
ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตร)ี 
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

วันลงทะเบียนเรียน 1/2554 (เฉพาะนักศึกษา รหัส 48-53) วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 
วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 
วันลงทะเบียนเรียน 1/2554 (ส าหรับนักศึกษา รหัส 54) วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2554 
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ช าระค่าธรรมเนียมวันละ 100 บาท) (ส าหรับนักศึกษา รหัส 48-53) วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน - วันศกุร์ที่ 26 มิถุนายน 2554 
วันขอลด-เพิ่มวิชา  วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2554 
วันขอย้ายคณะ/สาขาวิชา  วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2554 
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา (เฉพาะผู้ไม่ลงทะเบียนเรียน) วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 
วันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม  2554 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาค 1/2554) วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2554 
วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 1/2554 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 
วันลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 
วันสุดท้ายของการขอเพิกถอนวิชา (ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 
วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไม่ครบ 80%) วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 
วันสุดท้ายของการเรียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 
วันสุดท้ายของการขอแก้ I (นักศึกษาที่ติด I ในภาคเรียนที่ 2/2553 และ S/2553) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 
วันสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 
วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาค 1/2554) วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 
วันประกาศผลการเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2554 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 

 



ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตร)ี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 

 
วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ช าระค่าธรรมเนียมวันละ 100 บาท)  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
วันขอลด-เพิ่มวิชา  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
วันขอย้ายคณะ/สาขาวิชา  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา (เฉพาะผู้ไม่ลงทะเบียนเรียน) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 
วันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  -  วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาค 2/2554) วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 
วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  -  วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 
วันลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคฤดูร้อน/2554 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  -  วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 
วันสุดท้ายของการขอเพิกถอนวิชา (ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไม่ครบ 80%) วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
วันสุดท้ายของการเรียน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 
วันสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม  -  วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 
วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  -  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาค 2/2554) วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 
วันประกาศผลการเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 



   ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตรี) 
ประจ าภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2554 

 
วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ช าระค่าธรรมเนียมวันละ 100 บาท)  วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม -  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 
วันขอลด-เพิ่มวิชา  วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม -  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 
วันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 21 เมษายน  -  วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาคฤดูร้อน/2554) วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 
วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจ าภาคภาคฤดูร้อน/2554 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม  -   วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 
วันสุดท้ายของการขอเพิกถอนวิชา (ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไม่ครบ 80%) วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 
วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 
วันลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2555 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน  -  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 
วันสุดท้ายของการขอแก้ I (นักศึกษาที่ติด I ในภาคเรียนที่ 1/2554) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 
วันสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม -  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 
วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม  -  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 
วันสุดท้ายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาคฤดูร้อน/2554) วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 
วันประกาศผลการเรียน ประจ าภาคฤดูร้อน/2554 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 


