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ท่ี ทพอ. 174/2563 

21  ตุลาคม  2563 

เรื่อง แจงกําหนดการดําเนินงานระหวางปดภาคเรียน 

เรียน ทานผูปกครอง 

ดวยวิทยาลัยฯ จะปดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563 ในวันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 จึงขอแจง

กําหนดการดําเนินงานในระหวางปดภาคเรียนใหผูปกครองทราบ ดังนี้ 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

26 – 30  ต.ค. 63 08.00 – 16.00 น. สอบวิชาปฏิบัติทุกระดับชั้น - ยกเวนผูชําระคาธรรมเนียมไมครบจะไมอนุญาตใหเขา

สอบ 

26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63 - นักศึกษายื่นเอกสารเพ่ือตอสัญญา กยศ. ประจําภาค

เรียนท่ี 2/2563 

- แนบสําเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนพรอมเบอร

โทรศัพท เพ่ือยื่นคําขอกูในระบบ Student loan 

2 – 5 พ.ย. 63 ตามตารางสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 / 2563 

(ตองนําบัตรนักศึกษาเขาหองสอบทุกคน) 

- ยกเวนผูชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมครบจะไม

อนุญาตใหเขาสอบ 

16 พ.ย. 63 09.00 – 11.00 น. ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 1 / 2563 - รับผลการเรียนจากครูท่ีปรึกษา 

17 - 18 พ.ย. 63 09.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนสอบแกตัว ปวช. 1-3 พาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 

- เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียนเปน “0” และ 

ผลการเรียนไมอยูในเกณฑพนสภาพ 

- ลงทะเบียนหนวยกิตละ 50 บาท 

23 – 24 พ.ย. 63 - อาจารยประจําวิชาดําเนินการสอบแกตัว เฉพาะ

นักเรียนท่ีมีเอกสารการลงทะเบียนและใบเสร็จ 

- ติดตออาจารยประจําวิชา 

16 พ.ย. – 16 ธ.ค. 63 เวลาทําการปกติ 

ยกเวนเสาร – อาทิตย 

วันหยุดนักขัตฤกษ 

- รับชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 

2/2563 

- ยืมใบเสร็จคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 2/2563 

- ใบแจงการชําระเงินลงทะเบียนแนบมากับเอกสารแลว

จํานวน 1 ฉบับ หรือดาวนโหลดท่ีระบบ AMS ของ

นักศึกษา 

- ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีธนาคารกสิกรไทย 

- นําหลักฐานการชําระเงินของธนาคารมาใหฝายการเงิน

ของวิทยาลัย เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 

- หากมีขอสงสัยติดตอฝายการเงิน 035 – 335873 ตอ 
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26 พ.ย. 63 08.00 – 16.00 น. วันสุดทายของการสงคะแนน “ม.ส.” - พนจากน้ีจะปรับ “ม.ส.” เปน “0” 

1 ธ.ค. 63 - เปดภาคเรียนท่ี 2/2563 

7 - 9 ธ.ค. 63 09.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนเรียนซํ้า/เรียนปรับระดับคะแนน - เฉพาะนักเรียนไมจบในปการศึกษาท่ีผานมา 

15 ธ.ค. 63 09.00 – 16.00 น. วันสุดทายของการลาออก/พักการเรียน - พนจากวันท่ีกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ของภาคเรียนท่ี 2/2563 

18 ธ.ค. 63 09.00 – 15.00 น. รับใบ รบ.และใบประกาศนียบัตรท่ีจบ ภาคเรียนท่ี 

1/2563 

- เฉพาะนักเรียนท่ีจบในภาคเรียนท่ี 1/2563 



ตารางคาใชจายประจําภาคเรียนท่ี 2 / 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษา

และคาธรรมเนียมอื่น (ชําระเต็ม)

 ภายใน 16 ธ.ค. 63 16 พ.ย.-16 ธ.ค. 63 17 ธ.ค. 63 - 17 ม.ค.64 18 ม.ค. - 18 ก.พ. 64

พาณิชยกรรม (ทุกสาขา) 4,585 2,000 1,500 1,085

อุตสาหกรรม (ทุกสาขา) 4,896 2,000 1,500 1,396

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,896 2,000 1,500 1,396

บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) 12,500 5,000 4,500 3,000

อุตสาหกรรม (ทุกสาขา) 15,000 5,500 5,000 4,500

เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 5,500 5,000 4,500

ระดับชั้น ปวส. ปที่ 1, 2

สาขาวิชา
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

ระดับชั้น ปวช. ปที่ 1, 2, 3

- ทานผูปกครองท่ีมีความประสงคจะใชวิธีการผอนชําระคาธรรมเนียมการเรยีน ขอความกรุณาชําระใหตรงตาม

งวดท่ีกําหนดไวในตารางขางบนนี้ เพ่ือปองกันปญหาการเสียคาปรับ  

(ชําระหลังวันท่ีกําหนดแตละงวด จะเสียคาปรับวันละ 30 บาท แตไมเกิน 500 บาท) 

- สําหรับภาคเรียนท่ี 2/2563 วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพสําหรับนักเรียน 

ปวช.ป 1,2 และ 3 ดังนี้ 

1. คาอุปกรณการเรียน 230 บาท ตอภาคเรียน (วิทยาลัยฯ จัดให)

2. หนังสือเรียน จัดตามสาขาท่ีเรียน คนละ 1 ชุด มูลคา 1,000 บาทตอภาคเรียน

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 475 บาทตอคนตอภาคเรียน (วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมให)

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา) 

ผูอํานวยการ 


