
4 - 9 มี.ค. 63 สัปดาหส์อบปลายภาคเรียนที่ 2-2562

9 มี.ค. 63 ประกาศผลวชิาชีพปกีารศึกษา 2562 ผ่านเวบ็ไซต์ http://www.payaptechno.ac.th วชิาการในรายละเอยีดขา่วสารปฏทิิน

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 ติดต่อช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น

18 มี.ค. 63 แกไ้ขผลการสอบมาตรฐานวชิาชีพส าหรับนักศึกษา ปวช .3 และ ปวส.2

   - สาขาวชิาการบญัชี ติดต่อ อ .วรัษทญา (เวลา 8.00 น. หอ้ง A205)

   - สาขาวชิาการตลาด ติดต่อ อ .ปภาวรินทร์ (เวลา 8.00 น. หอ้ง Lab MK)

   - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ติดต่อ อ .พรชัย (เวลา 8.00 น. หอ้ง Internet room)

   - สาขาวชิาการท่องเที่ยว ติดต่อ อ .ชานนทร์ และ อ.ปฏพิา (เวลา 8.00 น. หอ้ง A106)

   - สาขาวชิาการโรงแรมติดต่อ อ .อรรยา (เวลา 8.00 น. หอ้งจดัเล้ียง)

   - สาขาวชิาช่างยนต์ ติดต่อ อ .เชิดชูเกยีรติ (เวลา 8.00 น. หอ้ง Shop103)

   - สาขาวชิาอเิล็กทรอนิกส์ ติดต่อ อ .เกยีรติศักด์ิ คนธสิงห ์(เวลา 8.00 น. หอ้งนวตักรรม)

   - สาขาวชิาไฟฟา้ก าลัง ติดต่อ อ .เกยีรติศักด์ิ อยูดี่ (เวลา 8.00 น. หอ้ง B101)

23 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2-2562 ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช .3 และ ปวส.2

23 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 1 (ส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น )

23  มี.ค. - 3 เม.ย. 63 ลงทะเบยีนพร้อมรับงานแกไ้ขผลการเรียนภาคเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น

3 เม.ย. 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 1 รับเอกสาร รบ. และใบประกาศนียบตัรกระทรวงศึกษาธกิาร

23-24 เม.ย. 63 นักศึกษาส่งงานแกไ้ขผลการเรียนภาคเรียนภาคฤดูร้อน

26 เม.ย. 63 เปดิเรียนนักศึกษาวนัอาทิตย ์รุ่นที่ 1-2 (Block 3-4)

30 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 2 

1 พ.ค. 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 2 รับเอกสาร รบ.  และใบประกาศนียบตัรกระทรวงศึกษาธกิาร

5-15 พ.ค. 63 เปดิภาคเรียนนักศึกษาระบบทวภิาคีระดับ ปวช .2 สาขาวชิาธรุกจิค้าปลีก (อบรมวชิาชีพกอ่นการออกฝึกอาชีพระบบทวภิาคี )

5-15 พ.ค. 63 เปดิภาคเรียนนักศึกษาระบบทวภิาคีระดับ ปวส .2 ทุกสาขาวชิา ( เรียนภาคทฤษฎ ีช่วงที่ 1)

9 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นฝึกอาชีพระบบทวภิาคีและสัญญาการฝึกอาชีพ

13 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 3 

15 พ.ค. 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษารอบที่ 3 รับเอกสาร รบ. และใบประกาศนียบตัรกระทรวงศึกษาธกิาร

16 พ.ค. 63 นักศึกษาระดับ ปวช .2-3 ทุกสาขาวชิา รับชุดนักศึกษา/ชุดปฏบิติัการ พร้อมอปุกรณ์การเรียน /หนังสือ/ตารางเรียน

17 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาวนัอาทิตย ์รุ่นที่ 3 ปกีารศึกษา 2563 และเปดิเรียนนักศึกษาวนัอาทิตย ์รุ่นที่ 3

18 พ.ค. 63 เปดิเรียนภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช .1)

19 พ.ค. 63 เปดิเรียนภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช .2-3 และ ปวส.1-2)

19 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส .1

18 พ.ค. - 19 ก.ย. 63 นักศึกษาระบบทวภิาคีระดับ ปวช .2 สาขาวชิาธรุกจิค้าปลีก และ ปวส .2 ทุกสาขาวชิาออกฝึกทวภิาคี ช่วงที่ 1

29 พ.ค. 63 งานท าบญุวทิยาลัย ปกีารศึกษา 2563

18 มิ.ย. 63 กจิกรรมไหวค้รู + กจิกรรม family day

21 มิ.ย. 63 กจิกรรมไหวค้รูนักศึกษาภาควนัอาทิตย์

ปฎทินิด าเนินวิทยาลัยเทคโนโลยพีายพัและบริหารธรุกิจ 

ว/ด/ป รายละเอียด


