
1 
 

ก ำหนดกำรปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษำใหม่ 
ระดับปรญิญำตรี ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

 

ก ำหนดกำร กิจกรรม 

ศ. 16 เม.ย. 64 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผูย้ืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64) 
 (การรับแบบ Portfolio)  
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอพัโหลดเอกสารออนไลน์ วันที่ 16 เม.ย. – 16 ก.ค. 64  
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน วันที่  17 เม.ย. – 16 ก.ค. 64 
 

อ. 15 มิ.ย. 64 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64) 
 (การรับแบบโควตา)  
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอพัโหลดเอกสารออนไลน์ วันที่ 15 ม.ิย. - 16 ก.ค. 64 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน วันที่  16 มิ.ย. - 16 ก.ค. 64 
 

พ. 23 มิ.ย. 64 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 การรับแบบ Admissions กลาง 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอพัโหลดเอกสารออนไลน์ วันที่ 23 ม.ิย. - 16 ก.ค. 64 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน วันที่  24 มิ.ย. - 16 ก.ค. 64 
 

พ. 30 มิ.ย. 64 

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 การรับตรงอิสระ 
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอพัโหลดเอกสารออนไลน์ วันที่ 30 ม.ิย. - 16 ก.ค. 64 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน วันที่ 1 - 16 ก.ค. 64 
 

แจ้งใหท้ราบภายหลัง ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

ศ. 16 ก.ค. 64 
วันสุดท้ายของการบันทกึประวตัิและอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม    
(กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งหรือยงัไม่ครบถ้วน) ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS) 
 

พ. 21 – ศ. 23 ก.ค. 64 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ดว้ยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS   รอบที่ 1 
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ  (เฉพาะนักศึกษาที่เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น) 
กดลงทะเบียนรำยวิชำ-เฉพำะขั้นตอนที่ 1  
(รอลงทะเบียนยืนยันรำยวิชำ วันที่ 25 - 30 ส.ค. 64  และช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 25 - 31 ส.ค. 64) 
 

จ. 9 ส.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

จ. 9 – อ. 24 ส.ค. 64 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบNew ACIS  รอบที่ 2  สามารถแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนได้ เช่น เพิม่รายวิชา ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน  
(กดลงทะเบียนรำยวิชำ-เฉพำะขั้นตอนที่ 1  และรอลงทะเบียนยืนยันรำยวิชำ วันที ่25 - 30 ส.ค. 64  
และช ำระเงินคำ่ลงทะเบียน 25 - 31 ส.ค. 64) 
 

อ. 24 ส.ค. 64 วันสุดท้ายส าหรับนักศึกษาใหมใ่นการด าเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

พ. 25 – จ. 30 ส.ค. 64 กดยืนยันการลงทะเบียน ตั้งแตข่ั้นตอนที่ 1-5 เพื่อรับใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนและน าไปช าระเงิน 
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ก ำหนดกำร กิจกรรม 

อ. 31 ส.ค. 64 
วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
(หากนกัศึกษาไม่ช าระเงินตามก าหนดข้อมูลการลงทะเบยีนจะถูกยกเลิก) 

แจ้งใหท้ราบภายหลัง รับบัตรนกัศึกษา  และส่งเอกสาร ใบระเบียนประวัตินักศกึษาหน้าแรก 1 ใบ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ก าหนดการและกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน 
               ทะเบียนนักศึกษา https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/ 

2. การสมัคร Internet Account  สามารถด าเนินการสมัครหลังจากกรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
    อย่างน้อย 1 วัน 
3. ตวัอย่างรูปถา่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

                 https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/upload1-2563/Slide2b.JPG 

 4. หากนักศกึษาไม่ด าเนินการมอบตัวนักศกึษาใหม่และลงทะเบียนเรยีนใหเ้สร็จสิ้นภายใน  
   วันอังคารที่ 24  สิงหาคม 2564  จะถือว่านกัศึกษา สละสทิธิ์ การเป็นนกัศึกษา   

 
 

หำกมีปัญหำติดต่อ  ส านักงานทะเบียนนักศกึษา    เบอร์โทร.  02-470 8147–8151, 8154, 8340-8341  
     Email. regist@kmutt.ac.th  
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