
กำหนดการ ปิด – เปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

วันท่ี  14 กันยายน  2562  - ปิด ภาคเรียนที่ 1/2562 
(งานกิจกรรม) 
วันที ่22 กันยายน  2562  - ลงทะเบียนแก้กิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1/2562 
วันที ่23 กันยายน 2562   - ประชุมการแกก้ิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2562  
วันที ่12 ตุลาคม 2562  - วนัสุดท้ายการแกก้ิจกรรม  ภาคเรียนที ่1/2562 
(งานวัดผล) 
วันที ่20 กันยายน  2562  -  สง่ผลการเรียนประจำภาคเรียนที ่1/2562 
วันที ่23 กันยายน 2562  - พิจารณาผลการเรยีน 
วันที ่24 กันยายน  2562  -  ขออนมุัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
วันที ่7 ตุลาคม  2562  -  ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
วันที ่8 – 9 ตุลาคม  2562  -  ลงทะเบียนสอบแกต้วั (แก้ 0) ระดบั ปวช.1-3 ภาคเรยีนที่ 1/2562 
วันท่ี 10 – 15 ตุลาคม  2562  -  สอบแก้ตวั (แก ้0) ระดบั ปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2562 
วันที ่16 ตุลาคม  2562  -  สง่ผลสอบแกต้ัว (แก้ 0)  ระดบั ปวช.1-3 ภาคเรียนที ่1/2562 
วันที ่18 ตุลาคม  2562  -  ประกาศผลการสอบแก้ตวั (แก้ 0) ระดับ ปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2562 
วันท่ี 25 มกราคม  2563  -  สอบวดัความรู้ V-net ปวช.3 
วันที ่26 มกราคม  2563  -  สอบวดัความรู้ V-net ปวส.2 
วันที ่25  กุมภาพนัธ ์ 2563  -  ประกาศผลสอบวดัความรู้ V-net 
(งานทะเบียน) 
วันที ่30  กนัยายน – 14 ตลุาคม 2562  

  - ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียน ระดับ ปวช.1, 2, 3 ปวส.1, 2 
   และ  ป.ตรี1, 2 ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน  ได้ทุกสาขา  

  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยขอรับเอกสารการลงทะเบียนผ่านธนาคาร   
  ได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือดาวนโ์หลดได้ที่ www.cvc.ac.th 
- กรณีผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562            

ให้นักเรียน นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง กรอกแบบคำร้องขอผ่อนผันโดยผ่านครูที่ 
ปรึกษาและชำระเงินครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียนทั้งหมด  ณ วันขอผ่อนผันการ 
ลงทะเบียน ที่ห้องงานการเงิน 

วันที่ 14  ตุลาคม  2562  - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนผ่านธนาคาร หลังจากพ้นกำหนดการลงทะเบียน   
       ผ่านธนาคารแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อลงทะเบียนล่าช้าได้ที่งานการเงิน 

       (พร้อมชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า (ปวส.)  ถึงวันที่ 25  ตุลาคม  2562) 
วันท่ี 15  ตลุาคม  2562  - เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 

http://www.cvc.ac.th/


 
วันที ่ 1 พฤศจกิายน  2562  - วนัสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
     - วนัสุดท้ายของการขอกลบัเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
     - วนัสุดท้ายของการเปลี่ยนเพ่ิมรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
     - วนัสุดท้ายของการโอนผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
วันที ่4 - 5 พฤศจิกายน  2562   - สำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ทุกระดบัชั้น 

  ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
วันที ่ 6 - 8 พฤศจกิายน 2562  - สำรวจนกัเรียน นักศกึษา  ขาดเรียน เกิน 15 วัน 
วันที ่ 13  พฤศจิกายน  2562  - ประกาศพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
     - ประกาศพ้นสภาพขาดเรียนเกนิ 15 วนั ประจำภาคเรยีนที่ 2/2562 
 
วันที ่ 22  พฤศจิกายน  2562  - วนัสุดท้ายของการลาพักการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
     - วนัสุดท้ายของการขอรักษาสภาพ ประจำภาคเรียนที ่2/2562 
     - วนัสุดท้ายของการถอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
วันที ่ ...  มกราคม  2563   - รายงานจดัสรรงบประมาณรายหวั งวด 2/2561 
วันที ่ ...  มกราคม  2563  - ยืนยนัการจดัสรรงบประมาณรายหวั งวด 2/2561 
วันที ่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2563  - สำรวจนกัเรียน นักศกึษา ขาดเรียนเกิน 20%  (ขร.) (สัปดาห์ที่ 17) 
วันที ่ 7 กมุภาพันธ ์ 2563  - ประกาศพ้นสภาพผู้ไมม่ีสทิธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากขาดเรียนเกิน 20% 
วันที ่ 10 -14 กมุภาพันธ ์ 2563  - สัปดาห์สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียนที ่2/2562 
วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2563  - ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 
 
ขั้นตอนการลงทะเบยีนผ่านธนาคาร ( ระดับ ปวช.1-3 , ปวส.1-2 และป.ตรี 1-2 ) 
1. รับใบลงทะเบียนคนละ 1 ใบ จากครูที่ปรกึษา แล้วนำไปกรอกชื่อ-สกุล, ชั้น, รหัสนักศึกษา ใหค้รบถว้น 
2. นำใบลงทะเบยีน และนำบตัรนักเรยีน นักศึกษาไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารท่ีเคาทเ์ตอรธ์นาคารกรงุไทยทุกสาขา 

เพื่อชำระเงิน  
3. รับใบลงทะเบียนคืนจากเจา้หน้าทีธ่นาคารกรงุไทย 
4. เก็บใบลงทะเบียนไวเ้พ่ือยนืยันการชำระค่าลงทะเบียน 
5. แจ้งครูที่ปรึกษา เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 


