
หน้า  1

                            เพื่อใหก้ารบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

จึงกําหนดปฏิทินวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําปีการศึกษา 2556  ไว้ดังน้ี

พฤษภาคม

หยุดวันฉัตรมงคล อา. 5 พ.ค. 56

หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล จ. 6 พ.ค. 56

สอบคัดเลอืกทั่วไปนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ พ. 8 พ.ค. 56 ศ. 10 พ.ค. 56

         ภาคปกติ      งดการเรียนการสอนให้ผู้สอนสอนชดเชย

         ภาคพิเศษ    มกีารเรียนการสอนตามปกติ

ส. 11 พ.ค. 56

วันสุดท้ายของการเรียน  ภาคฤดูร้อน / 2555 ส. 11 พ.ค. 56

สอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน / 2555 อา. 12 พ.ค. 56 ส. 18 พ.ค. 56

หยุดวันพืชมงคล จ. 13 พ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2556 ศ. 17 พ.ค. 56

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556  บันทกึประวัติทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว ส. 18 พ.ค. 56 จ. 20 พ.ค. 56

ผู้ผ่านการคัดเลอืก  ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556  รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ อ. 21 พ.ค. 56

ประกาศผังที่นั่งสอบนักศึกษา ภาคพิเศษ   ปีการศึกษา 2556 พ. 22 พ.ค. 56

จัดสง่รายชื่อผู้สอนผ่านระบบ ศ. 17 พ.ค. 56 อา. 2 ม.ิย. 56

สัปดาห์ลงทะเบยีนวชิาเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2556  ทางอินเทอร์เน็ต  ภาคปกต ิและภาคพเิศษ ศ. 17 พ.ค. 56 อา. 2 มิ.ย. 56

นักศึกษา รหัส 53  ก่อน ป ี53... และนักศึกษาค้างชัน้ ศ. 17 พ.ค. 56 อา. 19 พ.ค. 56

นักศึกษา รหัส 54... และนักศึกษาค้างชัน้ จ. 20 พ.ค. 56 พ. 22 พ.ค. 56

นักศึกษา รหัส 55...  และนักศึกษาค้างชัน้ พฤ. 23 พ.ค. 56 ส. 25 พ.ค. 56

นักศึกษาทุกชั้นปี  และนักศึกษาค้างชัน้ ที่ยังไมไ่ด้ลงทะเบียน อา. 26 พ.ค. 56 อ. 28 พ.ค. 56

ปิดภาคฤดูร้อน/ 2555 อา. 19 พ.ค. 56 อา. 2 ม.ิย. 56

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจําปีการศึกษา 2556  

กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคเรียนที่ 2/2555
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กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

หยุดวันวิสาขบูชา ศ. 24 พ.ค. 56

คณะส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน/ 2555  ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส. 25 พ.ค. 56

ศ. 17 พ.ค. 56 อา. 16 ม.ิย. 56

หยุดวันวิสาขบูชา ศ. 24 พ.ค. 56

ปฏิทินสําหรับนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรับ Password เวลา 08.00 น.  ณ

 หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ  วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  อําเภอ

แม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่

พฤ. 23 พ.ค. 56

 นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 56...  ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2556  ทางอินเทอร์เน็ต ส. 25 พ.ค. 56 ส. 1 ม.ิย. 56

 สัปดาห์เข้าค่ายพัฒนาบุคลกิภาพ พ. 29 พ.ค. 56 ศ.  31 พ.ค. 56

ทดสอบความรู้ นักศึกษา ภาคพิเศษ   ปีการศึกษา 2556 อา. 26 พ.ค. 56

ประกาศผลการคัดเลอืกนักศึกษา ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2556 พ. 29 พ.ค. 56

ภาคพิเศษ   ปีการศึกษา 2556 บันทกึประวัติทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว พ. 29 พ.ค. 56 ศ. 31 พ.ค. 56

ผู้ผ่านการคัดเลอืก ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2556  รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ส. 1 ม.ิย. 56

ปฏิทินสําหรับนักศึกษาใหม่   ภาคพิเศษ

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภ่าคพิเศษ และนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรับ Password 

 ณ หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม ่ เวลา

 09.00  น. เป็นตน้ไป

อา. 2 ม.ิย. 56

  นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รหัส 56...  ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2556  ทางอินเทอร์เน็ต อา. 2 ม.ิย. 26 พฤ. 6 ม.ิย. 56

มิถุนายน

นักศึกษาภาคปกติ   เข้าเรียน จ. 3 มิ.ย. 56

ยื่นคําร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา คร้ังที่  1/2556 จ. 3 ม.ิย. 56 อา. 30 ม.ิย. 56

ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน /ย้าย Section ทางอินเทอร์เน็ต (ท้ังภาคปกติ และภาคพเิศษ) จ. 3 มิ.ย. 56 อา. 16 มิ.ย. 56

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา จ. 3 ม.ิย. 56 พ. 19 ม.ิย. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์)  เข้าเรียน อ. 4 มิ.ย. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทติย์)  เข้าเรียน ศ. 7 มิ.ย. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์)  เข้าเรียน ส. 8 มิ.ย. 56

ยื่นคําร้องขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียน  ภาคฤดูร้อน/ 2555  ที่คณะต้นสังกัดรายวชิาที่ขาดสอบ   อา. 9 ม.ิย. 56

ยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2556 อา. 16 ม.ิย. 56 จ. 23 ก.ย. 56

ภาคเรียนที่  1/2556

ยื่นคําร้องเรียนเกินหรือเรียนร่วม และยื่นคําร้องเรียนข้ามหลักสูตร ทางอินเทอร์เน็ต
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กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์ และจันทร์-ศุกร์) Print บัตรลงทะเบียน/ ศ. 21 ม.ิย. 56 อ. 2 ก.ค. 56

ใบเสร็จรับเงินจากอินเทอร์เน็ตแล้วนําไปเป็นหลักฐานยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ทุกสาขา

กรกฎาคม

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I"  ภาคฤดูร้อน/ 2555 อ. 2 ก.ค. 56

ชําระเงินลงทะเบียนช้า พร้อมเสยีค่าปรับ 300 บาท ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา พ. 3 ก.ค. 56 พฤ. 1 ส.ค. 56

งานพระราชทานปริญญาบัตร อา. 14 ก.ค. 56 พ. 17 ก.ค. 56

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "M"  หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคฤดูร้อน/ 2555 พ. 17 ก.ค. 56

หยุดวันอาสาฬหบูชา จ. 22 ก.ค. 56

หยุดวันเข้าพรรษา อ. 23 ก.ค. 56

อา. 28 ก.ค. 56

สิงหาคม

สอบกลางภาคเรียน 1/2556 พฤ. 1 ส.ค. 56 ศ. 9  ส.ค 56

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จ. 12 ส.ค. 56

อา. 25 ส.ค. 56

ขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556  ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ (ลงทะเบียนช่วงเพิ่ม-ถอน) อา. 25 ส.ค. 56 จ. 23 ก.ย. 56

กันยายน

วันสุดทา้ย  ยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2556 จ. 23 ก.ย. 56

นักศึกษาดําเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน ์ภาคเรียน 1/2556 จ. 23 ก.ย. 56 อา. 6 ต.ค. 56

อ. 25 ก.ย. 56 อา. 3 พ.ย. 56

จัดสง่รายชื่อผู้สอนผ่านระบบ อ. 25 ก.ย. 56 อา. 20 ต.ค. 56

สัปดาห์ลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556  ทางอนิเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ พ. 25 ก.ย. 56 พ. 9 ต.ค. 56

นักศึกษา รหัส 53... , ก่อน ป ี53... และนักศึกษาค้างชัน้ พ. 25 ก.ย. 56 ศ. 27 ก.ย. 56

นักศึกษา รหัส 54... และนักศึกษาค้างชัน้ ส. 28 ก.ย. 56 จ. 30 ก.ย. 56

นักศึกษา รหัส 55...  และนักศึกษาค้างชัน้ อ. 1 ต.ค. 56 พฤ. 3 ต.ค. 56

นักศึกษา รหัส 56... และนักศึกษาค้างชัน้  ศ. 4 ต.ค. 56 อา. 6 ต.ค. 56

นักศึกษาทุกรหัสที่ยังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ. 7 ต.ค. 56 พ. 9 ต.ค. 56

ตุลาคม

อา. 6 ต.ค. 56

วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 อา. 6 ต.ค. 56

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคเรียน   ภาคฤดูร้อน/ 2555

ยื่นคําร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ทางอินเทอร์เน็ต และยื่นคําร้องเรียนข้าม

หลักสูตร

มหาวทิยาลัยจัดเป็นสนามสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.

มหาวทิยาลัยจัดเป็นสนามสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.
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กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 จ. 7 ต.ค. 56 อ. 15 ต.ค. 56

ปิดภาคเรียนที่ 1/2556 พ. 16 ต.ค. 56 อา. 20 ต.ค. 56

คณะส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556  ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ. 22 ต.ค. 56

หยุดวันปิยมหาราช พ. 23 ต.ค. 56

นักศึกษาภาคปกติ   เข้าเรียน จ. 21 ต.ค. 56

ยื่นคําร้องขอเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา  คร้ังที่ 2/2556 จ. 21 ต.ค. 56 อ. 19 พ.ย. 56

ลงทะเบยีน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน /ย้าย Section ทางอินเทอร์เน็ต จ. 21 ต.ค. 56 อา. 3 พ.ย. 56

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา สําหรับภาคเรียนที่ 2/2556 จ. 21 ต.ค. 56 พ. 6 พ.ย. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) เข้าเรียน อ. 22 ต.ค. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทติย์)  เข้าเรียน ศ. 25 ต.ค. 56

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์) เข้าเรียน ส. 26 ต.ค. 56

ยื่นคําร้องขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่  1/2556  ที่คณะต้นสังกัดรายวชิาที่ขาดสอบ อา. 27 ต.ค. 56

พฤศจกิายน

ยกเลิกรายวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2556 จ. 4 พ.ย. 56 จ. 10 ก.พ. 57

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์ และจันทร์-ศุกร์) ศ. 8 พ.ย. 56 อ. 19 พ.ย. 56

Print บัตรลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินจากอินเทอร์เน็ตแล้วนําไปเป็นหลักฐาน

ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา

อ. 19 พ.ย. 56

ชําระเงินลงทะเบียนช้า พร้อมเสยีค่าปรับ 300 บาท  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย ์ทุกสาขา พ. 20 พ.ย. 56 พฤ. 19 ธ.ค. 56

ธันวาคม

พ. 4 ธ.ค. 56 จ. 3 ก.พ. 57

สง่ผลการเรียนแก้  "M"  หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคเรียนที่  1/2556 พ. 4 ธ.ค. 56

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤ. 5  ธ.ค. 56

หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ อ. 10 ธ.ค. 56

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 พ. 18 ธ.ค. 56 ศ. 27 ธ.ค. 56

หยุดวันสิ้นปี อ. 31 ธ.ค. 56

มกราคม

หยุดวันขึ้นปีใหม่ พ. 1 ม.ค. 57

ถ่ายรูปถ่ายสวมครุย เป็นหมู่เรียน (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยประมาณเดอืน ม.ีค. )

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I"  ภาคเรียนที่ 1/2556

ภาคเรียนที่ 2/2556

การยื่นคําร้องการขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน / 2556 ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ (ลงทะเบียนช่วง

เพ่ิม-ถอน)
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กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

พฤ. 2 ม.ค. 57 ศ. 28 ก.พ. 57

กุมภาพันธ์

วันสุดทา้ย ยกเลิกรายวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2556 จ. 10 ก.พ. 57

พฤ. 13 ก.พ. 57 อา. 16 ม.ีค. 57

นักศึกษาดําเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน ์ภาคเรียนที่ 2/2556 จ. 10 ก.พ. 57 อา. 23 ก.พ. 57

สัปดาห์ลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคฤดูร้อน / 2556 ทางอนิเทอร์เน็ต พฤ. 13 ก.พ. 57 อา. 2 มี.ค. 57

นักศึกษา รหัส  53... , ก่อนป ี53... และนักศึกษาค้างชัน้ พฤ. 13 ก.พ. 57 ส. 15 ก.พ. 57

นักศึกษา รหัส 54... และนักศึกษาค้างชัน้ อา. 16 ก.พ. 57 อ. 18 ก.พ. 57

นักศึกษา รหัส 55... และนักศึกษาค้างชัน้ พ. 19 ก.พ. 57 ศ. 21 ก.พ. 57

นักศึกษา รหัส 56... และนักศึกษาค้างชัน้ ส. 22 ก.พ. 57 จ. 24 ก.พ. 57

นักศึกษา ภาคพิเศษ  ที่ยังไมไ่ด้ลงทะเบียนทุกคน อ. 25 ก.พ. 57 พฤ. 27 ก.พ. 57

นักศึกษา  ภาคปกติ  ลงทะเบยีนภาคฤดูร้อน / 2556 ศ. 28 ก.พ. 57 อา. 2 ม.ีค. 57

จัดสง่รายชื่อผู้สอนผ่านระบบ พฤ. 13 ก.พ. 57 อา. 9 ม.ีค. 57

หยุดวันมาฆบูชา ศ. 14 ก.พ. 57

วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 อา. 23 ก.พ. 57

อา. 23 ก.พ. 57

สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่   2/2556 จ. 24 ก.พ. 57 อ. 4 มี.ค. 57

มีนาคม

สง่ผลการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ. 3 ม.ีค. 57

ปิดภาคเรียนที่ 2/2556 พ. 5 มี.ค. 57 ศ. 7 มี.ค. 57

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-์อาทติย์) เข้าเรียน ส. 8 มี.ค. 57

อา. 9  ม.ีค 57

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา สําหรับภาคฤดูร้อน / 2556 จ. 10 ม.ีค. 57 พ. 19 ม.ีค. 57

นักศึกษาภาคปกติ  เข้าเรียน จ. 10 มี.ค. 57

ลงทะเบยีน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน /ย้าย Section ทางอินเทอร์เน็ต จ. 10 ม.ีค. 57 อา. 16 ม.ีค. 57

นักศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) เข้าเรียน อ. 11 มี.ค. 57

คณะส่งผลการเรียนภาคเรียนที่  2/2556   ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ. 11 ม.ีค. 57

ภาคฤดูร้อน / 2556

วนัสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP" ภาคเรียนที่  1/2556

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2/2556  เพื่อจบหลักสูตร สง่คนืสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบขอสําเร็จการศึกษาและส่งเอกสาร(คําร้องขอสําเร็จการศกึษา)  ที่

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยื่นคําร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วม ทางอินเทอร์เน็ต และยื่นคําร้องเรียนข้าม

หลักสูตร
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หน้า  6

กําหนดการ สิ้นสุดเริ่มต้น

นักศึกษาภาคพิเศษ (ศุกร์-เสาร์-อาทติย์) เข้าเรียน ศ. 14 มี.ค. 57

ศ. 14 ม.ีค. 57

ยื่นคําร้องขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556  ที่คณะเจ้าสังกัดรายวชิาที่ขาดสอบ อา. 16 ม.ีค. 57

ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน / 2556 จ. 17 ม.ีค. 57 พฤ. 8 พ.ค. 57

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์ และจันทร์-ศุกร์) ศ. 21 ม.ีค. 57 พ. 26 ม.ีค. 57

Print  บัตรลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินจากอินเทอร์เน็ตแล้วนําไปเป็นหลักฐาน

ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา

ชําระเงินลงทะเบียนช้า พร้อมเสยีค่าปรับ 300  บาท   ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา พฤ. 27 ม.ีค. 57 พฤ. 10 เม.ย. 57

สอบกลางภาคเรียน  ภาคฤดูร้อน / 2556 อา. 30 มี.ค. 57 ศ. 11 เม.ย. 57

เมษายน

หยุดวันจักรี อา. 6 เม.ย. 57

หยุดชดเชยวันจักรี จ. 7 เม.ย. 57

อ. 8 เม.ย. 57

รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ อ. 8 เม.ย. 57

สง่ผลการเรียนแก้  "M"  หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค)  ภาคเรียนที่  2/2556 พ. 23 เม.ย. 57

พฤษภาคม

นักศึกษาดําเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบออนไลน ์ภาคเรียนฤดูร้อน / 2556 ศ. 2 พ.ค. 57 ศ. 16 พ.ค. 57

หยุดวันฉัตรมงคล จ. 5 พ.ค. 57

วันสุดทา้ย ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูร้อน / 2556 พฤ. 8 พ.ค. 57

หยุดวันวิสาขบูชา อ. 13 พ.ค. 57

ศ. 16 พ.ค. 57

วันสุดท้ายของการเรียน  ภาคฤดูร้อน / 2556 ศ. 16 พ.ค. 57

สอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน / 2556 ส. 17 พ.ค. 57 พฤ. 22 พ.ค. 57

                                          ประกาศ  ณ   วันท่ี    10   เมษายน   พ.ศ.   2556

หมายเหตุ  ปฏิทินวิชาการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคร้ัง ๆ ไป

                                                ประพันธ์  ธรรมไชย

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "IP" ของภาคเรียนที่ 2/2556

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้  "I" ของภาคเรียนที่  2/2556

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่ลงเรียนรายวิชาเพื่อจบ

หลักสูตรสง่คนืสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ ์ ธรรมไชย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่
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