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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏทิินกิจกรรมวิชาการส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.  
      หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต  รหสั ๖๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสตูรนิติศาสตรบณัฑิต รหัส ๖๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลยัฯ จึงก าหนดปฏิทินกจิกรรมวิชาการ  ดังต่อไปนี ้
 

กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนฤดูร้อน 
ช่วงของการยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียน ๓-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑๕-๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ 
วันเปิดภาคเรียน เร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน ๘-๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑๙-๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ๗-๘ มี.ค. ๒๕๖๓ 
วันลงทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาค

เรียน ใหน้ักศึกษาน าใบลงทะเบียนไปช าระเงินได้ที่งานคลัง  
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในวัน
และเวลาราชการ หรือติดต่อสาขาวิชาเพื่อด าเนินการฯ  

 
 
 
 
๘-๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
๑๙-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 ๗-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 นักศึกษาท่ีไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลาก าหนดได้ มหาวิทยาลยัฯผ่อนผันให้มาช าระเงิน
ภายหลังได้ แตต่้องเสียค่าปรับตามระเบยีบสภาฯ วันละ ๕๐บ. 
สูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐บ. นับตั้งแต่วันท่ีก าหนดเป็นต้นไป 

 
 
 
 
๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
  ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

ช่วงของการเพิ่ม  –  ถอนวิชาเรียน ๘-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑๙-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ๗-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ 
หยุดกิจกรรมการเรยีนการสอน ๒๗-๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒ - 
หยุดการเรียนการสอนเพื่อใช้อาคารสถานท่ีในการสอบต ารวจ             - ๑๑-๑๒ ม.ค. ๒๕๖๓ - 
หยุดวันมาฆบูชา             -   ๘-๙ ก.พ. ๒๕๖๓ - 
วันสุดท้ายของการช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา                 ๖ ส.ค. ๒๕๖๒ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓   ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอยกเลิกวิชาเรียน ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓   ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
สัปดาหส์ุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน ๒๑-๒๒ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๕-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓   ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ๒๘-๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๒-๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ ๒๐-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
วันส่งผลการเรียนประจ าภาคเรียน ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓    ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

                                                                          
                                           (รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมทุธารักษ์) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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๑๓-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓



 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เร่ือง   กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.  

         หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑  
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการ  
ดังต่อไปนี้ 
 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันเปิดภาคเรียน เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒๓ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้นำใบลงทะเบียนไปชำระเงินได้ที่งานคลัง  
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันและ 
เวลาราชการที่กำหนด 
⧫นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตาม
ระยะเวลากำหนดได้ มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันให้มาชำระเงินภายหลัง
ได ้แตต่้องเสียค่าปรับตามระเบียบสภาฯ วันละ ๕๐ บาท สงูสุดไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒๓ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ช่วงของการยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียน 
๒ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   ช่วงของการเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัปดาหส์ุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕ - ๖ และ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ สอบวัดผลปลายภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันส่งผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้คณะ 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วันส่งผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้งานทะเบียน 
     และประมวลผล 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

      (รองศาสตราจารย์สมชัย  โกศล)  
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 

 


