KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา : https://sinfo.kmutt.ac.th/
การลงทะเบียนเรียนปกติ
นักศึกษาต้องกดยืนยันการลงทะเบียนให้ถึงขั้นตอนสุดท้าย (Step 5) สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินได้ทันที กรณีนักศึกษามีสถานภาพวิทยาทัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา หากนักศึกษาไม่กดยืนยันการลงทะเบียนหรือขาดการชำระเงินตามกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาพิเศษ
วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของนักศึกษา
จ.18 - อ.19 ก.ค. 2565
อ.3 - พ.4 ม.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4-5 เกินเวลา (รหัส 56-62)
วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของนักศึกษา
อ.19 - พ.20 ก.ค. 2565
พฤ.5 - ศ.6 ม.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 (รหัส 63)
วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของนักศึกษา
พ.20 - พฤ.21 ก.ค. 2565
ส.7 - อา.8 ม.ค. 2566
จ.29 พ.ค. - ศ.2 มิ.ย. 2566
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 (รหัส 64)
วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของนักศึกษา
พฤ.21 - ศ.22 ก.ค. 2565
จ.9 - อ.10 ม.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 (รหัส 65)
วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของนักศึกษา
จ.18 - ศ.22 ก.ค. 2565
อ.3 - อ.10 ม.ค. 2566
ระดับปริญญาโท-เอก ทุกชั้นปี (รหัส 55-65)
- วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
จ.1 ส.ค. 2565
พ.11 ม.ค. 2566
อ.6 มิ.ย. 2566
(หากขาดการชำระเงินตามกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
- วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าออนไลน์ผ่านระบบ
- กำหนดชำระเงินไม่เกิน 1 วัน หลังยืนยันการลงทะเบียนเรียน
จ.8 - จ.22 ส.ค. 2565
จ.16 - ศ.27 ม.ค. 2566
จ.12 - ศ.23 มิ.ย. 2566
- มีค่าปรับวันละ 50 บาท (รวมวันหยุด) นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
- วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านคำร้อง ที่ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
- กำหนดชำระเงินไม่เกิน 1 วัน หลังยืนยันการลงทะเบียนเรียน
อ.23 ส.ค. - อ.6 ก.ย. 2565
ส.28 ม.ค. - อ.14 ก.พ. 2566
- มีค่าปรับวันละ 50 บาท (รวมวันหยุด) นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา : https://sinfo.kmutt.ac.th/
การลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน ถอนรายวิชา
นักศึกษาต้องกดยืนยันการลงทะเบียนให้ถึงขั้นตอนสุดท้าย (Step 5) ทุกรอบของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน
กรณีนักศึกษามีสถานภาพวิทยาทัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกรอบของการลงทะเบียน
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาพิเศษ
- วันลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
- กรณีลดรายวิชาออนไลน์ผ่านระบบ ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ จะได้รับ
จ.8 - จ.22 ส.ค. 2565
จ.16 - ศ.27 ม.ค. 2566
จ.12 - ศ.23 มิ.ย. 2566
เงินคืนร้อยละ 80 ของค่าหน่วยกิต ยกเว้น หลักสูตรที่มีค่าบำรุงการศึกษา
เป็นแบบเหมาจ่าย
- วันสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าหน่วยกิตกรณีเพิ่มรายวิชา
อ.23 - พฤ.25 ส.ค. 2565
ส.28 - จ.30 ม.ค. 2565
ส.24 - จ.26 มิ.ย. 2566
(หากขาดการชำระเงินตามกำหนด ข้อมูลการเพิ่มรายวิชาจะถูกยกเลิก)
- วันลดรายวิชาออนไลน์ผ่านระบบ (ไม่ได้รับเงินคืน)
อ.23 ส.ค. – ศ.23 ก.ย. 2565
ส.28 ม.ค. - ศ.3 มี.ค. 2566
- วันถอนรายวิชา (ติด W) ผ่านระบบคำร้องออนไลน์
พ.5 ต.ค. - ศ.11 พ.ย. 2565
พ.15 มี.ค. - จ.1 พ.ค. 2566
จ.26 มิ.ย. – ศ.7 ก.ค. 2566

วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา
กิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
จ.8 ส.ค. 2565
อ.13 ธ.ค. 2565

ภาคการศึกษาที่ 2
จ.16 ม.ค. 2566
ศ.26 พ.ค. 2566

ภาคการศึกษาพิเศษ
จ.12 มิ.ย. 2566
ศ.4 ส.ค. 2566

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 : https://regis.kmutt.ac.th/calendar/14012565Calendar2022-2565TH.pdf

