
 

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตรี) 

ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2556 

วันลงทะเบียนเรียน 1/2556 (เฉพาะนักศึกษา รหัส 53-55) วันเสารท่ี 1 มิถุนายน – วันอาทิตยท่ี 9 มิถุนายน 2556 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันเสารท่ี 15 มิถุนายน 2556 

วันเปดภาคเรียน วันเสารท่ี 15 มิถุนายน 2556 

วันลงทะเบียนเรียน 1/2556 (สําหรับนักศึกษา รหัส 56) วันเสารท่ี 15 มิถุนายน - วันเสารท่ี 30 มิถุนายน 2556 

วันลงทะเบียนเรียนลาชา (ชําระคาธรรมเนียมวันละ 100 บาท) (สําหรับนักศึกษา รหัส 53-55) วันเสารท่ี 15 มิถุนายน - วันเสารท่ี 30 มิถุนายน 2556 

วันขอลด-เพ่ิมวิชา  วันเสารท่ี 15 มิถุนายน - วันเสารท่ี 30 มิถุนายน 2556 

วันขอยายคณะ/สาขาวิชา  วันเสารท่ี 15 มิถุนายน - วันเสารท่ี 30 มิถุนายน 2556 

วันสุดทายของการขอลาพักการศึกษา (เฉพาะผูไมลงทะเบียนเรียน)  วันอาทิตยท่ี 14 กรกฎาคม 2556 

วันสอบกลางภาค วันเสารท่ี 31 กรกฎาคม - วันอาทิตยท่ี 11 สิงหาคม  2556 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาค 1/2556) วันเสารท่ี 17 สิงหาคม 2556 

วันข้ึนทะเบียนบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 วันเสารท่ี 24 สิงหาคม - วันอาทิตยท่ี 1 กันยายน 2556 

วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 วันเสารท่ี 14 กันยายน - วันอาทิตยท่ี 22 กันยายน 2556 

วันสุดทายของการขอเพิกถอนวิชา (ไมคืนเงินคาหนวยกิต) วันศุกรท่ี 27 กันยายน 2556 

วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไมครบ 80%) วันเสารท่ี 28 กันยายน 2556 

วันสุดทายของการเรียน วันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2556 

วันสุดทายของการขอแก I (นักศึกษาท่ีติด I ในภาคเรียนท่ี 2/2555 และ S/2555) วันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2556 

วันสอบปลายภาค วันเสารท่ี 5 ตุลาคม - วันอาทิตยท่ี 13 ตุลาคม 2556 

วันปดภาคเรียน วันจันทรท่ี 14 ตุลาคม  - วันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาค 1/2556) วันอาทิตยท่ี 20 ตุลาคม 2556 

วันประกาศผลการเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 

 



 

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตรี) 

ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 

 

วันเปดภาคเรียน วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 

วันลงทะเบียนเรียนลาชา (ชําระคาธรรมเนียมวันละ 100 บาท)  วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน - วันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

วันขอลด-เพ่ิมวิชา  วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน - วันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

วันขอยายคณะ/สาขาวิชา  วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน - วันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

วันสุดทายของการขอลาพักการศึกษา (เฉพาะผูไมลงทะเบียนเรียน)  วันอาทิตยท่ี 1 ธันวาคม 2556 

วันสอบกลางภาค วันเสารท่ี 21 ธันวาคม  -  วันอาทิตยท่ี 29 ธันวาคม 2556 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาค 2/2556) วันอาทิตยท่ี 12 มกราคม 2557 

วันข้ึนทะเบียนบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 วันเสารท่ี 8 กุมภาพันธ  -  วันอาทิตยท่ี 16 กุมภาพันธ 2557 

วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคฤดูรอน/2556 วันเสารท่ี 15 กุมภาพันธ  -  วันอาทิตยท่ี 23 กุมภาพันธ 2557 

วันสุดทายของการขอเพิกถอนวิชา (ไมคืนเงินคาหนวยกิต) วันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 

วันสุดทายของการขอแก I (นักศึกษาท่ีติด I ในภาคเรียนท่ี 1/2556) วันอาทิตยท่ี 26 พฤษภาคม 2556 

วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไมครบ 80%) วันเสารท่ี 22 กุมภาพันธ 2557 

วันสุดทายของการเรียน วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 

วันสอบปลายภาค วันเสารท่ี 1 มีนาคม  -  วันอาทิตยท่ี 9 มีนาคม 2557 

วันปดภาคเรียน วันจันทรท่ี 10 มีนาคม  -  วันศุกรท่ี 28 มีนาคม 2557 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาค 2/2556) วันอาทิตยท่ี 16 มีนาคม 2557 

วันประกาศผลการเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 วันเสารท่ี 29 มีนาคม 2557 

 

 



 

 

   ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสันตพล  (ระดับปริญญาตรี) 

ประจําภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2556 

 

วันเปดภาคเรียน วันเสารท่ี 29 มีนาคม 2556 

วันลงทะเบียนเรียนลาชา (ชําระคาธรรมเนียมวันละ 100 บาท)  วันเสารท่ี 29 มีนาคม -  วันศุกรท่ี 4 เมษายน 2557 

วันขอลด-เพ่ิมวิชา  วันเสารท่ี 29 มีนาคม -  วันศุกรท่ี 4 เมษายน 2557 

วันสอบกลางภาค วันเสารท่ี 26 เมษายน  -  วันอาทิตยท่ี 27 เมษายน 2557 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบกลางภาคฤดูรอน/2556) วันอาทิตยท่ี 4 พฤษภาคม 2557 

วันข้ึนทะเบียนบัณฑิต ประจําภาคภาคฤดูรอน/2556 วันเสารท่ี 3 พฤษภาคม  -   วันอาทิตยท่ี 18 พฤษภาคม 2557 

วันสุดทายของการขอเพิกถอนวิชา (ไมคืนเงินคาหนวยกิต) วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

วันประกาศผังสอบและรายชื่อนักศึกษาไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค (เวลาเรียนไมครบ 80%) วันอาทิตยท่ี 17 พฤษภาคม 2557 

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยท่ี 25 พฤษภาคม 2557 

วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 วันเสารท่ี 31 พฤษภาคม  -  วันอาทิตยท่ี 8 มิถุนายน 2557 

วันสอบปลายภาค วันเสารท่ี 31 พฤษภาคม -  วันอาทิตยท่ี 1 มิถุนายน 2557 

วันปดภาคเรียน วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม  -  วันศุกรท่ี 14 มิถุนายน 2557 

วันสุดทายของการขอสอบพิเศษ (สอบปลายภาคฤดูรอน/2556) วันอาทิตยท่ี 8 มิถุนายน 2557 

วันประกาศผลการเรียน ประจําภาคฤดูรอน/2556 วันเสารท่ี 14 มิถุนายน 2557 

 

 

 

 


