
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง   ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1)  
................................................................... 

 

               เพ่ือใหการวางแผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2543 เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 183/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา 

ปการศึกษา 2564 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้ 
 

สําหรับนักศึกษา Early Birds รหัส 64 

ปฐมนิเทศนักศึกษา Early Birds (แบบออนไลน) อา. 27 มิถุนายน 2564 

วันเปดภาคการศึกษา นักศึกษา Early Birds อ. 29 มิถุนายน 2564 

อาจารยผูสอนสงขอสอบ Early Birds ท่ีกรรมการใหแกไขใหรองคณบดี  อ. 20 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายท่ีรองคณบดีนําขอสอบ Early Birds สงคืนใหสํานักงานวิชาการ  อ. 20 กรกฎาคม 2564 

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา    ส. 24 กรกฎาคม 2564 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พ. 28 กรกฎาคม 2564 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

วันสุดทายของการเรียนนักศึกษา Early Birds อา. 1 สิงหาคม 2564 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พฤ. 12 สิงหาคม 2564 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ 

วันสงผลการสอบนักศึกษา Early Birds ศ. 13 สิงหาคม 2564 

กรรมการพิจารณาผลการสอบนักศึกษา Early Birds (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 14 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลการสอบนักศึกษา Early Birds (เวลา 13.30-16.00 น.) ส. 14 สิงหาคม 2564 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

ยื่นคํารองขอยกเวนคาใชจายกรณีเปนนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท ส. 14 - อา. 15 สิงหาคม 2564 

ยื่นคํารองขอแบงชําระคาลงทะเบียน (ผานระบบ Online)  ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

ยื่นคํารองขอยายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ยายวิทยาเขต (ผานระบบ Online) ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (ผานระบบ Online) ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564  
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ยื่นคํารองขอเปดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผานระบบ Online)  ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

ยื่นคํารองขอเรียนตางวิทยาเขต/ตางสถาบัน (ผานระบบ Online) ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (เวลา 08.30-12.00 น.) อา. 15 สิงหาคม 2564  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผานระบบ online) 

 -สําหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน  อ. 17 สิงหาคม 2564 

 -สําหรับนักศึกษาไมมีวิชาเรียนตามแผน พ. 18 - พฤ. 19 สิงหาคม 2564 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร                                        อ. 17 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

วันสุดทายของการจัดทํา ( มคอ.3, 4) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ศ. 20 สิงหาคม 2564 

ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (เวลา 09.00-12 .00 น.)  ศ. 20 สิงหาคม 2564 

วันเปดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ส. 21 สิงหาคม 2564 

คณะพิจารณาคํารองขอเปดรายวิชานอกแผนการเรียน ส. 21 สิงหาคม 2564 

ยื่นคํารองขอสอบซํ้าซอน ลงทะเบียนเกินหนวยกิต (ผานระบบ Online) ส. 21 - พ. 25 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

ฝายวิชาการพิจารณาอนุมัติขอเปดวิชานอกแผนการเรียน อ. 24 สิงหาคม 2564 

พิมพใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-Student พ. 25 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลรายวิชาขอเปดนอกแผนการเรียน  พฤ. 26 สิงหาคม 2564 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพ่ิม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา พฤ. 26 สิงหาคม - พ. 1 กันยายน 2564 

ถอนรายวิชาโดยไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืนและวิชาท่ีถอนถูกบันทึก “W” พฤ. 2 กันยายน - ศ. 12 พฤศจิกายน 2564 

ประชุมยุบกลุมเรียน  พฤ. 2 กันยายน 2564 

วันประกาศยุบกลุมเรียน ศ. 3 กันยายน 2564 

วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.5, 6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูรอน/2563 อ. 7 กันยายน 2564 

วันสุดทายของการแกไขเกรด I ภาคการศึกษาฤดูรอน/2563 ศ. 10 กันยายน 2564 

(หากไมแจงเกรดจะเปลี่ยนเปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ) 

วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.7) ข้ึนระบบ TQF ปการศึกษา 2563 พ. 29 กันยายน 2564 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนผานระบบออนไลนท่ีสํานักงานทะเบียน  อ. 12 - อา. 17 ตุลาคม 2564 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

วันหยุดวันคลายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พ. 13 ตุลาคม 2564 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อาจารยผูสอนหาวันเรียนชดเชยเอง) 

วันหยุดวันปยมหาราช ส. 23 ตุลาคม 2564 
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อาจารยผูสอนสงขอสอบปลายภาคใหสํานักงานวิชาการ ส. 30 ตุลาคม 2564 

กรรมการพิจารณาขอสอบปลายภาค             พ. 3 - ศ. 5 พฤศจิกายน 2564                                      

อาจารยผูสอนสงขอสอบท่ีกรรมการใหแกไขใหรองคณบดี  อ. 16 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทายท่ีรองคณบดีนําขอสอบสงคืนใหสํานักงานวิชาการ อ. 16 พฤศจิกายน 2564 

วันซอมรับปริญญาบัตร  ส. 20 พฤศจิกายน 2564 

วันประสาทปริญญา อา. 21 พฤศจิกายน 2564 

นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือรับตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อา. 21, อ. 23 - ส. 27 พฤศจิกายน 2564  

วันสุดทายของการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ส. 4 ธันวาคม 2564 

วันหยุดวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ อา. 5 ธันวาคม 2564 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

สอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (หยุดวันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2564) ส. 11 - อา. 19 ธันวาคม 2564 

วันสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2564  จ. 20 ธันวาคม 2564 

วันสอบรายวิชาเรียนผานระบบออนไลน (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 21 - อา. 26 ธันวาคม 2564 

วันสุดทายของการชําระเงินรายวิชาแบงชําระ  พ. 22 ธันวาคม 2564 

วันสงผลการสอบท่ีคณะ พฤ. 23 ธันวาคม 2564 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ ศ. 24 ธันวาคม 2564 

ประกาศผลการสอบ ส. 25 ธันวาคม 2564 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 /2564 

ยื่นคํารองขอยกเวนคาใชจายกรณีเปนนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท ส. 25 - อา. 26 ธันวาคม 2564 

ยื่นคํารองขอแบงชําระคาลงทะเบียน (ผานระบบ Online)                          ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

ยื่นคํารองขอยายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ยายวิทยาเขต (ผานระบบ Online) ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ผานระบบ Online) ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

ยื่นคํารองขอเปดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผานระบบ Online)     ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

ยื่นคํารองขอเรียนตางวิทยาเขต/ตางสถาบัน (ผานระบบ Online) ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

 (เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา)  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผานระบบ online)  

 -  สําหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 28 ธันวาคม 2564 

 -  สําหรับนักศึกษาไมมีวิชาเรียนตามแผน พ. 29 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร อ. 28 - ศ. 31 ธันวาคม 2564 

วันหยุดวันส้ินป   ศ. 31 ธันวาคม 2564 
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วันหยุดวันข้ึนปใหม    ส. 1 มกราคม 2565 

วันหยุดพักรอนภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 4 - พฤ. 6 มกราคม 2565 

คณะพิจารณาคํารองขอเปดวิชานอกแผนการเรียน ศ. 7 มกราคม 2565 

วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.3, 4) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ศ. 7 มกราคม 2565 

ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.) ศ. 7 มกราคม 2565 

วันเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ส. 8 มกราคม 2565 

ฝายวิชาการพิจารณาอนุมัติขอเปดวิชานอกแผนการเรียน ส. 8 มกราคม 2565 

ยื่นคํารองขอสอบซํ้าซอน ลงทะเบียนเกินหนวยกิต (ผานระบบ Online) ส. 8 - พ. 12 มกราคม 2565 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

พิมพใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-Student อ. 11 มกราคม 2565 

ประกาศผลรายวิชาขอเปดนอกแผนการเรียน พ. 12 มกราคม 2565 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพ่ิม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา พ. 12 - อ. 18 มกราคม 2565 

วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.5,6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 18 มกราคม 2565 

ถอนรายวิชาโดยไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืนและวิชาท่ีถอนถูกบันทึกเปน “W” พ. 19 มกราคม - ศ. 1 เมษายน 2565 

ประชุมยุบกลุมเรียน                                                           พฤ. 20 มกราคม 2565 

วันประกาศยุบกลุมเรียน                                                          ศ. 21 มกราคม 2565 

วันสุดทายของการแกไขเกรด I ภาคการศึกษาท่ี 1/2564                           ศ. 28 มกราคม 2565 

(หากไมแจงเกรดจะเปลี่ยนเปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ) 

วันหยุดวันมาฆบูชา (อาจารยผูสอนหาวันเรียนชดเชยเอง) พ. 16 กุมภาพันธ 2565 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนผานระบบออนไลนท่ีสํานักงานทะเบียน อ. 8 - อา. 13 มีนาคม 2565 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

อาจารยผูสอนสงขอสอบปลายภาคใหสํานักงานวิชาการ อ. 15 มีนาคม 2565 

กรรมการพิจารณาขอสอบปลายภาค พ. 16 - ศ. 18 มีนาคม 2565 

อาจารยผูสอนสงขอสอบท่ีกรรมการใหแกไขใหรองคณบดี  พฤ. 24 มีนาคม 2565 

วันสุดทายท่ีรองคณบดีนําขอสอบสงคืนใหสํานักงานวิชาการ                        ศ. 25 มีนาคม 2565 

วันหยุดวันจักรี (อาจารยผูสอนไมตองหาวันเรียนชดเชย) พ. 6 เมษายน 2565 

งดการเรียนการสอน พฤ. 7 - ศ. 22 เมษายน 2565 

วันหยุดพักรอนภาคการศึกษาท่ี 2/2564  พฤ. 7 - ส. 9 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ อ. 12 เมษายน 2565 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

(วันอาทิตยท่ี 5 ธันวาคม 2564) 

วันหยุดวันสงกรานต พ. 13 - ศ. 15 เมษายน 2565 
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วันหยุดชดเชยวันแรงงานแหงชาติ (วันอาทิตยท่ี 1 พฤษภาคม 2565)  ส. 16 เมษายน 2565 

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2565)  อ. 19 เมษายน 2565 

วันหยุดพักรอนภาคการศึกษาฤดูรอน/2564                                      พ. 20 - ศ. 22 เมษายน 2565  

วันหยุดวันแรงงานแหงชาติ                                                          อา. 1 พฤษภาคม 2565 

นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือรับตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน/2564   อ. 3 - อา. 8 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดวันฉัตรมงคล  (อาจารยผูสอนหาวันเรียนชดเชยเอง) พ. 4 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทายของการชําระเงินรายวิชาแบงชําระ ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ส. 14 พฤษภาคม 2565 

วันสุดทายของการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2564                                    ส. 14 พฤษภาคม 2565 

วันหยุดวันวิสาขบูชา อา. 15 พฤษภาคม 2565 

สอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (หยุดวันจันทรท่ี 23 พฤษภาคม 2565) ส. 21 - อา. 29 พฤษภาคม 2565 

วันสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2/2564  จ. 30 พฤษภาคม 2565 

วันสอบรายวิชาเรยีนผานระบบออนไลน (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 31 พฤษภาคม - อา. 5 มิถุนายน 2565 

วันสงผลการสอบท่ีคณะ พฤ. 2 มิถุนายน 2565 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา ศ. 3 มิถุนายน 2565 

พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 4 มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการสอบ (เวลา 13.30-16.30 น.) ส. 4 มิถุนายน 2565 

 

ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 

ยื่นคํารองขอยกเวนคาใชจายกรณีเปนนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท ส. 4 - อา. 5 มิถุนายน 2565 

ยื่นคํารองขอแบงชําระคาลงทะเบียน (ผานระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

ยื่นคํารองขอยายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ยายวิทยาเขต (ผานระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 (ผานระบบ Online)ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

ยื่นคํารองขอเปดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผานระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

ยื่นคํารองขอเรียนตางวิทยาเขต/ตางสถาบัน (ผานระบบ Online)  ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา) 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผานระบบ online)  

 -  สําหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 7 มิถุนายน 2565 

 -  สําหรับนักศึกษาไมมีวิชาเรียนตามแผน พ. 8 มิถุนายน 2565 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร อ. 7 - พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

คณะพิจารณาคํารองขอเปดวิชานอกแผนการเรียน  พฤ. 9 มิถุนายน 2565 
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วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.3, 4) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.)  พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน/2564  ศ. 10 มิถุนายน 2565 

ฝายวิชาการพิจารณาอนุมัติวิชาเปดนอกแผนการเรียน ศ. 10 มิถุนายน 2565 

ยื่นคํารองขอสอบซํ้าซอน ลงทะเบียนเกินหนวยกิต (ผานระบบ Online) ศ. 10 - อ. 14 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา)   

ประกาศผลรายวิชาขอเปดนอกแผนการเรียน  อ. 14 มิถุนายน 2565 

พิมพใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-Student  อ. 14 มิถุนายน 2565 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพ่ิม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา  พ. 15 - อ. 21 มิถุนายน 2565 

ถอนรายวิชาโดยไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืนและวิชาท่ีถอนถูกบันทึกเปน “W” พ. 22 มิถุนายน - พฤ. 21 กรกฎาคม 2565 

ประชุมยุบกลุมเรียน  พฤ. 23 มิถุนายน 2565 

วันประกาศยุบกลุมเรียน  ศ. 24 มิถุนายน 2565 

วันสุดทายของการจัดทํา (มคอ.5, 6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อ. 28 มิถุนายน 2565 

วันสุดทายของการแกไขเกรด I ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 พฤ. 30 มิถุนายน 2565 

(หากไมแจงเกรดจะเปลี่ยนเปน F หรือ U โดยอัตโนมัติ) 

อาจารยผูสอนสงขอสอบปลายภาคใหสํานักงานวิชาการ  อ. 5 กรกฎาคม 2565 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนผานระบบออนไลนท่ีสํานักงานทะเบียน อ. 5 - อา. 10 กรกฎาคม 2565 

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

กรรมการพิจารณาขอสอบปลายภาค   พ. 6 - ศ. 8 กรกฎาคม 2565 

อาจารยผูสอนสงขอสอบท่ีกรรมการใหแกไขใหรองคณบดี พ. 20 กรกฎาคม 2565 

วันสุดทายท่ีรองคณบดีนําขอสอบสงคืนใหสํานักงานวิชาการ พ. 20 กรกฎาคม 2565 

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา (อาจารยผูสอนหาวันเรียนชดเชยเอง) พ. 13 กรกฎาคม 2565 

นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือรับตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2565 อ. 19 - อา. 24 กรกฎาคม 2565  

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พฤ. 28 กรกฎาคม 2565 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (อาจารยผูสอนหาวันสอนชดเชยเอง) 

วันสุดทายของการชําระเงินวิชาแบงชําระ ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564  อา. 31 กรกฎาคม 2565 

วันสุดทายของการเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 พฤ. 4 สิงหาคม 2565 

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูรอน/2564 (หยุดวันจันทรท่ี 8 สิงหาคม 2565) ศ. 5 - อ. 9 สิงหาคม 2565 

วันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน/2564  พ. 10 สิงหาคม 2565 

วันสอบรายวิชาผานระบบออนไลน (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) พ. 10 - อา. 14 สิงหาคม 2565 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ศ. 12 สิงหาคม 2565 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ 
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วันสงผลการสอบท่ีคณะ (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 13 สิงหาคม 2565 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 13.30-16.00 น.) ส. 13 สิงหาคม 2565 

ประกาศผลการสอบ อา. 14 สงิหาคม 2565 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                            ประกาศ   ณ   วันท่ี   8   ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                              
                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 

                                                       ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                                                         รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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