
<> นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 ท่ียงัไม่ไดส่้งใบคุณวฒิุการศึกษา ใหรี้บส่งส าเนาใบคุณวฒิุการศึกษาจ านวน 2 ฉบบั ท่ีนกัทะเบียนละะวดัละ
อาคาร12 ชั้น 1  <> นกัศึกษาเขา้ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2556  ท่ียา้ยคณะ / สาขาวชิา ละะยงัไม่ไดเ้ปะ่ียนบตัรประจ าตวันกัศึกษาใหเ้ป็นรหสันกัศึกษา
ปัจจุบนั ใหติ้ดต่อท าบตัรใหม่ท่ีส านกัทะเบียนละะวดัละ อาคาร 12 ชั้น 1 ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 หากพน้ก าหนดนกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าธรรม 
เนียมในการท าบตัรเอง <>  นกัศึกษาหะกัสูตร MBA ท่ีสอบประมวะความรู้ลา่นเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2556 ลต่ยงัไม่ไดน้ าเสนอละงานในท่ีประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ ใหรี้บด าเนินการโดยด่วน หรือหากนกัศึกษาท่านใดด าเนินการเรียบร้อยละว้ลต่ยงัไม่ไดส่้งเอกสารการน าเสนอ ใหด้ าเนินการส่งละะติดต่อกบั
ทางหะกัสูตรโดยเร็วเพื่อท่ีทางหะกัสูตรจะไดน้ ารายช่ือขออนุมติัการส าเร็จการศึกษาต่อไป <> นกัศึกษาระดบัปริญญาโทละะปริญญาเอกเม่ือเรียนครบทุก
รายวชิาตามหะกัสูตรละว้ลต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาหากยงัไม่ไดม้ารักษาสภาพนกัศึกษาขอใหรี้บมาด าเนินการโดยด่วน <> นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ละะภาคฤดูร้อน 2555 ปีการศึกษา 2555 หากยงัไม่ไดม้าข้ึนทะเบียนบณัฑิต ขอใหรี้บมาด าเนินการโดยเร็ว เพื่อส านกัทะเบียนจะได้
จดัท าขอ้มูะลูส้ าเร็จการศึกษาละะการเขา้รับปริญญาบตัรต่อไป 

<> นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ยคณะ / สาขา / รอบเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 สามารถยืน่ค  าร้องได ้ตั้งลต่วนัท่ี 21- 25 ตุะาคม 2556 น้ี  
<> นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนท่ี 2 ละะ ภาคฤดูร้อน 4 เดือน หรือนกัศึกษาท่ีเรียนครบทุกรายวชิาตามหะกัสูตรก่อนวนัท่ี 11 ตุะาคม 2556 ใหม้า
ข้ึนทะเบียนบณัฑิตไดต้ั้งลต่วนัท่ี 25 ตุะาคม - 30 พฤศจิกายน 2556 น้ี <> นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการเรียนท่ี 1/2556 ใหม้ายืน่ค  าร้องขอ
จบการศึกษา ภายในวนัท่ี 15 ตุะาคม 2556 น้ี เพื่อส านกัทะเบียนละะวดัละ จะไดด้ าเนินการจดัเตรียมรายช่ือละะตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีเรียนครบทุกรายวชิาตามหะกัสูตรละว้ ลต่ยงัเหะือเฉพาะการฝึกงาน หรือวชิาโครงงาน ขอใหรี้บด าเนินการโดยเร็ว เพื่อใหท้างหะกัสูตรส่งละ
สอบมายงัส านกัทะเบียนละะวดัละเพื่อตรวจสอบการจบการศึกษา ละะน ารายช่ือเสนอต่อสภามหาวทิยาะยัเพื่ออนุมติัการส าเร็จการศึกษา ในวนัท่ี 11 
ตุะาคม 2556 น้ี หากนกัศึกษายงัจดัท าโครงงานไม่ละว้เสร็จภายในระยะเวะาท่ีมหาวทิยาะยัก าหนด นกัศึกษาตอ้งมาด าเนินการรักษาสภานภาพการเป็น
นกัศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาเรียนท่ี 2/2556  <> ก าหนดการะงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาทุกชั้นปี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 วนัท่ี 28 ตุะาคม - 1 
พฤศจิกายน 2556 น้ี ( ดูรายะะเอียดไดท่ี้ www.sis.siam.edu ) <> ก าหนดการสอบปะายภาคประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ระหวา่งวนัท่ี 7 - 18 ตุะาคม 
2556 น้ี นกัศึกษาสามารถตรวจสอบเะขท่ีนัง่สอบละะหอ้งสอบ ก่อนถึงก าหนดการสอบ 1 สัปดาห์ ไดท่ี้เวบ็ไซตส์ านกัทะเบียนละะวดัละ 
(www.sis.siam.edu)  หากนกัศึกษาไม่พบเะขท่ีนัง่สอบหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการสอบใหติ้ดต่อส านกัทะเบียนละะวดัละโดยด่วน 

<> นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาตั้งลต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 ถึงภาคการศึกษาฤดูร้อน/2555 ท่ีไดย้ืน่เร่ืองจบไวล้ะว้ ลต่ยงัไม่มาขอข้ึนทะเบียนบณัฑิต สามารถ
ติดต่อขอข้ึนทะเบียนบณัฑิตไดภ้ายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 <> ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ท่ียืน่เร่ืองจบไวล้ะว้
สามารถมาข้ึนทะเบียนบณัฑิตไดต้ั้งลต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน - 6 ธนัวาคม 2556 น้ีเท่านั้น ทั้งน้ีทางส านกัทะเบียนละะวดัละจะไดด้ าเนินการจดัท ารายช่ือลูมี้
สิทธ์ิเขา้รับปริญญาบตัรประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 ทนัตามระยะเวะาท่ีก าหนด <> วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ปฐมนิเทศนกัศึกษาเขา้ใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2/2556 ณ อาคาร 12 ชั้น 5 <> วนัท่ี 5 - 15 พฤศจิกายน 2556 ะงทะเบียนสาย - เพิ่ม - ถอนรายวชิา ประจ าภาคการศึกษา 2/2556 

<> นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ( ยกเวน้สาขาบญัชี ) ชั้นปีท่ี 2 ภาคปกติ / ภาคค ่า สามารถมารับลบบฟอร์มเะือกสาขาวชิาได ้ตั้งลต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 - 
28 กมุภาพนัธ ์2557  <> ก าหนดการรับชุดครุยส าหรับนกัศึกษาท่ีจะเขา้ร่วมรับปริญญาบตัรประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 ในวนัท่ี 11 - 12 ธนัวาคม 2556 
เวะา 9.00 น. - 19.00 น.  ใหน้กัศึกษากรอกขอ้มูะภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ท่ีท าการของหะกัสูตร เม่ือกรอกเสร็จจึงมาครับชุดครุย อาคาร 12 ชั้น 5 
หากพน้ก าหนดตามวนัเวะาดงักะ่าวนกัศึกษาสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ร้าน EXCELLENCE สาขาท่าพระจนัทร์ <> นกัศึกษาท่ีรู้ตวัวา่คะลนนเฉะ่ียนสะสม
ต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวิทยาะยัก าหนด ซ่ึงมีละต่อการออกตามระเบียบวดัละ สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี้ส านกัทะเบียนละะวดัละโดยด่วน <> ก าหนด
ซอ้มรับปริญญาบตัร ส าหรับบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 วนัเสาร์ท่ี 21 ละะวนัอาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2556 สามารถตรวจสอบ
รายช่ือไดท่ี้เวบ็ไซตส์ านกัทะเบียนละะวดัละ <> ก าหนดการสอบกะางภาคประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 ระหวา่งวนัท่ี 23 - 27 ธนัวาคม 2556 น้ี นกัศึกษา
สามารถตรวจสอบเะขท่ีนัง่สอบละะหอ้งสอบ ก่อนถึงก าหนดการสอบ 1 สัปดาห์ ไดท่ี้เวบ็ไซตส์ านกัทะเบียนละะวดัละ (www.sis.siam.edu)  หาก
นกัศึกษาไม่พบเะขท่ีนัง่สอบหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการสอบใหติ้ดต่อส านกัทะเบียนละะวดัละโดยด่วน 



วนั เดอืน ปี 
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556                  >> 

 
 
 
 
 

 
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556      >> 

 
 
 

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556                             >> 
 
 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556                 >> 
 

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556                 >> 
 

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556                  >> 
4 พ.ย. 2556   >> 
4 พ.ย. 2556   >> 
4 พ.ย. 2556   >> 
5 - 15 พ.ย. 2556   >> 
 

 
5 - 15 พ.ย. 2556   >> 

 
5 - 15 พ.ย. 2556   >> 
5 - 15 พ.ย. 2556   >> 

 
16 พ.ย. 2556   >> 
18 พ.ย. 2556 - 22 ก.พ. 2557  >> 
23 - 27 ธ.ค. 2556   >> 
22 ก.พ. 2557   >> 
24 - 28 ก.พ. , 3 - 7 มี.ค. 2557 >> 
22 มี.ค. 2557   >> 

 

รายการ 
ภาคค ่า นกัศึกษาทุกชั้นปี, นกัศึกษาเทียบโอนทุกชั้นปี ละะนกัศึกษาบางวชิา ทุกคณะ/สาขาวชิา 
ภาคปกติ นกัศึกษาเทียบโอนทุกชั้นปี,นกัศึกษาบางวชิา 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 4 - 6 หะกัสูตร 6 ปี 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 4 หะกัสูตร 4 ปี 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 3 หะกัสูตร 3 ปี  
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 2 หะกัสูตร 2 ปี 
นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาละะะงทะเบียนลา่นwww.sia.siam.edu 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 3 หะกัสูตร 4 ปีละะ 6 ปี  
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 2 หะกัสูตร 3 ปี 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 1 หะกัสูตร 2 ปี 
นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาละะะงทะเบียนลา่น www.sis.siam.edu 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 2 หะกัสูตร 4 ปีละะ 6 ปี 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 1 หะกัสูตร 3 ปี 
นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาละะะงทะเบียนลา่น www.sis.siam.edu 
ภาคปกติ นกัศึกษาปีท่ี 1 หะกัสูตร 4 ปีละะ 6 ปี 
นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาละะะงทะเบียนลา่น www.sis.siam.edu 
ช าระค่าะงทะเบียนลา่นธนาคารตามท่ีมหาวทิยาะยัก าหนด หรือช าระค่าะงทะเบียนกบัมหาวทิยาะยั ( เวะาท าการ ) ณ อาคาร 12 ชั้น 6 หอ้งะงทะเบียน 
นกัศึกษากองทุนทุกประเภท รับใบเสร็จรับเงิน ณ อาคาร  
นกัศึกษากองทุนฯ ทุกประเภท รับใบเสร็จรับเงิน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 หอ้งะงทะเบียน ( ตามเวะาท าการ )  
ยกเะิกการจองวชิาเรียนส าหรับนกัศึกษาท่ียงัไม่ช าระเงินค่าะงทะเบียนภายในวนัท่ี 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556 
วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่กะางปี ประจ าการศึกษา 2556 
วนัเปิดเรียนทุกสาขาวชิาประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 
นกัศึกษาะงทะเบียนสาย เพ่ิมรายวชิาเรียน เปะ่ียนกะุ่มเรียน ลา่น www.sis.siam.edu  
( ะงทะเบียนสายเสียค่าปรับตั้งลตว่นัท่ี 5 พ.ย. 2556 ถึงวนัท่ี ช าระคา่ะงทะเบียน โดยคิดวนัะะ 100 บาท ) 
( นกัศึกษากองทุนฯ กยศ. , กรอ. ท่ีตอ้งการใชเ้งินกองทุนฯ จะตอ้งะงทะเบียนใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 15 พ.ย. 2556 ) 
นกัศึกษาเปะ่ียนวชิาเรียน ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ อาคาร 12 ชั้น 6  
( นกัศึกษากองทุนฯ กยศ. , กรอ. ท่ีตอ้งการใชเ้งินกองทุนฯ จะตอ้งะงทะเบียนใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 15 พ.ย. 2556 ) 
นกัศึกษาถอนรายวชิาเรียนภายในวนัท่ี 5 - 15 พ.ย. 2556 ไดรั้บเงินคืนคร่ึงหน่ึง ติดต่อส านกัทะเบียนละะวดัละ 
รับใบเสร็จรับเงิน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 หอ้งะงทะเบียน ( เวะาท าการ ) 
( ส าหรับนกัศึกษาท่ีช าระค่าะงทะเบียนเรียนลา่นธนาคาร) 
ยกเะิการจองวชิาเรียน ส าหรับนกัศึกษาท่ีะงทะเบียนสาย เพ่ิมรายวชิาเรียน ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินค่าะงทะเบียนเรียนภายในวนัท่ี 5 - 15 พ.ย. 2556 
ระยะเวะาการขอเพิกถอนรายวชิาเรียน ท่ีส านกัทะเบียนละะวดัละ โดยไม่ไดรั้บเงินคืน ละะ บนัทึก “W” ในใบลสดงละการเรียน  
สอบกะางภาคประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 
วนัสุดทา้ยของการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 
สอบปะายภาคประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2556 
วนัสุดทา้ยของการส่งคะลนน ละะเกรดใหส้ านกัทะเบียนละะวดัละ 

ส าหรับหลกัสูตร คณะแพทยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์สาขาการดนตรี ให้นักศึกษาติดตามปฎทินิการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที ่2/2556 ได้ใน
จดหมายข่าวส านักทะเบียนและวดัผลในฉบับถัดไป 

Attention: Inter. Program in Service Industry Management (Hotel & Tourism).  The academic calendar for the 'second 
semester/2013' at Siam University will be included in the next Registration Office Newsletter.  


