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ก าหนดการ เริ่มต้น สิ้นสุด 

- ผู้กู้ยืมรายเก่า ยื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่านระบบ E-STUDENTLOAN เพื่อยื่นความจ านงในการขอกูย้ืมฯ ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

พฤ.1 ก.พ. 61 อ.31 ก.ค. 61 

- ก าหนดยื่นแบบค าขอกูย้ืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และเข้าระบบ E-STUDENTLOAN เพื่อยื่นความจ านงในการ
ขอกู้ยืมฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่)  

ศ. 1 มิ.ย. 61 อ.31 ก.ค. 61 

- นักศึกษาปจัจุบันเร่ิมลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2561  ในระบบทะเบียนออนไลน์ จ.9 ก.ค. 61 ส. 14 ก.ค. 61 

- วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา ส.21 ก.ค. 61 - 

- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2561 จ.23 ก.ค.61 ส.4 ส.ค. 61 

- ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และประกาศเลขประจ าตวันักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปกีารศึกษา 2561 

จ. 23 ก.ค. 61 - 

- นักศึกษาใหม่รหัส 61xxxxxx เร่ิมลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบยีนออนไลน์ และช าระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา 2561 

จ. 23 ก.ค. 61 ส. 4 ส.ค. 61 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนแรกเข้า ส. 4 ส.ค. 61 - 

- วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ.6 ส.ค.61 ส.1 ธ.ค. 61 

- ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพรอ้มค่าปรับลงทะเบียนเรียนสาย อ. 6 ส.ค.61 ส.18 ส.ค. 61 

- ลดรายวิชา จ.6 ส.ค.61 ส.15 ก.ย. 61 

- นักศึกษาขอตรวจสอบรายชื่อในทกุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน (KR52) ครั้งที่ 1 ที่อาจารย์ผู้สอน  จ.6 ส.ค.61 ศ. 10 ส.ค. 61 

- นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W  หรือขอลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเกิน/
ต่ ากวา่ ก าหนดในระเบียบฯ 

จ.6 ส.ค.61 ศ. 10 ส.ค. 61 

- ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาสถาบนักันตนา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 จ.6 ส.ค.61 ศ. 10 ส.ค. 61 

- สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษาสถาบันกันตนา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2561 พ.15 ส.ค.61 - 

- พิธีไหว้คร ูประจ าปกีารศึกษา 2561 พฤ.16 ส.ค. 61 - 

- กิจกรรมรับน้องใหม ่ประจ าปกีารศึกษา 2561 ศ.17 ส.ค. 61 อา. 19 ส.ค. 61 

- วันสุดท้ายช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษา ส าหรับผู้ที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ส. 18 ส.ค. 61  

- วันสุดท้ายที่ทะเบยีนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ฝ่ายทะเบียน ส. 18 ส.ค. 61 - 

- ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียน จ าแนกตามรายวิชา  (KR52) ครั้งที่ 2 จ. 20 ส.ค. 61 - 

- นักศึกษาขอตรวจสอบรายชื่อในทกุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน KR52 (ครั้งที่ 2) ที่อาจารย์ผู้สอน  และรายงานวันเวลา
สอบซ้ าซ้อน จ าแนกตามรายวิชาและตามเลขประจ าตัวนกัศึกษา (ถ้ามี) 

จ.20 ส.ค. 61 ส.25 ส.ค. 61 

- ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับทุนการศึกษาสถาบันกันตนาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ศ. 24 ส.ค. 61 - 

- น ารายชื่อผู้ขอส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอขออนุมัติปริญญาจากที่ประชุมสภาสถาบันกันตนา            
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

จ.27 ส.ค. 61 - 

- ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียม จ.3 ก.ย. 61 จ.10 ก.ย. 61 

- ประกาศก าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  จ.3 ก.ย. 61 - 

- ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลด าเนินการออกเอกสารใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร  ศ.14 ก.ย. 61 - 

- นักศึกษาแสดงความจ านงขอถอนรายวชิา (กนท 48)  จ.17 ก.ย. 61 ส.3 พ.ย 61 

- นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบหลกัสูตร และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2561                 
เร่ิมบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษา 

จ.17 ก.ย. 61 ส.29 ก.ย. 61 

- ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล (KR54)  (ฉบับส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) จ.17 ก.ย. 61 - 

- วันสอบกลางภาคการศึกษาต้น (ถ้ามี) จ. 24 ก.ย. 61 ศ. 28 ก.ย. 61 

- นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารติดต่องานกิจการนักศึกษาเพื่อขอรับแบบค าร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ จ. 1 ต.ค. 61 ส.27 ต.ค. 61 
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ราชการทหารกองประจ าการ (ปีที่อยู่ในเกณฑ์ คือผู้ที่เกิด พ.ศ.2540 หรือเป็นนักศึกษาใหม่ที่เกิดก่อน พ.ศ.2540)  

- วันสุดท้ายของการลาพกัการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ส.3 พ.ย. 61 - 

- วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาต้น ศ.2 พ.ย. 61 - 

- ทะเบียนคณะฯ ประกาศตารางสอบ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2561 จ.5 พ.ย. 61 - 

- พิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ส.10 พ.ย. 61 - 

- ทะเบียนคณะฯ รับใบเซ็นชื่อเข้าสอบ และแจ้งผลการศึกษารายวิชา (KR58) ใบแจ้งจ านวนนกัศึกษาเขา้สอบ (กนท38) 
และใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I 

จ.12 พ.ย. 61 - 

- วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ศ.16 พ.ย. 61 - 

- วันสุดท้ายของการลาพกัการศึกษาเพราะมีความจ าเป็นส่วนตัว ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ส.17 พ.ย. 61 - 

- เร่ิมการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ.19 พ.ย. 61 ศ.23 พ.ย. 61 

- ทะเบียนคณะฯ ส่งใบแจ้งจ านวนนักศึกษาเข้าสอบ (กนท38) ให้ฝ่ายทะเบยีน จ.3 ธ.ค. 61 - 

- นักศึกษาปจัจุบันเร่ิมลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  ในระบบทะเบียนออนไลน ์ จ.3 ธ.ค. 61 ส.8 ธ.ค. 61 

- ทะเบียนคณะฯ ส่งใบ KR58 ให้ฝ่ายทะเบียน จ.17 ธ.ค. 61 - 

- ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จ.17 ธ.ค. 61 ส.22 ธ.ค. 61 

- นักศึกษารับรายงานผลการศึกษารายบคุคล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (KR60) พ.19 ธ.ค. 61 - 

- ทะเบียนคณะฯ รับรายงานผลการลงทะเบียน จ าแนกตามรายวิชา (KR52) ครั้งที่ 1 และผลการลงทะเบียนเรียน (KR54) 
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2561 

พ.26 ธ.ค. 61  
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