
 
 
 

 
ประกาศศูนย์การเรียนสถาบนัการเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสังคม 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------ 
 

  เพื ่อให ้การบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์การเรียน 
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 ไว้ดังต่อไปนี ้
 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2566 
วัน เดือน ปี ปฏิทินการศึกษา 

พ. 10 พ.ค. 66 - วันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาให้ศูนย์การเรียน  
ภาคเรียนที่ 1/2566 

พฤ. 11 พ.ค. 66 - วันประกาศรายช่ือนกัศึกษาใหม่ ทีเ่ข้าศึกษาในศูนย์การเรียน  
ภาคเรียนที่ 1/2566 

จ. 15 พ.ค. 66 - วันสุดท้ายของการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 /2566 (สำหรับนกัศึกษาใหม่ รหัส 66/1) 

ส. 20 พ.ค. 66 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหสั 66/1) ผ่านระบบออนไลน ์
อ. 6 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 
ส. 1 ก.ค. 66, อา. 2 ก.ค. 66 
ส. 8 ก.ค. 66, อา. 9 ก.ค. 66 

- กิจกรรมสอนเสริมประจำรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 

ส. 19 ส.ค. 66, อา. 20 ส.ค. 66  
ส. 26 ส.ค. 66, อา. 27 ส.ค. 66 

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 

ส. 16 ก.ย. 66, อา. 17 ก.ย. 66 
ส. 23 ก.ย. 66, อา. 24 ก.ย. 66 

- กิจกรรมสอนเสริมประจำรายวิชา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566 

ส. 30 ก.ย. 66, อา. 1 ต.ค. 66 
ส. 7 ต.ค. 66, อา. 8 ต.ค. 66 

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 

จ. 9 ต.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ส. 28 ต.ค. 66 - วันรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1/2566 
อ. 7 พ.ย. 66 - วันสุดท้ายของการสง่แบบทดสอบสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2566  

มายังศูนย์การเรียน 
 
 

/ ภาคเรียนที่ 2 ... 



ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
วันท่ี ปฏิทินการศึกษา 

ส. 4 พ.ย. 66 - วันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาให้ศูนย์การเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2566 

อา. 5 พ.ย. 66 - วันประกาศรายช่ือนกัศึกษาใหม่ ทีเ่ข้าศึกษาในศูนย์การเรียน  
ภาคเรียนที่ 2/2566 

พ. 8 พ.ย. 66 - วันสุดท้ายของการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรบันักศึกษาใหม่ รหสั 66/2) 

อา. 12 พ.ย. 66 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหสั 66/2) ผ่านระบบออนไลน ์
- วันรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ภาคเรียน

ที่ 1/2566 (สอบซ่อม)  
- วันสุดท้ายของการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำรับนักศึกษาซึ่งยื่นคำรอ้งขอสอบซอ่ม) 
จ. 23 ต.ค. 66 - 
ศ. 3 พ.ย. 66 

- วันชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรบันักศึกษาเก่า) 

จ. 13 พ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ส. 16 ธ.ค. 66 
อา. 17 ธ.ค. 66 
ส. 23 ธ.ค. 66 
อา. 24 ธ.ค. 66 

- กิจกรรมสอนเสริมประจำรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566 

พ. 20 ธ.ค. 66 - วันครบรอบวันก่อตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อสงัคม 

ส. 27 ม.ค. 67, อา. 28 ม.ค. 67 
ส. 3 ก.พ. 67, อา. 4 ก.พ. 67 

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

ส. 24 ก.พ. 67, อา. 25 ก.พ. 67 
ส. 2 มี.ค. 67, อา. 3 มี.ค. 67 

- กิจกรรมสอนเสริมประจำรายวิชา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566 

ส. 23 มี.ค. 67, อา. 24 มี.ค. 67 
ส. 30 มี.ค. 67, อา. 31 มี.ค. 67 

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

จ. 1 เม.ย. 67 ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 
จ. 22 เม.ย. 67 - วันรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 2/2566 
อา. 12 พ.ค. 67 - วันสุดท้ายของการสง่แบบทดสอบสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2/2566  

มายังศูนย์การเรียน 
พ. 15 พ.ค. 67 - วันรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 2/2566 (สอบซอ่ม)  
 

 
 

/ ทั้งนี้ กำหนด ... 



ทั้งนี้ กำหนดการปฏิทินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับความเหมาะสม โดยทางศูนย์
การเรียนจะเป็นผู้พิจารณา และออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

(นายชัชวาลย์  บุตรทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม 

 
 


