 พฤษาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมตั กิ ารย้ายสาขาวิชาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิม่ -ถอนกระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 2 มิถนุ ายน 2562
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7 มิถนุ ายน 2562
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 21 มิถนุ ายน 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิม่ /เปลีย่ นตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
สาหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกร์ที่ 14 มิถนุ ายน 2562
วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V หรือขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดผลและประเมินผล
สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ 10 - อังคารที่ 11 มิถนุ ายน 2562
สาหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- วันยื่นคาร้องขออักษรลาดับขัน้ V
จันทร์ที่ 10 - อังคารที่ 11 มิถนุ ายน 2562
- วันยื่นคาร้องขอเปลีย่ นอักษรลาดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมินผล
จันทร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 21 มิถนุ ายน 2562
วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ข.)
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม - พุธที่ 5 มิถนุ ายน 2562
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
จันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18 มิถนุ ายน 2562
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมตั เิ รื่องเทียบแทนกระบวนวิชา
เพือ่ การสาเร็จการศึกษาถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ I ถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
สาหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 25 มิถนุ ายน 2562
สาหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกร์ที่ 21 มิถนุ ายน 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
วันสอบไล่
จันทร์ที่ 8 - พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
วันแจ้งหนีส้ นิ ทางระบบ Internet
ศุกร์ที่ 12 - พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสานักทะเบียนและประมวลผล
โดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันประกาศผลการศึกษา
จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

สำหรับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 5
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
วันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน

พุธที่ 7 มีนาคม 2561
พุธที่ 7 มีนาคม 2561
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วันรายงานตัวนักศึกษาปฎิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิม่ -ถอนกระบวนวิชา
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
วันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันรายงานตัวนักศึกษาปฎิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันลงทะเบียนเรียน
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิม่ -ถอนกระบวนวิชา
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันสุดท้ายของการปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

พุธที่ 7 มีนาคม - ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
จันทร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน 2561
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 27 - พุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2561
พุธที่ 10 ตุลาคม 2561
พุธที่ 10 ตุลาคม 2561
พุธที่ 10 - ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
จันทร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดีที่ 29 - ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
อังคารที่ 5 มีนาคม 2562
อังคารที่ 12 มีนาคม 2562

สำหรับนักศึกษำคณะแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 2 - 6
นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันลงทะเบียน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
วันปฐมนิเทศ และกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน /เพิม่ - ถอนกระบวนวิชา
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันทาบุญอาจารย์ใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสิน้ สุดปีการศึกษา

จันทร์ที่ 16 – อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 16 – เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 6 - ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
กาหนดภายหลัง
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 - ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
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วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลการศึกษา
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
วันปฐมนิเทศ และกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์
ศุกร์ที่ 18 - เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 3 มิถนุ ายน 2561
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8 มิถนุ ายน 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 4 มิถนุ ายน 2561 - ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันสุดท้ายของการศึกษา
ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
วันสิน้ สุดปีการศึกษา
เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
วันสอบประมวลความรู้ ขัน้ ตอนที่ 1
กาหนดภายหลัง
วันสอบ ศรว. ขัน้ ตอนที่ 1/2562
รอประกาศจาก ศรว.
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลการศึกษา
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
วันสอบ ศรว. ขัน้ ตอนที่ 1/2561
เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
วันลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 23 เมษายน – อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ ปฏิบตั งิ าน และกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแล
สุขภาพนักศึกษาแพทย์
จันทร์ที่ 30 เมษายน – ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
วันขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านตามภาควิชาต่าง ๆ
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 – ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 - ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันสุดท้ายของการศึกษา
ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
วันสิน้ สุดปีการศึกษา
เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลการศึกษา
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ชนั้ ปีที่ 5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
วันลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
อังคารที่ 17 – อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
วันปฐมนิเทศ และกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์
ศุกร์ที่ 20 - เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
วันขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านตามภาควิชาต่าง ๆ
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 – อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา
อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 7 – ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 – ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
วันสุดท้ายของการศึกษา
อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
วันสิน้ สุดปีการศึกษา
จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
วันสอบ ศรว. ขัน้ ตอนที่ 2/2562
รอประกาศจาก ศรว.
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผลการศึกษา
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
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นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ชนั้ ปีที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
วันสอบ ศรว. ขัน้ ตอนที่ 2/2561
วันลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
วันปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ ปฏิบตั งิ าน และกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ ามตามภาควิชาต่าง ๆ
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันปัจฉิมนิเทศ
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสิน้ สุดปีการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสอบ ศรว. ขัน้ ตอนที่ 3/2562
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
จันทร์ที่ 23 เมษายน – อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน – เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 – อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18 พฤษถาคม 2561
อังคารที่ 4 - อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
จันทร์ที่ 14 พฤษถาคม 2561 - ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
จันทร์ที่ 1 – อังคารที่ 2 เมษายน 2562
อังคารที่ 2 เมษายน 2562
อังคารที่ 2 เมษายน 2562
พุธที่ 3 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
รอประกาศจาก ศรว.
อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

สำหรับนักศึกษำคณะทันตแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 2 และ 3
นักศึกษำสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ชนั้ ปีที่ 2 และ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
งำนทะเบียน ภำคกำรศึกษำที่ 1
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
จันทรที่ 11 - อาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน 2561
วันเพิม่ - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
เสาร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W
เสาร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม - ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล ภำคกำรศึกษำที่ 1
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการศึกษา
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันสอบไล่
จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - อังคารที่ 4 ธันวาคม,
พฤหัสบดีที่ 6 - อาทิตย์ที่ 9 และอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา
พุธที่ 12 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
วันประกาศผลการศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
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งำนทะเบียน ภำคกำรศึกษำที่ 2
วันลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet
วันเพิม่ - ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล ภำคกำรศึกษำที่ 2
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันสอบกลางภาค (งดการสอน)
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบไล่
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา

จันทร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
และพุธที่ 2 - อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
พฤหัสบดีที่ 27 - ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
และพุธที่ 2 - ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 14 มกราคม - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
พุธที่ 2 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
จันทร์ที่ 29 เมษายน - อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

สำหรับนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 5 และ 6
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ชนั้ ปีที่ 5 (หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2556)
ภำคกำรศึกษำที่ 1
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
วันสอบ PLE-CC1
เสาร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
จันทร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการศึกษา
พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
วันสอบไล่
พฤหัสบดีที่ 29 - ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน,
จันทร์ที่ 3 - อังคารที่ 4 ธันวาคม และ
พฤหัสบดีที่ 6 - อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา
พุธที่ 12 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
วันสอบ PLE-CC2
ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
วันประกาศผลการศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ชนั้ ปีที่ 6 (หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2553)
กำรฝึกปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพ (ระบบชัน้ ปี)
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
วันฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชศาสตร์
จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 - ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
วันลงทะเบียน / เพิม่ – ถอน กระบวนวิชา ทางระบบ Internet
จันทร์ที่ 21 - ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2561
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
อังคารที่ 11 - ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2561
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วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ าน
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 - ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
จันทร์ที่ 11 - ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
จันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
อังคารที่ 30 เมษายน 2562

สำหรับนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์
นักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 4
ภำคกำรศึกษำที่ 2
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษาและวันสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา

พุธที่ 2 มกราคม 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

สำหรับนักศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ชัน้ ปีที่ 4, 5 และ6
นักศึกษำสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ชนั้ ปีที่ 4 และ 5
วันรับเอกสารลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 เวลา 10.30 น. - 11.30 น.
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสิน้ สุดปีการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ I

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ศุกร์ที่ 8 มิถนุ ายน 2561

ศุกร์ที่ 8 และ จันทร์ที่ 11 มิถนุ ายน 2561
จันทร์ที่ 11 มิถนุ ายน 2561
ศุกร์ที่ 8 มิถนุ ายน 2561 - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 12 มิถนุ ายน 2562
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นักศึกษำสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ชนั้ ปีที่ 6
วันรับเอกสารลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศ (เวลา 13.30 น. - 16.30 น.)
วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชัน้ เรียน
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีทคี่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันเสนอผลงานปัญหาพิเศษ
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลาดับขัน้ W
วันนาเสนอผลการฝึกปฏิบตั งิ านตามโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชือ่ -สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการศึกษา
วันสิน้ สุดปีการศึกษาและสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
วันประกาศผลการศึกษา
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
วันรายงานตัวนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาทีต่ ดิ
อักษรลาดับขัน้ I
วันสุดท้ายของการส่งลาดับขัน้ แก้อกั ษรลาดับขัน้ I
วันทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาทีต่ ดิ
อักษรลาดับขัน้ I

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ศุกร์ที่ 8 มิถนุ ายน 2561
ศุกร์ที่ 8 และจันทร์ที่ 11 มิถนุ ายน 2561
จันทร์ที่ 11 มิถนุ ายน 2561
จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
และจันทร์ที่ 11 - อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ศุกร์ที่ 8 มิถนุ ายน 2561 - ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
อังคารที่ 11 มิถนุ ายน 2562
จันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18 มิถนุ ายน 2562
อังคารที่ 25 มิถนุ ายน 2562
อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

กำหนดกำรเกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษำ
วันไหว้ครู
พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
(งดการเรียน การสอน การสอบและไม่นบั เวลาเรียน ทุกคณะระหว่างเวลา 07.00-12.00 น.)
วันแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
(ไม่งดการเรียน การสอน แต่งดสอบในช่วงกีฬามหาวิทยาลัย)
(กาหนดภายหลัง)
ทัง้ นี้ ให้นกั ศึกษาระดับต่ากว่าระดับปริญญาตรีดาเนินการตามประกาศฉบับนีไ้ ด้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
อุษณีย์ คาประกอบ
(รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาเนาถูกต้อง
กิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร
(นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร)
พนักงานปฏิบัติงาน

