
ที่  ศธ 0633.8/658      สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
                                                วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
        467  ซอยรามค าแหง  39 
        แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง 
        กรุงเทพฯ 10310 

       11  กันยายน  2560 

เรื่อง แจ้งปฏิทินปลายภาคเรียนที่ 1/2560  และต้นภาคเรียนที่ 2/2560 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน / นักศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ปวช. ใบแจ้งรายละเอียดการเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวน     1 ชุด 
  2. ปวส. บัตรลงทะเบียนรายวิชา    จ านวน     1 ชุด 

  ก าหนดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

11 - 15 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น งานวัดผลฯ 
16 ก.ย. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น  
18 ก.ย. 60 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น งานกิจกรรม 
18 – 26 ก.ย. 60 ปรับพฤติกรรมและท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ทุกระดับชั้น งานกิจกรรม 
25 ก.ย. 60 ประกาศผลสอบ  ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น งานวัดผลฯ 

25 ก.ย. – 4 ต.ค. 60 
นักเรียน  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น 0 และ ม.ส.   
ติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอแก้ 0 และ ม.ส. ภาคเรียนที่ 1/2560  

ทุกระดับชั้น ครูผู้สอน 

28 ก.ย. 60 ส่งรูปเล่มโครงการปรับพฤติกรรม ทุกระดับชั้น งานกิจกรรม 
29 ก.ย. 60 ประกาศผลการซ่อมกิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น งานกิจกรรม 

30 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560   
(ผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา)  

ปวส.1, ปวส.2 
งานทะเบียน/

การเงิน 
  2 ต.ค. – 22 ธ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (ช่วงที่ 1 จ านวน 12 สัปดาห์แรก) ทุกระดับชั้น  

  7 ต.ค. 60 

-  ประชุมผู้ปกครอง 
-  ตรวจเครื่องแต่งกาย 
-  พบครูที่ปรึกษา 
-  ลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2560 
**หมายเหตุ เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
                ต่ ากว่า 2.00 ประชุมที่ห้อง ประชุมอินทราชัย   
                เวลา 13.00 น. 

ปวช.1, ปวช.2, 
ปวช.3 

- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม 
- ครูที่ปรึกษา 
  ปวช. 1, 2, 3 
- งานทะเบียน 
- การเงิน 

  8 ต.ค. 60 

-  ประชุมผู้ปกครอง 
-  พบครูที่ปรึกษา 
**หมายเหตุ  เชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
                 ต่ ากว่า 2.00 ประชุมที่ห้อง 1206 เวลา 11.00 น. 

ปวส.1, ปวส.2 

- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม 
- ครูที่ปรึกษา 
  ปวส. 1, 2   
- งานทะเบียน 



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

10 ต.ค. 60 ประกาศผลแก้ 0 และ ม.ส.  ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น งานวัดผลฯ 

12 ต.ค. 60 ลงทะเบียนเพ่ิม/ถอนรายวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2560 
ปวช.1, ปวช.2, 

ปวช.3 
งานทะเบียน/

การเงิน 

13 ต.ค. 60 ลงทะเบียนเพ่ิม/ถอนรายวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2560 ปวส.1, ปวส.2 
งานทะเบียน/

การเงิน 

24 ต.ค. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้น 
งานทะเบียน/

การเงิน 
  6 พ.ย. 60 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็น นร./นศ. ทุกระดับชั้น งานทะเบียน 

  4 – 8 ธ.ค. 60 ติวสอบ  V-Net ปวช.3 ,ปวส.2 
งานครูที่ปรึกษา/ 

งานวัดผลฯ 
23 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 หยุดเทศกาลปีใหม่ให้นักเรียน  นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน ทุกระดับชั้น  
16 ธ.ค. 60 นักเรียน  สอบ V-Net ปวช.3 งานวัดผลฯ 
17 ธ.ค. 60 นักศึกษา  สอบ V-Net ปวส.2 งานวัดผลฯ 
 8  ม.ค.  – 9  ก.พ.  61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560  (ช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่ 13 - 17) ทุกระดับชั้น  

17 ม.ค. 61 ประกาศผลสอบสอบ V-Net ปวช.3 ,ปวส.2 
ครูผู้สอน/ 
งานวัดผลฯ 

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2560 ปวช.3 ,ปวส.2 
งานครูที่ปรึกษา/ 

งานวัดผลฯ 
12 - 16 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่  2/2560 ทุกระดับชั้น งานวัดผลฯ 
17 ก.พ. 61 ปิดเทอม ภาคเรียน  2/2560 ทุกระดับชั้น  

หมายเหตุ : นักศึกษา ปวส.2  น าใบลงทะเบียนรายวิชากรอก ชื่อ-สกุล  รหัสประจ าตัว ให้ชัดเจนเพ่ือไปช าระ
เงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560 เท่านั้น 
(ธนาคารเปิดท าการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ในห้างสรรพสินค้า) แล้วน าใบช าระเงินที่ธนาคารคืนให้มาเป็น
หลักฐานแสดงให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินที่งานการเงินต่อไป   
  อนึ่ง  การเตรียมช าระเงินเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ศึกษา วิทยาลัยฯขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

                  ขอแสดงความนับถือ  

           
         (นางสาวจริยา  กมุทมาศ)  

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

งานทะเบียน                                             
ฝ่ายบริหารทรัพยากร         
โทร. 0-2314-5401, 0-2319-2100  ต่อ 118         
โทรสาร  0-2319-3616    
 



 
 
 

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

 
 นักเรียนจะต้องน าผู้ปกครองมาประชุมและลงทะเบียน ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2560  

 
**  นักเรียน ที่ไม่มาลงทะเบียน ภายในเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดพ้นสภาพเนื่องจาก 

ไม่ลงทะเบยีน  ** 
 

ระดับชั้น  ปวช.1  
1. ค่าพัฒนาศักยภาพ (ค่าใช้จ่ายเพื่อการระดมทรัพยากร) 
-  ค่าสนับสนุนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)(ภาคเรียนละ)  500 บาท 
-  ค่าสนับสนุนเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเรียนละ)    500 บาท 
-  ค่าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ  (ปีละ)      300 บาท 
-  บริจาคค่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ (ภาคเรียนละ)   200 บาท 
-  ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน        300 บาท 
-  ค่าเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี      600 บาท 
-  ค่าติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง       200 บาท 
     รวม                  2,600 บาท 
              (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

 
 นักเรียนจะต้องน าผู้ปกครองมาประชุมและลงทะเบียน ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2560  

 
**  นักเรียน ที่ไม่มาลงทะเบียน ภายในเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดพ้นสภาพเนื่องจาก 

ไม่ลงทะเบยีน  ** 
 

ระดับชั้น  ปวช.2 
1. ค่าพัฒนาศักยภาพ (ค่าใช้จ่ายเพื่อการระดมทรัพยากร) 
-  ค่าสนับสนุนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)(ภาคเรียนละ)  500 บาท 
-  ค่าสนับสนุนเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเรียนละ)    500 บาท 
-  ค่าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ  (ปีละ)      300 บาท 
-  บริจาคค่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ (ภาคเรียนละ)   200 บาท 
-  ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน        300 บาท 
-  ค่าติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง       200 บาท 
     รวม                  2,000 บาท 

               (สองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

 
 นักเรียนจะต้องน าผู้ปกครองมาประชุมและลงทะเบียน ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2560  

 
**  นักเรียน ที่ไม่มาลงทะเบียน ภายในเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดพ้นสภาพเนื่องจาก 

ไม่ลงทะเบยีน  ** 
 

ระดับชั้น  ปวช.3 
1. ค่าพัฒนาศักยภาพ (ค่าใช้จ่ายเพื่อการระดมทรัพยากร) 
-  ค่าสนับสนุนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)(ภาคเรียนละ)  500 บาท 
-  ค่าสนับสนุนเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเรียนละ)    500 บาท 
-  บริจาคค่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ (ภาคเรียนละ)   200 บาท 
-  ค่าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ  (ปีละ)                                               300 บาท 
-  ค่าลงทะเบียนสมาชิกชมรมศิษย์เก่าตลอดชีพ     320 บาท 
-  ค่าจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น        400 บาท 
-  ค่าพิธีรับประกาศนียบัตร        500 บาท 
-  ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน        300 บาท 
-  ค่าถ่ายรูปติดใบ รบ. จ านวน 2 โหล       130 บาท 
-  ค่าติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง       200 บาท 
     รวม                  3,350 บาท 

              (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                     


