
 
 
 
 
 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
Registration Period for Semester 1/2017 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 
 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนปกติ 
Online Registration processing via internet; “New ACIS”. 

 

ระดับปริญญำตรี (Undergraduates) 
Day for registration and tuition payment processing via internet; “New ACIS”. 
 

Mon 17 – Tue 18 July 2017 Student ID 50xxxxxx to Student ID 57xxxxxxxxx. 
วันลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 – 5 และนักศึกษาตกค้าง 

Wed 19 – Thu 20 July 2017 Student ID 58xxxxxxxxx  
วันลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 

Fri 21 – Sat 22 July 2017 Student ID 59xxxxxxxxx  
วันลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 

Mon 24 – Fri 28 July 2017 New Student ID 60xxxxxxxxx  
วันลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 

Payment Due Date Mon 31 July 2017 
วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี 

 

How to print bill payment. ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
Login New ACIS > registration/ลงทะเบียนเรียน > print bill payment/ช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 
กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษำยืนยันกำรลงทะเบียนจนถึงข้ันตอนสุดท้ำย (Step 5) 

ตำมวันลงทะเบียนของแต่ละชั้นปี และต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ภำยในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎำคม 2560 เท่ำนั้น 
หำกกำรลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือขำดกำรช ำระเงินตำมก ำหนด ข้อมูลกำรลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทุกกรณี 

 
Registration will be completed only when students click “Confirm” every step from step 1-5 within your 
period of time. The University will cancel the registration of a student whose registration fees have not 

been paid in full by the deadline as indicated on Mon 31 July 2017. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
Registration Period for Semester 1/2017 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 
 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนปกติ 
Online Registration processing via internet; “New ACIS”. 

 

ระดับปริญญำโท-เอก (Graduates) 
Day for registration and tuition payment processing via internet; “New ACIS”. 
 

Mon 17 – Sat 22 July 2017 Student ID 50xxxxxx to Student ID 59xxxxxxxxx. 
วันลงทะเบียนของนักศึกษาทุกรหัส และนักศึกษาตกค้าง 

Mon 24 – Fri 28 July 2017 New Student ID 60xxxxxxxxx  
วันลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 

Payment Due Date Mon 31 July 2017  
วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี 

 

How to print bill payment. ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
Login New ACIS > registration/ลงทะเบียนเรียน > print bill payment/ช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 
กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษำยืนยันกำรลงทะเบียนจนถึงข้ันตอนสุดท้ำย (Step 5)  

ตำมวันลงทะเบียนของแต่ละชั้นปี และต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ภำยในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎำคม 2560 เท่ำนั้น 
หำกกำรลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือขำดกำรช ำระเงินตำมก ำหนด ข้อมูลกำรลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทุกกรณี 

 
Registration will be completed only when students click “Confirm” every step from step 1-5 within your 
period of time. The University will cancel the registration of a student whose registration fees have not 

been paid in full by the deadline as indicated on Mon 31 July 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
Registration Period for Semester 1/2017 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 
 

ก ำหนดกำรลงทะเบียนล่ำช้ำ 
Late Registration. 

Mon 7 – Fri 11 August 2017 Days for late registration processing via internet; “New ACIS”. 
(Start paying penalty fee with an amount of 50 baht per day 
including holidays since Mon 7 August 2017). 
วันลงทะเบียนล่ำช้ำออนไลน์ผ่ำนระบบ New ACIS 
(ต้องช ำระเงินค่ำปรับกำรลงทะเบียนล่ำช้ำ วันละ 50 บำท 
นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 2560) 

 
ก ำหนดกำรลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่ม 
Adding - Dropping - change sessions. 

Mon 7 – Mon 21 August 2017 Days to add and change sessions and/or subjects, processing via 
internet; “New ACIS” 
วันลงทะเบียน เพิ่มรำยวิชำ เปลี่ยนกลุ่มเรียน ออนไลน์ผ่ำนระบบ 
New ACIS 

 
 

 
Days to drop, processing via internet; “New ACIS”. 
(University will give an 80% refund to undergraduate students 
who drop from course(s) during the first 2 weeks (7-21 Aug 2017) 
of instruction for the first semester except for students who are 
studying in the commutation program). 
วันลดรำยวิชำ ออนไลน์ผ่ำนระบบ New ACIS 
(กำรลดรำยวิชำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำยใน 2 สัปดำห์แรก  
(7-21 ส.ค. 2560) ของกำรเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 นักศึกษำ
สำมำรถรับเงินค่ำหน่วยกิตคืนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยฯ ยกเว้นหลักสูตร
ที่เก็บค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำย) 
 

Payment Due Date Tue 22 – Thu 24 August 2017. 
Day for print bill payment via New ACIS and pay at bank. 

สั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน และช าระเงินค่าลงทะเบียนเพ่ิม 
 

How to print bill payment. ขัน้ตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
Login New ACIS > registration/ลงทะเบียนเรียน > print bill payment/ช าระเงินค่าลงทะเบียน 



 
 

กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษำยืนยันกำรลงทะเบียนจนถึงข้ันตอนสุดท้ำย (Step 5) ทุกรอบของกำรลงทะเบียน 
และต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภำยในวันพฤหัสบดทีี่ 24 สิงหำคม 2560 

หำกกำรลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือขำดกำรช ำระเงินตำมก ำหนด ข้อมูลกำรลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทุกกรณี 
 

Registration will be completed only when students click 'Confirm’ every time from step 1-5 within your 
period of time. The University will cancel the registration of a student whose registration fees have not 

been paid in full by the deadline as indicated on August 24, 2017. 
 
 
 


