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ที่ ทพอ.219/2561 
 

30  สิงหาคม  2561 
 

เรื่อง แจงกําหนดการดําเนนิงานระหวางปดภาคเรยีน 
 

เรยีน ทานผูปกครอง 
 

ดวยวทิยาลัยฯ จะปดภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศกึษา 2561 ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2561 

จงึขอแจงกําหนดการดําเนินงานในระหวางปดภาคเรยีนใหผูปกครองทราบ ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 

10 – 14  ก.ย. 61 08.00 – 16.00 น. สอบวชิาปฏิบัติทุกระดับชั้น - ยกเวนผูชําระคาธรรมเนียมไมครบจะไมอนุญาต

ใหเขาสอบ 

17 – 21 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อตอสัญญา กยศ. ประจํา

ภาคเรียนท่ี 2/2561 

- แนบสําเนาบัตรนักศึกษาพรอมเขยีน E-mail 

พรอมรหัสผาน mail เบอรโทรศัพท เพื่อยืน่คํา 

ขอกูในระบบ Student loan 

17 – 21 ก.ย. 61 ตามตารางสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 / 2561 

(ตองนําบัตรนักศกึษาเขาหองสอบทุกคน) 

- ยกเวนผูชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมครบจะ

ไมอนุญาตใหเขาสอบ 

12 ต.ค. 61 09.00 – 11.00 น. ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 1 / 2561 - รับผลการเรียนจากครูท่ีปรึกษา 

16 - 17 ต.ค. 61 09.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนสอบแกตัว ปวช. 1-3 พาณิชยและ

อุตสาหกรรม 

- เฉพาะรายวชิาท่ีมีผลการเรียนเปน “0” และ  

ผลการเรียนไมอยูในเกณฑพนสภาพ 

- ลงทะเบียนหนวยกติละ 50 บาท 

16 – 18 ต.ค. 61 - อาจารยประจําวชิาดําเนินการสอบแกตัว เฉพาะ

นักเรียนท่ีมเีอกสารการลงทะเบียนและใบเสร็จ 

- ติดตออาจารยประจําวชิา 

17 ต.ค. – 17 พ.ย. 61 ตามเวลาทําการ 

ของธนาคารท่ี 

วทิยาลัยฯ กําหนด 

 

- รับชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2561 

- ยมืใบเสร็จคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาค

เรียนท่ี 2/2561 

- รับใบชําระเงนิผานธนาคารท่ีหองการเงนิ 

- ชําระเงนิท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 

- เมื่อชําระแลวใหนําหลักฐานการชําระเงนิของ

ธนาคารมาใหฝายการเงินของวิทยาลัยฯ เพื่อ

ออกใบเสร็จรับเงนิ 

- กรณียมืใบเสร็จตองเปนบิดาหรือมารดาเทาน้ัน 

22 ต.ค. 61 08.00 – 16.00 น. วันสุดทายของการสงคะแนน “ม.ส.” - พนจากน้ีจะปรับ “ม.ส.” เปน “0” 

22 ต.ค. 61 - เปดภาคเรยีนที่ 2 / 2561 -  
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 08.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนเรียนซ้ํา/เรียนปรับระดับคะแนน - เฉพาะนักเรียนไมจบในปการศึกษาท่ีผานมา 

5 พ.ย. 61 09.00 – 16.00 น. วันสุดทายของการลาออก/พักการเรียน - พนจากวันท่ีกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาของภาคเรียนท่ี 2 / 2561 
  



 

ตารางคาใชจายประจําภาคเรยีนท่ี 2 / 2561 
 

คาธรรมเนียมการศึกษาและ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓

คาธรรมเนียมอื่น (ชําระเต็ม ) ๑๕ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๑ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๑ ๑ - ๓๑ ม.ค.๖๒

พณิชยการ (ทุกสาขา) ๔,๕๘๕                     ๒,๐๐๐            ๑,๕๐๐            ๑,๐๘๕           

อุตสาหกรรม (ทุกสาขา) ๔,๘๙๖                     ๒,๐๐๐            ๑,๕๐๐            ๑,๓๙๖           

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔,๘๙๖                     ๒,๐๐๐            ๑,๕๐๐            ๑,๓๙๖           

บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) ๑๒,๕๐๐                   ๕,๐๐๐            ๕,๐๐๐            ๒,๕๐๐           

อุตสาหกรรม (ทุกสาขา) ๑๕,๐๐๐                   ๕,๐๐๐            ๕,๐๐๐            ๕,๐๐๐           

สาขาวิชา

ระดับชั้น ปวช. ปที่ ๑, ๒, ๓

ระดับชั้น ปวส. ปที่ ๑, ๒

 

- ทานผูปกครองที่มีความประสงคจะใชวธิกีารผอนชําระคาธรรมเนียมการเรยีน ขอความกรุณาชําระ

ใหตรงตามงวดที่กําหนดไวในตารางขางบนนี้ เพื่อปองกันปญหาการเสยีคาปรับ (ชําระหลังวันที่กําหนด

แตละงวด จะเสยีคาปรับวันละ 30 บาท แตไมเกนิ 500 บาท) 

- สําหรับภาคเรยีนที่ 2/2561 วทิยาลัยฯ ดําเนนิการตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ป อยางมคีุณภาพสําหรับ

นักเรยีน ปวช.ป 1,2 และ 3 ดังนี้ 

1. คาอุปกรณการเรยีน 230 บาท ตอภาคเรยีน (วทิยาลัยฯ จัดให) 

2. หนังสอืเรยีน จัดตามสาขาที่เรยีน คนละ 1 ชุด มูลคา 500 บาทตอภาคเรยีน 

3. กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 475 บาทตอคนตอภาคเรยีน (วทิยาลัยฯ จัดกจิกรรมให) 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
(นางสาวสมจิตร  ศิรเิสนา) 

ผูอํานวยการ 


