
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัรงัสติ 

เรือ่ง ปฏทินิการศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2559-2560  

(ฉบบัแกไ้ข) 

....................................... 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559-2560 

 

วนัจนัทรท์ี ่27 มถุินายน-วนัพฤหสับดทีี ่28 กรกฎาคม 2559 - วนัลงทะเบยีนเรยีนล่วงหน้า พมิพใ์บโอนเงนิผ่านทางธนาคาร 

    ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2559 และชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัองัคารที ่2 สงิหาคม – วนัองัคารที ่9 สงิหาคม 2559 -  วนัลงทะเบยีนล่าชา้โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ถอนรายวชิา/ 

    จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2559 และ 

  ชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัจนัทรท่ี์ 15 สิงหาคม 2559 - วนัเร่ิมการเรียนการสอน/วนัแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย 

                                                                                                       ค่าธรรมเนียมปรบั/เพ่ิมวิชา/ถอนวิชา/จองกลุม่เรียน (Waiting List)  

  ผา่นระบบ Intranet และชาํระเงินผา่นทางธนาคาร 

วนัศุกรท์ี ่19 สงิหาคม 2559 - วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนล่าชา้โดยเสยีค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ 

    จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชาํระเงนิผ่านทาง 

  ธนาคาร                                                                

วนัศุกรท์ี ่26 สงิหาคม 2559 - วนัสดุทา้ยของการถอนวชิาเรยีนโดยไมบ่นัทกึ “W” และไดร้บั 

    ค่าหน่วยกติคนืเป็นเงนิโอนเกบ็เตม็จาํนวน 

วนัจนัทรท์ี ่29 สงิหาคม -วนัศุกรท์ี ่2 กนัยายน 2559 -  วนัแจง้จบการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาทีค่าดวา่จะจบภาคเรยีนที ่1/2559 

วนัศุกรท์ี ่2 กนัยายน 2559 -  วนัสดุทา้ยของการเปลีย่นสญัลกัษณ์ I และวนัสดุทา้ยของการตดัรายชื่อ 

  ผูส้าํเรจ็การศกึษา ภาค S/2559  

วนัพฤหสับดทีี ่22 กนัยายน 2559 -  กจิกรรมเดนิวิง่เพื่อสขุภาพ “RSU Walk & Run Do It Your Style”  

วนัจนัทรท่ี์ 3 -วนัศกุรท่ี์ 7 ตลุาคม 2559 - พกัระหว่างเทอม (Term Break) 

วนัอาทติยท์ี ่23 ตุลาคม 2559 - หยุดวนัปิยมหาราช 

วนัจนัทรท์ี ่24 ตุลาคม 2559 - หยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัองัคารที ่1 – วนัพุธที ่30 พฤศจกิายน 2559 - กฬีาพยอมเกมส ์ครัง้ที ่10 

วนัศุกรท์ี ่18 พฤศจกิายน 2559 - วนัสดุทา้ยของการถอนวชิาเรยีนโดยการบนัทกึ “W” 

วนัศกุรท์ี ่2 ธนัวาคม 2559 - วนัสดุทา้ยของการเรยีนการสอน 

วนัจนัทรท์ี ่5 ธนัวาคม 2559 - หยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 

วนัเสารท์ี ่10 ธนัวาคม 2559 - หยุดวนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัจนัทรท์ี ่12 ธนัวาคม 2559 - หยุดชดเชยวนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัอาทิตยท่ี์ 11 ธนัวาคม 2559 - วนัประสาทปริญญา (บณัฑิตท่ีจบภาค 1/2558, 2/2558 และ S/2559) 

วนัองัคารท่ี 6 –วนัจนัทรท่ี์ 19 ธนัวาคม 2559 - วนัสอบปลายภาค (เว้นวนัท่ี 9-12 ธนัวาคม 2559) 

วนัจนัทรท์ี ่21 พฤศจกิายน -วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม 2559 - วนัลงทะเบยีนเรยีนล่วงหน้า พมิพใ์บโอนเงนิผ่านทางธนาคาร 

  ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัพุธที ่14 – วนัพุธที ่21 ธนัวาคม 2559 -  วนัลงทะเบยีนล่าชา้โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ถอนรายวชิา/ 

    จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และ 

  ชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

 

 



ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559-2560 

วนัจนัทรท์ี ่21 พฤศจกิายน -วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม 2559 - วนัลงทะเบยีนเรยีนล่วงหน้า พมิพใ์บโอนเงนิผ่านทางธนาคาร 

  ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัพุธที ่14– วนัพุธที ่21 ธนัวาคม 2559 -  วนัลงทะเบยีนล่าชา้โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ถอนรายวชิา/ 

    จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และ 

  ชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัเสารท์ี ่31 ธนัวาคม 2559 - หยุดวนัสิ้นปี 

วนัอาทติยท์ี ่1 มกราคม 2560 - หยุดวนัขึ้นปีใหม ่

วนัจนัทรท์ี ่2 มกราคม 2560 - หยุดชดเชยวนัสิ้นปี 

วนัองัคารที ่3 มกราคม 2560 - หยุดชดเชยวนัขึ้นปีใหม ่

วนัจนัทรท่ี์ 9 มกราคม 2560 - วนัเร่ิมการเรียนการสอน/วนัแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย 

                                                                                                       ค่าธรรมเนียมปรบั/เพ่ิมวิชา/ถอนวิชา/จองกลุม่เรียน (Waiting List)  

  ผา่นระบบ Intranet และชาํระเงินผา่นทางธนาคาร 

วนัศกุรท์ี ่13 มกราคม 2560 - วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนล่าชา้โดยเสยีค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ 

  จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชาํระเงนิผ่านทาง 

  ธนาคาร                                                                

วนัศุกรท์ี ่20 มกราคม 2560 - วนัสดุทา้ยของการถอนวชิาเรยีนโดยไมบ่นัทกึ “W” และไดร้บั 

    ค่าหน่วยกติคนืเป็นเงนิโอนเกบ็เตม็จาํนวน 

วนัพุธที ่25 มกราคม 2560 -  วนัสถาปนามหาวทิยาลยัรงัสติ 

วนัจนัทรท์ี ่23-วนัศุกรท์ี ่27 มกราคม 2560 -  วนัแจง้จบการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาทีค่าดวา่จะจบภาคเรยีนที ่2/2559 

วนัศุกรท์ี ่27 มกราคม 2560 -  วนัสดุทา้ยของการเปลีย่นสญัลกัษณ์ I และวนัสดุทา้ยของการตดัรายชื่อ 

  ผูส้าํเรจ็การศกึษา ภาค 1/2559 

วนัพฤหสับดทีี ่9 กุมภาพนัธ ์2560 - วนัเลอืกตัง้สโมสรนกัศกึษาและคณะกรรมการนกัศกึษา 

วนัเสารท์ี ่11 กุมภาพนัธ ์2560 - หยุดวนัมาฆบชูา 

วนัจนัทรท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2560 - หยุดชดเชยวนัมาฆบชูา 

วนัจนัทรท่ี์ 27 กมุภาพนัธ ์–วนัศกุรท่ี์ 3 มีนาคม 2560 - พกัระหว่างเทอม (Term Break) 

วนัพฤหสับดทีี ่6 เมษายน 2560 - หยุดวนัมหาจกัร ี

วนัพฤหสับดทีี ่13 - วนัเสารท์ี ่15 เมษายน 2560 - หยุดวนัมหาสงกรานต ์

วนัจนัทรท์ี ่17 เมษายน 2560 - หยุดชดเชยวนัมหาสงกรานต ์

วนัศุกรท์ี ่14 เมษายน 2560 - วนัสดุทา้ยของการถอนวชิาเรยีนโดยการบนัทกึ “W” 

วนัศุกรท์ี ่28 เมษายน 2560 - วนัสดุทา้ยของการเรยีนการสอน 

วนัศุกรท์ี ่5 พฤษภาคม 2560 - หยุดวนัฉตัรมงคล 

วนัพุธที ่10 พฤษภาคม 2560 - หยุดวนัวสิาขบชูา 

วนัจนัทรท่ี์ 1 – วนัจนัทรท่ี์ 15 พฤษภาคม 2560* - วนัสอบปลายภาค  

วนัจนัทรท์ี ่17 เมษายน -วนัพฤหสับดทีี ่4 พฤษภาคม 2560 - วนัลงทะเบยีนเรยีนล่วงหน้า พมิพใ์บโอนเงนิผ่านทางธนาคาร 

  ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 

วนัพุธที ่10 - วนัพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 -  วนัลงทะเบยีนล่าชา้โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมปรบั/เพิม่วชิา/ถอนรายวชิา/ 

    จองกลุ่มเรยีน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และ 

  ชาํระเงนิผ่านทางธนาคาร 
*แก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ ลงวนัท่ี10 มกราคม 2560 

  ประกาศ ณ วนัที ่      สงิหาคม 2559 

 

(ดร.อาทติย ์อุไรรตัน์) 

อธกิารบด ี


