
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่  2/2560 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 

ขั้นตอน วันที่ กิจกรรม รายละเอียด 
1 

วันเปิดภาค 
วันเสาร์ท่ี 6 ม.ค. 61 
วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 

วันเปิดภาคการศึกษา  นศ. ภาคสมทบ 
วันเปิดภาคการศึกษา  นศ. ภาคปกติ 

 

2 
การ

ลงทะเบียน
ผ่านระบบฯ 

และ 
การเพิ่ม
รายวิชา 

ระหว่าง 
วันเสาร์ท่ี 30 ธ.ค. 60-วันเสาร์ท่ี 20 ม.ค. 61 

- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ      
ทะเบียนและประมวลผล 

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ ต่อเมื่ออาจารย์
ท่ีปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน   
 ระหว่าง 

วันอาทิตย์ท่ี 31 ธ.ค. 60-วันอาทิตย์ท่ี 21 ม.ค. 61 
- อาจารย์ท่ีปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 8-วันศุกร์ท่ี 19 ม.ค. 61 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 8-วันอาทิตย์ท่ี 21 ม.ค. 61 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา นศ.ภาคปกติ 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา นศ.ภาคสมทบ 

- นักศึกษายื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชา  (สวท.04) 
 โดยเสียค่าธรรมเนียมขอเพิ่มรายวิชาครั้งละ 50 บาท 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

3 
การช าระเงิน

ค่าบ ารุง
การศึกษา

และ
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

ระหว่าง 
วันอาทิตย์ท่ี 31 ธ.ค. 60-วันอาทิตย์ท่ี 21 ม.ค. 61 

- นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคการศึกษา 

นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนและใบ Pay in 
แล้วน าไปช าระเงิน ได้ 3 ช่องทาง ดังน้ี 
 1. ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา 
 2. ผ่านท่ีท าการไปรษณีย์ ทุกสาขา 
 3. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 

วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 - วันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนช้ากว่า
ก าหนด 

- นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน แล้วน าไปช าระเงิน      
ท่ีกองคลัง/ส่วนงานการเงินศูนย์ท่ีนักศึกษาสังกัด 

- ค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ระหวา่งวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.-วันศุกร์ที ่2 ก.พ. 61 (ภาคปกติ) 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.-วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 61 (ภาคสมทบ) 

- ช าระเงิน (ไม่ต้องยื่นค าร้องขอผ่อนผัน) 

ระหวา่งวันจันทร์ที ่5 ก.พ.-วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61 (ภาคปกติ) 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.-วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 (ภาคสมทบ) 

- ช าระเงิน (ยื่นค าร้องขอผ่อนผัน : สวท.02) 

วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61 
วันอาทิตย์ท่ี 18 ก.พ. 61 

วันสุดท้ายของการช าระเงิน นศ.ภาคปกติ 
วันสุดท้ายของการช าระเงิน นศ.ภาคสมทบ 

นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ช าระเงิน 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้ น้ันออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 

4 
การถอน
รายวิชา 

ระหว่างวันจันทร์ท่ี 15 ม.ค.-วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 
ระหว่างวันจันทร์ท่ี 15 ม.ค.-วันอาทิตย์ท่ี 1 เม.ย. 61 

ถอนรายวิชา นศ.ภาคปกติ 
ถอนรายวิชา นศ.ภาคสมทบ 
 

- นักศึกษายื่นค าร้องขอถอนรายวิชา  (สวท.05) 
 โดยเสียค่าธรรมเนียมขอถอนรายวิชาครั้งละ 50 บาท 
-  จ านวนหน่วยกิตรวมต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

5 
นศ.ส่งใบ

ลงทะเบียน
เรียน 

วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 
 

นั ก ศึ ก ษ าส่ ง ใบ ล งท ะ เบี ย น เรี ย น           
และใบ Pay in ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ส่งใบลงทะเบียนเรียน และใบ Pay in ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
 - แนบหลักฐานการช าระเงิน 
 - นักศึกษาเงินกู้ หรือได้รับทุนกีฬา ต้องมีลายเซ็นของ  
   กองพัฒนานักศึกษาท่ีมุมบนด้านขวามือของใบ Pay in 

6 
อ.ท่ีปรึกษาส่งใบ
ลงทะเบยีนเรียน 

ภายใน 
วันศุกร์ท่ี 26 ม.ค. 61 

อาจารย์ท่ีปรึกษาส่งใบลงทะเบียนเรียน     
และใบ Pay in  

อาจารย์ ท่ีปรึกษารวบรวมใบลงทะเบียนเรียน     
และใบ Pay in จากนักศึกษา แล้วส่งคืน สวท. ศูนย์พื้นท่ี
ท่ีนักศึกษาสังกัด 

7 
การยื่นค าร้อง 

ขอส าเร็จ
การศึกษา 

ภายใน 
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 61 
วันอังคารท่ี 6 ก.พ. 61 

 
ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นศ.ภาคสมทบ
ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นศ.ภาคปกต ิ
 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 
ส่งค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  (สวท.08,  สวท.09,  สวท.10)  
ได้ท่ี สวท. ศูนย์พื้นท่ีท่ีนักศึกษาสังกัด 
(นศ. จะต้องยื่นทุกภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จฯ) 

8 
วันสอบ 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 5-วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61 (ปวส.) 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3-วันศุกร์ท่ี 9 มี.ค. 61 (ป.ตรี) 

วันสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 2/2560  

ระหว่างวันจันทร์ที่ 7-วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 (ปวส.) 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 เม.ย.-วันศุกร์ท่ี 11 พ.ค. 61 (ป.ตรี) 

วันสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2560  

 

หมายเหตุ - นักศึกษาช าระเงินผ่านธนาคารฯ, ที่ท าการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ภายในวันที่ 21 มกราคม 2561 หลังจาก     
วันที่ 21 มกราคม 2561 นักศึกษาต้องน าเงินสดมาช าระที่กองคลัง/ส่วนงานการเงินศูนย์ที่นักศึกษาสังกัดเท่านั้น  ไม่สามารถน าเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัยได้ และต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 

 - ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเตมิได้ท่ี  http://www.register.rmutsb.ac.th 


