
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ ๕๘๑/2565) 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 
………………………… 

ตามทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่นออกประกาศฉบับที่ 127/๒๕๖5 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  แล้วนั้น ด้วยต่อมามีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรปรับปรุงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องตามระเบียบ
ดังกล่าว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 256๕ จึงออกประกาศ
ไว้ดังนี้  

ข้อ  ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่              ๕๘๑/๒๕๖5)   
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5” 

ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป  และให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2565) และใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ  ๓ ให้กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังนี้ 

ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ที่ผ่าน

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
รูปแบบ ใหม่  (TCAS) ขึ้ นทะเบี ยน เป็ น
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ อั พ โ ห ล ด เอ ก ส า ร
ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ผ่ าน เว็บ ไซต์http://reg.kku.ac.th และ
ช ำ ร ะ เงิ น ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า 
ตามใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร 
หรือที่ทำการไปรษณีย์  หรือเคาน์ เตอร์
เซอร์วิส โดยแต่ละรอบให้ดำเนินการตาม
ระยะเวลา  ดังนี้ 
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ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
      รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาโดยระบบ
ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
              
    รอบที่  2  การรับเข้าศึกษาโดยระบบ
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
    รอบท่ี  3 การรับเข้าศึกษาโดยระบบ 
แอดมิดชั่น (Admissions) 

วันพุธที ่16 ก.พ.-  วัน
อาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2565 
 
วันศุกร์ที่ 13 พ.ค.-  วัน
อังคารที่ 17 พ.ค. 2565 
 
วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. -วัน
ศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 2565 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ที่ผ่าน
ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
รูปแบบใหม่ (TCAS) ทั้ง 3 รอบ ตรวจสอบ
ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ผ่าน
เว็บไซต ์http://reg.kku.ac.th  

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.– 
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 
 

- - 

3 นักศึกษาที่ มี รหั สขึ้นต้นด้ วย 64 หรือ
นักศึกษาที่ เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา 
2564 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนวิชา
เรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th   

วันพุธที่ 8 มิ.ย. - 
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 
2565 

วันพฤหัสบดีที ่10 พ.ย.-  
วันจันทร์ที ่ 14 พ.ย. 
2565 

วันอังคารที ่4 เม.ย.- 
วันอาทิตยท์ี ่9 เม.ย. 
2566 

4 นักศึกษาที่ มี รหั สขึ้นต้นด้ วย 64 หรือ
นักศึกษาที่ เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา 
2 5 6 4  ดู ผลการแจ้ งค วามป ระส งค์
ล งท ะ เบี ย น วิ ช า เรี ย น ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์  
http://reg.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 
2565 เป็นต้นไป 

วันพฤหัสบดีที่  17 พ.ย. 
2565 เป็นต้นไป 

วันพุธที่  12 เม.ย. 
2566  เป็นต้นไป 

5 นักศึกษาที่ มี รหั สขึ้นต้นด้ วย 64 หรือ
นักศึกษาที่ เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา 
2564 เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้ง
ความประสงค์การลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว 
หรือบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
(กรณีที่ ไม่ ได้แจ้งความประสงค์ฯ) ผ่าน
เว็ บ ไซต์  http://reg.kku.ac.th ห รื อ ต่ อ
ทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือลงทะเบียนวิชา
เรียน หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
หรือชำระเงินที่ ธนาคาร หรือที่ทำการ
ไปรษณีย ์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. -      
วันพุธที ่22 มิ.ย. 2565 

วันพฤหัสบดีที่  17 พ.ย. 
-  วันพุธที ่23 พ.ย. 
2565 

วันพุธที่  12 เม.ย. – 
วันพุธที่ 19 เม.ย. 
2566 
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ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
6 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 64 ตรวจสอบ

ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน เว็บ ไซต์  
http://reg.kku.ac.th 

วั น ศุ ก ร์ ที่  1 7  มิ .ย . -     
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.-     
วันศุกร์ที ่25 พ.ย. 
2565 
 

วันจันทร์ที่ 17 เม.ย. - 
วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 
2566 

7 นักศึกษาที่มี รหั สขึ้นต้นด้วย 6 4 หรือ
นักศึกษาที่ เข้ าศึกษาก่ อนปี การศึกษา 
2564 เข้าหอพัก 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 
2565 

วันอาทิตยท์ี่ 27 พ.ย.
2565 

วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 
2566 

8 นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ร หั ส ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย  65  
เข้าหอพัก 

วันอังคารที่ 21 มิ.ย. –   
วันพุธที่ 22 มิ.ย. 2565 

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.
2565 

วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 
2566 

9 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 รับการ
ปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 
2565 

- - 

10 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 รับการ
ปฐมนิเทศจากคณะ หรือพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 - - 

11 นั กศึกษาที่ มี รหั สขึ้ นต้ นด้ ว ย  65 ร่ วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. -   
วันอาทิตยท์ี่ 26 มิ.ย. 
2565 

 
- 

 
- 

12 นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ร หั ส ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย  65 
ล งท ะ เบี ย น วิ ช า เรี ย น ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์  
http://reg.kku.ac.th 

วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. -   
 วันอาทิ ตย์ที่  26  มิ .ย . 
2565 

- - 

13 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 แจ้งความ
ประสงค์ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th 
 

 
- 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.-  
วันจันทร์ที่  14 พ.ย. 
2565 

วันอังคารที่ 4 เม.ย.- 
วันอาทิตยท์ี ่9 เม.ย. 
2566 

14 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ตรวจสอบ
ผลการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนวิชา
เรียนจากเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 
 

- วันพฤหัสบดีที่  17 พ.ย. 
2565 เป็นต้นไป 

วันพุธที่  12 เม.ย. 
2566  เป็นต้นไป 

15 นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ร หั ส ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย  65 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้งความ
ประสงค์การลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว หรือ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน (กรณี
ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ฯ) ผ่านเว็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th หรือต่อทะเบียนเป็น

- วันพฤหัสบดีที่  17 พ.ย. 
-  วันพธุที่ 23 พ.ย. 
2565 

วันพุธที่  12 เม.ย. – 
วันพุธที่ 19 เม.ย. 
2566 

http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
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ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
นักศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือ
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน 

16 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือค่าต่อ
ทะเบียนนักศึกษา หรือค่าลงทะเบียนวิชา
เรียนตาม ใบ แจ้ งยอดการชำระเงินที่
ธนาคาร หรือที่ ทำการไปรษณี ย์  หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- วันพฤหัสบดีที่  17 พ.ย. 
-  วันพธุที่ 23 พ.ย. 
2565 

วันพุธที่  12 เม.ย. – 
วันพุธที่ 19 เม.ย. 
2566 

17 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 ตรวจสอบ
ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน เว็บ ไซต์  
http://reg.kku.ac.th 

- วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.-  วัน
ศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 
 

วันจันทร์ที่ 17 เม.ย. - 
วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 
2566 

18 วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 
2565 

วันจันทรท์ี ่28 พ.ย. 
2565 

วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 
2566 

19 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า หรือวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้าผ่านเว็บไซต์  
http://reg.kku.ac.th ห รื อ  วัน เพ่ิ ม วิ ช า
เรียนผ่านเว็บไซต์ หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ชำระเงิน หรือชำระเงินที่ธนาคาร  หรือที่
ทำการไปรษณีย์  หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. –  
วันพุธที ่6 ก.ค. 2565 

วันจันทร์ที ่28 พ.ย. -  
วันพุธที่  7 ธ.ค. 2565 

วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. - 
วันศุกร์ที ่ 28 เม.ย.
2566 

20 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การต่อทะเบียน
เป็นนักศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน 
ห รื อ เ พ่ิ ม วิ ช า เ รี ย น ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์  
http://reg.kku.ac.th 

วันอังคารที ่28 มิ.ย. –  
วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2565 

วันอังคารที ่29 พ.ย.  -       
วันพฤหัสบดีที ่ 29  
ธ.ค. 2565 

วันอังคารที ่25 เม.ย. 
– วันศุกร์ที่ 5 พ.ค.
2566 

21 วันถอนรายวิชาเรียนด้ วยตน เองผ่ าน
เว็ บ ไซ ต์  http://reg.kku.ac.th โ ด ย ที่
รายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 

วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. –  
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565 

วันจันทร์ที ่28 พ.ย. -  
วันศุกร์ที ่ 23  ธ.ค. 
2565 

วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. - 
วันอังคารที ่2 พ.ค. 
2566 

22 วันที่ นั กศึกษายื่ นคำร้องขอ เที ยบ โอน
รายวิชา 

วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. – 
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 
2565 

วันจันทร์ที ่28 พ.ย. -  
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 
2565 

- 

23 วันสุดท้ายที่ คณะขอเปิดรายวิชาและวัน
สุดท้ายที่คณะส่งการขอเปลี่ยนแปลง มข.30 

วันพุธที ่6 ก.ค. 2565 วันพุธที่  7 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ที ่ 28 เม.ย.
2566 

24 วัน สุ ดท้ ายที่ คณ ะส่ งรายวิช าที่ ปิ ด ให้        
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขออนุมัติ

วันพุธที ่27 ก.ค. 2565 วันพฤหัสบดีที ่29 ธ.ค. 
2565 

วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 
2566 
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ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา 

25 วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่ รายวิชานั้น 
ได้สัญลักษณ์ W ที่สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ   

วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. – 
วันอังคารที ่12 ต.ค.
2565 

วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 
2565  –  วันศุกร์ที่ 
17 มี.ค. 2566 

วันพุธที่ ๓ พ.ค. -  
วันศุกรที่ ๒๗ 
พ.ค. ๒๕๖๖

26 วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 
2565 

- - 

27 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการ
เป็นนั กศึกษาเนื่ องจากไม่ต่ อทะเบี ยน
หรือไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยไม่ได้ลาพัก
การศึกษา 

วันศุกร์ที่ 5 ส.ค.2565 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 
2566 

- 

28 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - วันพุธที่ 25 ม.ค.2566 - 
29 วันสอบกลางภาค วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. - วัน

ศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 
วันจันทร์ที่ 23 ม.ค - 
วันเสาร์ที ่28 ม.ค. 
2566 

- 

30 วันที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. -  
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2565 

วันพุธที่ 1 ก.พ. -    
วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 
2566 

วันจันทร์ที ่1 พ.ค. – 
วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 
2566 

31 วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามท่ีแต่ละคณะกำหนด 

32 วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 8 พ.ย. 
2565 

- - 

33 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2565 วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 
 2566 

วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.
2566 

34 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 
2565 

วันอาทิตย์ที่  26 มี.ค. 
 2566 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 
2566 

35 วันสอบปลายภาค (รวมเสาร์ อาทิตย์) วันอังคารที ่25 ต.ค. - 
วันอาทิตยท์ี่ 13  พ.ย. 
2565 

วันจันทร์ที่ 27 มี.ค.- 
วันจันทร์ที ่10 เม.ย. 
2566 

วันอังคารที ่6 มิ.ย. – 
วันพฤหัสบดีที ่8 มิ.ย. 
2566 

36 วันปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.
2565 

วันอังคารที ่11 เม.ย. 
2566 

วันศุกร์ที่ 9  มิ.ย. 
2566 

37 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
คณะให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันจันทร์ที ่21 พ.ย.
2565 

วันศุกร์ที ่21 เม.ย. 
2566 

วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 
2566 
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ลำดับ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคพิเศษ 
38 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับ

คะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I ) 
ขอ งภ าค ก ารศึ ก ษ าป ล าย  แ ล ะภ าค
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

วันจันทร์ที ่ 14  พ.ย.
2565 

- - 

39 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับ
คะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ระดับคะแนน I ) 
ของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

 
- 

วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 
2566 

- 

40 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาตกออก  
ปีการศึกษา 2565 

- - วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.
2566 

41 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้
ความเห็นชอบ ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำป ีพ.ศ.2565 

วันศุกร์ที่ 28  ต.ค. 
2565 

 
- 
 

 
- 
 

42 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจำปี พ.ศ.2565 

ประมาณเดือนธันวาคม 2565 
 

43 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
และราย งาน ผล การด ำ เนิ น ก ารขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 
โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ 
http://tqf.kku.ac.th 

วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 
2566 

วันอาทิตยท์ี ่9 ก.ค.
2566 

44 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ 
http://tqf.kku.ac.th 

 
วันพุธที ่9 ส.ค. 2566 

 
 

 
ข้อ 4 กำหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  (1) วันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม   2565 วันไหว้ครู 
(2) วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565    วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น 

                                                            (เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากำหนด) 
(3) วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565    วันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565 
(4) วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน–วันพฤหัสบดีที่ 10    วันงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ  
     พฤศจิกายน 2565         และวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565 
(4) ประมาณเดือนธันวาคม 2565  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  
                                                                            พ.ศ. 2565 
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(5) วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
(6) วันจันทร์ที่ 23 มกราคม -วันเสาร์ที่ 28 มกราคม  2566  วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย

  (เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากำหนด) 
 (เปลี่ยนวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษา  
 ปลาย  เฉพาะวันที่ 25 มกราคม 2565       
  จากเดิม วันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เป็น 
  วันเสาร์ที ่28 มกราคม 2565)        

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 หมายเหตุ 
* ช่วงวันสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย
**  ช่วงวันสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑  มีนาคม   พ.ศ. 2565 

vilaivan
Maitree02 Stamp
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