
 

มหาวทิยาลัย และประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ส าหรับนักศกึษาทุกระดับการศกึษา  จงึใหจ้ัดปฏทินิการศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ประจ าปี

การศกึษา 2560 ไวด้ังตอ่ไปนี้

วันลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จันทร์ที ่12 - อาทติย์ที ่18 มถิุนายน 2560

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเห็นชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนักศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่19 - อาทติย์ที ่25 มถิุนายน 2560

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่27 มถิุนายน 2560

วันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศกึษา

ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี รหัส 60… จันทร์ที ่24 - พฤหัสบดทีี ่27 กรกฎาคม 2560

ส าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา รหัส 60... (รอบ 1) เสาร์ที ่4 - อาทติย์ที ่5 มนีาคม 2560

(รอบ 2) เสาร์ที ่27 - อาทติย์ที ่28 พฤษภาคม 2560

(รอบ 3) พุธที ่2 สงิหาคม 2560

วันผู้บริหารมหาวทิยาลัยพบผู้ปกครองนักศกึษาใหม่ พุธที ่ 26  กรกฎาคม 2560

วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศุกร์ที ่28 - จันทร์ที ่31 กรกฎาคม 2560

วันจัดกจิกรรมของคณะ - วทิยาลัย ศุกร์ที ่28 - จันทร์ที ่31 กรกฎาคม 2560

วันปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่

 ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่1 - พุธที ่2 สงิหาคม 2560

 ส าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา พฤหัสบดทีี ่3 สงิหาคม 2560

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิา

นักศกึษาใหม ่รหัส 60... พฤหัสบดทีี ่3 - ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

วันเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนักศกึษาทุกระดับ เสาร์ที ่5 - อาทติย์ที ่13 สงิหาคม 2560

วันลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย

 ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี เสาร์ที ่5 - ศุกร์ที ่18 สงิหาคม 2560

 ส าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา จันทร์ที ่7  สงิหาคม - ศุกร์ที ่8 กันยายน 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่7  สงิหาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา

ถงึบัณฑติวทิยาลัย จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

 -(ส าเนา)-

ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เร่ือง  ปฏทินิการศกึษา  ประจ าปกีารศกึษา 2560

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

ส าหรับนักศึกษาท่ัวไป

           เพือ่ใหก้ารบริหารงานดา้นวชิาการด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย  มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกับขอ้บังคับฯ วา่ดว้ยการศกึษาของ
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วันสุดทา้ยของการสง่หัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์/IS ถงึบัณฑติวทิยาลัย

ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท  รหัส 58… จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

ส าหรับนักศกึษาปริญญาเอก รหัส 57… จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที ่5 - ศุกร์ที ่18 สงิหาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารอนุมัตกิารย้ายสาขาวชิาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่11 สงิหาคม 2560

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเห็นชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนักศกึษาทางระบบ Internet อังคารที ่15 - ศุกร์ที ่18 สงิหาคม 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่20 สงิหาคม 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่21 - ศุกร์ที ่25  สงิหาคม  2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่21 สงิหาคม - ศุกร์ที ่27  ตุลาคม  2560

วันสุดทา้ยของการลาออกจากการเป็นนักศกึษาบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่27 ตุลาคม 2560

วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V  เป็นการวัดและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี จันทร์ที ่28 สงิหาคม - ศุกร์ที ่1 กันยายน 2560

ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา  

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V จันทร์ที ่28 สงิหาคม - ศุกร์ที ่1 กันยายน 2560

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่30 ตุลาคม - ศุกร์ที ่3 พฤศจกิายน 2560

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา    จันทร์ที ่28 - พุธที ่30 สงิหาคม 2560

วันสุดทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลังก าหนด ศุกร์ที ่1 กันยายน 2560

ส าหรับนักศกึษาทุกระดับ ณ ส านักทะเบยีนและประมวลผล

วันสุดทา้ยของการลาพักการศกึษาของนักศกึษาบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่8 กันยายน 2560

วันสุดทา้ยของการสง่หลักฐานการอนุมัตเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่15 กันยายน 2560

วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศกึษาบัณฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข) จันทร์ที ่7 สงิหาคม - พุธที ่16 สงิหาคม 2560

     -ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี อังคารที ่5 กันยายน 2560

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษาถงึบัณฑติวทิยาลัยส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่10 พฤศจกิายน 2560

วันพน้สถานภาพนักศกึษาของนักศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ

มไิดล้าพักการศกึษา พุธที ่6 กันยายน 2560

วันสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จันทร์ที ่2 -  อาทติย์ที ่8 ตุลาคม 2560

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ศุกร์ที ่24 พฤศจกิายน 2560

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่24 พฤศจกิายน 2560

วันสอบไล่ จันทร์ที ่27 พฤศจกิายน - จันทร์ที ่4 ธันวาคม, พุธที ่6 

 - เสาร์ที ่9 และจันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 ธันวาคม 2560

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet พุธที ่13 - อังคารที ่19 ธันวาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ P  

ส าหรับนักศกึษารหัสกอ่น 53... อังคารที ่12 ธันวาคม 2560

ส าหรับนักศกึษารหัส 53...  เป็นตน้ไป พุธที ่20 ธันวาคม 2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่13 ธันวาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I ถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล 
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วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W  ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่19 ธันวาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่20 ธันวาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่23 ธันวาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่9 มกราคม 2561

วันลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้ จันทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 พฤศจกิายน 2560

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเห็นชอบการลงทะเบยีนเรียนลว่งหนา้

ของนักศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่20 - อาทติย์ที ่26 พฤศจกิายน 2560

วันประกาศผลการลงทะเบยีนลว่งหนา้ อังคารที ่28 พฤศจกิายน 2560

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) พุธที ่27 ธันวาคม 2560

วันเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน ส าหรับนักศกึษาทุกระดับ พฤหัสบดทีี ่28 - ศุกร์ที ่29 ธันวาคม 2560

และพุธที ่3 - อาทติย์ที ่7 มกราคม 2561

วันลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย

ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี พฤหัสบดทีี ่28 - ศุกร์ที ่29 ธันวาคม 2560

และพุธที ่3 - ศุกร์ที ่12 มกราคม 2561

ส าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา พุธที ่3 มกราคม - พฤหัสบดทีี ่1 กุมภาพันธ ์2561

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่3 มกราคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารขอขยายเวลาการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา

ถงึบัณฑติวทิยาลัย พุธที ่3 มกราคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่หัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์/IS ถงึบัณฑติวทิยาลัย

 ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท  รหัส 58... พุธที ่3 มกราคม 2561

 ส าหรับนักศกึษาปริญญาเอก รหัส 57... พุธที ่3 มกราคม 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดับขัน้ W พฤหัสบดทีี ่28 - ศุกร์ที ่29 ธันวาคม 2560

และพุธที ่3 - ศุกร์ที ่12 มกราคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารอนุมัตกิารย้ายสาขาวชิาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่5 มกราคม 2561

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเห็นชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนักศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่8 - ศุกร์ที ่12 มกราคม 2561

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่14  มกราคม  2561

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่15 - ศุกร์ที ่19 มกราคม  2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่15 มกราคม - ศุกร์ที ่23 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการลาออกจากการเป็นนักศกึษาบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่23 มนีาคม 2561

วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี จันทร์ที ่22- ศุกร์ที ่26 มกราคม 2561

ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V จันทร์ที ่22 - ศุกร์ที ่26 มกราคม 2561

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่2 - จันทร์ที ่9 เมษายน 2561
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วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่31 มกราคม - ศุกร์ที ่2 กุมภาพันธ ์และจันทร์ที ่5 -

ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลังก าหนด

ส าหรับนักศกึษาทุกระดับ ณ ส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่26 มกราคม 2561

วันสุดทา้ยของการลาพักการศกึษาของนักศกึษาบัณฑติศกึษา พฤหัสบดทีี ่1 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการสง่หลักฐานการอนุมัตเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศกึษาบัณฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) พุธที ่3 มกราคม - ศุกร์ที ่12 มกราคม 2561

     -ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี พฤหัสบดทีี ่1 กุมภาพันธ ์2561

     -   ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษาถงึบัณฑติวทิยาลัยส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา พุธที ่18 เมษายน 2561

วันพน้สถานภาพนักศกึษาของนักศกึษาทีไ่มม่าลงทะเบยีนและ ศุกร์ที ่2 กุมภาพันธ ์2561

มไิดล้าพักการศกึษา

วันสอบกลางภาคการศกึษา (งดการสอน) จันทร์ที ่26 - พุธที ่28 กุมภาพันธ ์และ ศุกร์ที ่2

 - จันทร์ที ่5 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ศุกร์ที ่27 เมษายน 2561

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่27 เมษายน 2561

วันสอบไล่ จันทร์ที ่30 เมษายน - ศุกร์ที ่4 พฤษภาคม

และอาทติย์ที ่6 - จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet อังคารที ่15 - จันทร์ที ่21 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ P  

 ส าหรับนักศกึษารหัสกอ่น 53…. จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

 ส าหรับนักศกึษารหัส 53.... เป็นตน้ไป อังคารที ่22 พฤษภาคม 2561

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W  ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี อังคารที ่22 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่14 - ศุกร์ที ่18 พฤษภาคม 2561

วันยกเลกิกระบวนวชิาทีไ่มผ่่านเงือ่นไข (Prerequisite) เสาร์ที ่19 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการลงทะเบยีน อาทติย์ที ่20 พฤษภาคม 2561

วันเพิม่-ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีนส าหรับนักศกึษาทุกระดับ จันทร์ที ่21 - อาทติย์ที ่27 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I ถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล 

ภาคฤดูร้อน / 2560
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วันลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย

 ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี จันทร์ที ่21 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่1 มถิุนายน 2561

 ส าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา จันทร์ที ่28 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่6 กรกฎาคม 2561

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่28 พฤษภาคม 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่21 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่1 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารอนุมัตกิารย้ายสาขาวชิาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่1 มถิุนายน 2561

วันทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาใหค้วามเห็นชอบการลงทะเบยีนเรียน

ของนักศกึษาทางระบบ Internet จันทร์ที ่28 พฤษภาคม - ศุกร์ที ่1 มถิุนายน 2561

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่3 มถิุนายน 2561

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่4 - ศุกร์ที ่8 มถิุนายน 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่4 - ศุกร์ที ่22 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการลงทะเบยีน/เพิม่/เปลีย่นตอนกระบวนวชิาหลังก าหนด

ส าหรับนักศกึษาทุกระดับ ณ ส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่15 มถิุนายน 2561

วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V หรือขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V เป็นการวัดผลและประเมนิผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี จันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา  

- วันย่ืนค าร้องขออักษรล าดับขัน้ V จันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

- วันย่ืนค าร้องขอเปลีย่นอักษรล าดับขัน้ V เป็นการวัดและประเมนิผล จันทร์ที ่18 มถิุนายน - ศุกร์ที ่22 มถิุนายน 2561

วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศกึษาบัณฑติศกึษา (ปริญญาโทแผน ข.) จันทร์ที ่28 พฤษภาคม - พุธ 6 มถิุนายน 2561

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่หลักฐานการอนุมัตเิร่ืองเทยีบแทนกระบวนวชิา 

เพือ่การส าเร็จการศกึษาถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล ศุกร์ที ่22 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการลาออกจากการเป็นนักศกึษาบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่22 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I ถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล

ส าหรับกระบวนวชิาระดับปริญญาตรี อังคารที ่26 มถิุนายน 2561

ส าหรับกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา ศุกร์ที ่22 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ศุกร์ที ่6 กรกฎาคม 2561

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่6 กรกฎาคม 2561

วันสอบไล่ จันทร์ที ่9 - พฤหัสบดทีี ่12 กรกฎาคม 2561

วันแจง้หนี้สนิทางระบบ Internet ศุกร์ที ่13 - พุธที ่18 กรกฎาคม 2561

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่13 กรกฎาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่เอกสารการลาออกถงึส านักทะเบยีนและประมวลผล

โดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W  ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี จันทร์ที ่16 กรกฎาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา อังคารที ่17 กรกฎาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา พฤหัสบดทีี ่19 กรกฎาคม 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่31 กรกฎาคม 2561
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ภาคการศึกษาท่ี 1/2560

วันปฐมนเิทศนักศกึษาปฏบิัตงิานวชิาชพีครู พุธที ่8 มนีาคม 2560

วันรายงานตัวนักศกึษาปฎบิัตงิานวชิาชพีครู พุธที ่8 มนีาคม - พุธที ่15 มนีาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่8 มนีาคม 2560

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่12 - อาทติย์ที ่18 มถิุนายน 2560 

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่20 สงิหาคม 2560

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่21 - ศุกร์ที ่25 สงิหาคม 2560

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่28 - พุธที ่30 สงิหาคม 2560

วันสุดทา้ยของการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู ศุกร์ที ่29 กันยายน 2560

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่29 กันยายน 2560

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่29 กันยายน 2560

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา จันทร์ที ่16 ตุลาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา ศุกร์ที ่20 ตุลาคม 2560

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่31 ตุลาคม 2560

ภาคการศึกษาท่ี  2/2560

วันปฐมนเิทศนักศกึษาปฏบิัตงิานวชิาชพีครู พุธที ่11 ตุลาคม 2560

วันรายงานตัวนักศกึษาปฎบิัตงิานวชิาชพีครู พุธที ่11 - ศุกร์ที ่13 ตุลาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่11 ตุลาคม 2560

วันลงทะเบยีนเรียน จันทร์ที ่13 - อาทติย์ที ่19 พฤศจกิายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/เพิม่-ถอนกระบวนวชิา อาทติย์ที ่14  มกราคม  2561

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่15 - ศุกร์ที ่19 มกราคม 2561

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พฤหัสบดทีี ่30 พฤศจกิายน - ศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560

วันสุดทา้ยของการปฏบิัตงิานวชิาชพีครู ศุกร์ที ่23 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่23 กุมภาพันธ ์2561

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่23 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่2 มนีาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา อังคารที ่6 มนีาคม 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่13 มนีาคม 2561

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชัน้ปท่ีี 2  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

วันลงทะเบยีน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่26 มถิุนายน – อาทติย์ที ่2 กรกฎาคม 2560

ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ชัน้ปท่ีี 5

ส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชัน้ปท่ีี 2 - 6
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วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน /เพิม่ - ถอนกระบวนวชิา พุธที ่5  – ศุกร์ที ่7 กรกฎาคม 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่10 - ศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่12 กรกฎาคม 2560

วันปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศกึษาแพทย์ จันทร์ที ่17 – เสาร์ที ่22 กรกฎาคม 2560

วันท าบุญอาจารย์ใหญ ่ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ ก าหนดภายหลัง

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W อังคารที ่11 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดทีี ่15 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา พฤหัสบดทีี ่12 เมษายน 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา ศุกร์ที ่13 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชัน้ปท่ีี 3  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

วันลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่24 – อาทติย์ที ่30 เมษายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน/ เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่3 – ศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่15  – ศุกร์ที ่19 พฤษภาคม 2560

วันปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศกึษาแพทย์ เสาร์ที ่20 - อาทติย์ที ่21 พฤษภาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่22 พฤษภาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 - ศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่16 มนีาคม 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา เสาร์ที ่17 มนีาคม 2561

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2560  รอประกาศจาก ศรว.

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชัน้ปท่ีี 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่1/2560  เสาร์ที ่22 เมษายน 2560

วันลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่27 มนีาคม – อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่5 – ศุกร์ที ่7 เมษายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่17  – ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิัตงิาน  และกจิกรรมการสร้างเสริมและดูแล

สุขภาพนักศกึษาแพทย์ จันทร์ที ่8 – เสาร์ที ่13 พฤษภาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560

วันขึ้นฝึกปฏบิัตงิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่15 พฤษภาคม 2560 – อาทติย์ที ่11 มนีาคม 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W อังคารที ่18 เมษายน 2560 - ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา อาทติย์ที ่11 มนีาคม 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา จันทร์ที ่12 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561
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นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี 5  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

วันลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่27 มนีาคม – อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่5 – ศุกร์ที ่7 เมษายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่17  – ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

วันปฐมนเิทศ และกจิกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพนักศกึษาแพทย์ ศุกร์ที ่21 - เสาร์ที ่22 เมษายน 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่24 เมษายน 2560

วันขึ้นฝึกปฏบิัตงิานตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่24 เมษายน 2560 – อาทติย์ที ่1 เมษายน 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W อังคารที ่18 เมษายน – ศุกร์ที ่2 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา อาทติย์ที ่1 เมษายน 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา จันทร์ที ่2 เมษายน 2561

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2561   รอประกาศจาก ศรว.

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี 6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่2/2560 อาทติย์ที ่23 เมษายน 2560

วันลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่27 มนีาคม – อาทติย์ที ่2 เมษายน 2560

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา พุธที ่5 – ศุกร์ที ่7 เมษายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่17  – ศุกร์ที ่21 เมษายน 2560

ปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมกอ่นขึ้นปฏบิัตงิาน และกจิกรรมการสร้างเสริม

และดูแลสุขภาพนักศกึษาแพทย์ พฤหัสบดทีี ่27 เมษายน – เสาร์ที ่29 เมษายน 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่1 พฤษภาคม 2560

วันขึ้นฝึกปฏบิัตงิามตามภาควชิาตา่ง ๆ จันทร์ที ่1 พฤษภาคม 2560 – อาทติย์ที ่1 เมษายน 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W อังคารที ่18 เมษายน - ศุกร์ที ่2 มนีาคม 2561

วันปัจฉมินเิทศ จันทร์ที ่2 – อังคารที ่3 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา อังคารที ่3 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา อังคารที ่3 เมษายน 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่4 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่18 เมษายน 2561

วันประกาศผลการศกึษา ศุกร์ที ่20 เมษายน 2561

วันสอบ ศรว. ขัน้ตอนที ่3/2560 รอประกาศจาก ศรว.

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่1 พฤษภาคม 2561
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นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี  2 และ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

งานทะเบยีน ภาคการศึกษาท่ี 1 

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จันทรที ่19 - อาทติย์ที ่25 มถิุนายน 2560

วันเพิม่ - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน เสาร์ที ่5 - อาทติย์ที ่13 สงิหาคม 2560

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่21 - ศุกร์ที ่25 สงิหาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดับขัน้ W เสาร์ที ่5 - ศุกร์ที ่18 สงิหาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่21 สงิหาคม - ศุกร์ที ่27 ตุลาคม 2560

การเรยีนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาท่ี 1

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียนของนักศกึษาชัน้ปทีี ่3

· เขา้เรียนกระบวนวชิา DBPD 391 จันทร์ที ่31 กรกฎาคม - ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

· วันเขา้ชัน้เรียนตามตารางบรรยายปกติ จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียนของนักศกึษาชัน้ปทีี ่2 จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

วันสอบกลางภาค (งดการสอน) จันทร์ที ่2 - อาทติย์ที ่8 ตุลาคม 2560

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่24 พฤศจกิายน 2560

วันสอบไล่ จันทร์ที ่27 พฤศจกิายน - จันทร์ที ่4 ธันวาคม, พุธที ่6

 - เสาร์ที ่9 และจันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 ธันวาคม 2560 

วันปดิภาคการศกึษา พุธที ่13 ธันวาคม 2560

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่20 ธันวาคม 2560

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่23 ธันวาคม 2560

งานทะเบยีน ภาคการศึกษาท่ี 2

วันลงทะเบยีนกระบวนวชิาทางระบบ Internet จันทร์ที ่20 - อาทติย์ที ่26 พฤศจกิายน 2560

วันเพิม่ - ถอนกระบวนวชิา/ลงทะเบยีน พฤหัสบดทีี ่28 - ศุกร์ที ่29 ธันวาคม 2560

และพุธที ่3 - อาทติย์ที ่7 มกราคม 2561

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่15 - ศุกร์ที ่19 มกราคม 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดรั้บอักษรล าดับขัน้ W พฤหัสบดทีี ่28 - ศุกร์ที ่29 ธันวาคม 2560 และ

พุธที ่3 - ศุกร์ที ่12 มกราคม 2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่15 มกราคม - ศุกร์ที ่23 มนีาคม 2561

การเรยีนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาท่ี 2

วันเปดิภาค และวันเขา้ชัน้เรียนของชัน้ปท่ีี 2 และ 3 พุธที ่3 มกราคม 2561

วันสอบกลางภาค (งดการสอน) จันทร์ที ่26 กุมภาพันธ ์- พุธที ่28 กุมภาพันธ ์และ

 ศุกร์ที ่2 - จันทร์ที ่5 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของภาคการศกึษา ศุกร์ที ่27 เมษายน 2561

วันสอบไล่ จันทร์ที ่30 เมษายน - ศุกร์ที ่4 พฤษภาคม และอาทติย์ที ่6

 - จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันปดิภาคการศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

ส าหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  ชัน้ปท่ีี 2 และ 3
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วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชัน้ปท่ีี  6 (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2553)

การฝึกปฏบิัตงิานวชิาชพี (ระบบชัน้ปี)

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560

วันฝึกปฏบิัตงิานวชิาชพีเภสัชศาสตร์ จันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 - ศุกร์ที ่9 มนีาคม 2561

วันลงทะเบยีน / เพิม่ – ถอน กระบวนวชิา ทางระบบ Internet จันทร์ที ่12 - ศุกร์ที ่16 มถิุนายน 2560

วันช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา จันทร์ที ่26 - ศุกร์ที ่30 มถิุนายน 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W จันทร์ที ่26 มถิุนายน 2560 - ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา ศุกร์ที ่9 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่9 มนีาคม 2561

วันสอบและประเมนิผลการฝึกปฏบิัตงิาน จันทร์ที ่12 - ศุกร์ที ่16 มนีาคม 2561

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่19 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา จันทร์ที ่9 เมษายน 2561

วันประกาศผลการศกึษา พฤหัสบดทีี ่12 เมษายน 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่1 พฤษภาคม 2561

ภาคการศึกษาท่ี 2/2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน พุธที ่3 มกราคม 2561

วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พฤหัสบดทีี ่12 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา พฤหัสบดทีี ่12 เมษายน 2561

วันปดิภาคการศกึษาและวันส าเร็จการศกึษา พุธที ่18 เมษายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา ศุกร์ที ่27 เมษายน 2561

วันประกาศผลการศกึษา พุธที ่2 พฤษภาคม 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

ส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ชัน้ปท่ีี 6

ส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปท่ีี 4
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นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี 4

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่26 เมษายน 2560

วันปฐมนเิทศ (09.00 - 12.00 น.) ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่4 และ จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่7 สงิหาคม 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที ่4 สงิหาคม 2560 - ศุกร์ที ่30 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา ศุกร์ที ่27 เมษายน 2561

วันสอบไล่ จันทร์ที ่30 เมษายน - ศุกร์ที ่4 พฤษภาคม และอาทติย์ที ่6 

 - จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I พุธที ่13 มถิุนายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี 5

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่26 เมษายน 2560

วันปฐมนเิทศ (09.00 - 10.00 น.) ศุกร์ที ่9 มถิุนายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่9 และจันทร์ที ่12 มถิุนายน 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่12 มถิุนายน 2560

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที ่9 มถิุนายน 2560 - ศุกร์ที ่30 มนีาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I พุธที ่13 มถิุนายน 2561

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชัน้ปท่ีี 6

วันรับเอกสารลงทะเบยีน พุธที ่26 เมษายน 2560

วันปฐมนเิทศ (10.00 - 12.00 น.) ศุกร์ที ่9 มถิุนายน 2560

วันช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ศุกร์ที ่9 และจันทร์ที ่12 มถิุนายน 2560

วันเปดิภาคการศกึษาและวันเขา้ชัน้เรียน จันทร์ที ่12 มถิุนายน 2560

วันรายงานตัวนักศกึษาปริญญาตรีทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา พุธที ่31 มกราคม - ศุกร์ที ่2 และจันทร์ที ่5 -  

ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันเสนอผลงานปัญหาพเิศษ จันทร์ที ่5 - ศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ ์2561

วันถอนกระบวนวชิาโดยไดรั้บอักษรล าดับขัน้ W ศุกร์ที ่9 มถิุนายน 2560 - ศุกร์ที ่30 มนีาคม 2561

วันน าเสนอผลการฝึกปฏบิัตงิานตามโครงการพัฒนาสหกจิศกึษาทางสัตวแพทย์ จันทร์ที ่30 เมษายน 2561

วันปัจฉมินเิทศนักศกึษา อังคารที ่1 พฤษภาคม 2561

ส าหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
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วันสุดทา้ยของการขอแกไ้ขชือ่-สกุล ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษา จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการศกึษา จันทร์ที ่14 พฤษภาคม 2561

วันสิ้นสุดปกีารศกึษาและส าเร็จการศกึษา อังคารที ่15 พฤษภาคม 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศกึษา พุธที ่23 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลการศกึษา เสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

วันรายงานตัวนักศกึษาทีค่าดวา่จะส าเร็จการศกึษาส าหรับนักศกึษาทีต่ดิอักษรล าดับขัน้ I จันทร์ที ่11 - อังคารที ่12 มถิุนายน 2561

วันสุดทา้ยของการสง่ล าดับขัน้แกอั้กษรล าดับขัน้ I อังคารที ่26 มถิุนายน 2561

วันทีส่ภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบการส าเร็จการศกึษาส าหรับนักศกึษาทีต่ดิ

อักษรล าดับขัน้ I อังคารที ่31 กรกฎาคม 2561

วันวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ พฤหัสบดทีี ่17 - เสาร์ที ่19 สงิหาคม 2560

(งดการเรียน การสอน กระบวนวชิาคณะวทิยาศาสตร์)

วันไหวค้รู พฤหัสบดทีี ่17 สงิหาคม 2560

(งดการเรียน การสอน การสอบและไมน่ับเวลาเรียน ทุกคณะระหวา่งเวลา 07.00-12.00 น.)

วันแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัย 

(ไมง่ดการเรียน การสอน แตง่ดสอบในชว่งกฬีามหาวทิยาลัย) (ก าหนดภายหลัง)

   (นายกติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร)

      พนักงานปฏบิัตงิาน

      กติศิักดิ ์อัศววุฒไิกร

                                             อุษณีย์ ค าประกอบ

                                             (รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ)

                                                 รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพัฒนาคุณภาพการศกึษา

                                             ปฏบิัตกิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

         ส าเนาถูกตอ้ง

                     ประกาศ ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ก าหนดการเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา

               ทัง้นี้ ใหน้ักศกึษาระดับต่ ากวา่ระดับปริญญาตรีด าเนนิการตามประกาศฉบับนี้ไดโ้ดยอนุโลม


