
วัน/เดือน/ปี งาน/กิจกรรม
27 พ.ค. 65 ค่าย ปวช.1  L.C.C. English and Chinese Camp for new students 2022
28 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565
30 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกช้ันปี 
1 มิ.ย. 65 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระราชินี  ณ ห้องประชุมตันตรานนท์  เวลา 14.15 น.
2 มิ.ย. 65 นักเรียนนักศึกษาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Pfizer) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
3 มิ.ย. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4 มิ.ย. 65 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน

21  มิ.ย. 65 สาขาวิชาการตลาดและการท่องเท่ียว เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
29 มิ.ย. 65 จัดท าพานไหว้ครู เวลา 13.15 - 15.15 น. ณ ห้องเรียนทุกห้อง
30 มิ.ย. 65 นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู  เวลา 08.30 - 10.30 น.  ณ ห้องประชุมตันตรานนท์

6 - 8 ก.ค. 65 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและการท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน
11 - 15 ก.ค. 65 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและการท่องเท่ียว ช้ัน ปวส.2 และ ปวส.พ. 2  ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

12 ก.ค. 65 แห่เทียนพรรษา  เวลา 14.15 - 15.15 น. ณ วัดเจ็ดยอด 
13 ก.ค. 65 หยุดวันอาสาฬหบูชา
14 ก.ค.65 หยุดวันเข้าพรรษา
15 ก.ค.65 วันหยุดพิเศษ
21 ก.ค. 65 - นักเรียนนักศึกษาทุกคน เลือกต้ังนายก อวท.65 ต้ังแต่เวลา 08.15 - 15.15 น.

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
25-26 ก.ค. 65 จัดโครงการบริจาคโลหิต

27 ก.ค. 65 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพร  ร.10 เวลา 08.05 - 09.15 น.  ณ ห้องประชุมตันตรานนท์
28 ก.ค. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
29 ก.ค. 65 วันหยุดพิเศษ
3, 5 ส.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

- นักเรียนนักศึกษา ช้ัน ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1 ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหา เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมตันตรานนท์
- นักเรียน นักศึกษาเลือกลงฝึกวิชาชีพ แต่ละสาขา เวลา 13.30 - 14.15 น.
- นักเรียน นักศึกษาเลือกลงชมรมย่อย  เวลา  14.15 - 15.15 น.

12 ส.ค. 65 หยุดวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 65 - นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม   ศึกษาดูงาน

- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้

ปฏิทินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักเรียน นักศึกษา)

 11  ส.ค. 65



วัน/เดือน/ปี งาน/กิจกรรม
25 ส.ค. 65 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการบัญชี

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
- นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงาน

1 ก.ย. 65 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
5-15 ก.ย. 65 การแข่งขันทักษะภายใน

8 ก.ย. 65 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ออกให้บริการวิชาการวิชาชีพ คร้ังท่ี 1
14-15 ก.ย. 65 ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ภายในสถานศึกษา

- นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ศึกษาดูงาน
- สาขาวิชาการโรงแรม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้

16 ก.ย. 65 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ L.C.C Open House 2022
1 - 31 ต.ค. 65 นักเรียน นักศึกษาช าระเงินค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 2/2565 ผ่านธนาคารกรุงไทย
5,7 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2565
13 ต.ค. 65 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14 ต.ค. 65 ซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 1/2565

- ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
- ประกาศรายช่ือนักเรียนนักศึกษาเรียนซ่อมเสริม

21-22 ต.ค. 65 นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ท่ีห้องการเงิน
22-28 ต.ค. 65 เรียนซ่อมเสริม (เรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

- รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปีท่ี 3   เวลา  08.30 - 11.30  น. 
(สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาต่างประเทศ, การท่องเท่ียว)
- รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปีท่ี 3   เวลา  13.00 - 15.00 น.
(สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, การโรงแรม, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปีท่ี 2 เวลา 08.30 - 11.30 น.
  ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- จ าหน่ายหนังสือเรียน ปวส.ปีท่ี 1 และ ปวส.พ.ปีท่ี 1 เวลา 13.00-15.00 น.
-รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปีท่ี 1   เวลา  08.30 - 11.30 น.
(สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม)
-รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปีท่ี 1   เวลา  13.00 - 15.00 น.
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ , อิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจค้าปลีก)
  ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- จ าหน่ายหนังสือเรียน ปวส.ปีท่ี 2   เวลา 08.30 - 11.30 น.
- จ าหน่ายหนังสือเรียน ปวส.พ.ปีท่ี 2  เวลา 13.00  - 15.00 น.
- ประกาศตารางเรียน ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ วันท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                     ( นางคนึงนิจ  พรหมเนตร )
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

21 ต.ค. 65

25 ต.ค. 65

26 ต.ค. 65

27 ต.ค. 65

28 ต.ค. 65

15 ก.ย. 65



วัน/เดือน/ปี งาน/กิจกรรม
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

7 - 8 พ.ย. 65 นักเรียนนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม Enjoy Making A Krathong
28 พ.ย. 65 สาขาวิชาการตลาดและการท่องเท่ียว เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1 ธ.ค. 65 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1-2 ธ.ค.65 จัดโครงการบริจาคโลหิต

- นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและการท่องเท่ียว ช้ัน ปวส.2 และ ปวส.พ. 2  ทัศนศึกษาต่างจังหวัด
- นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ัน ปวช.3 ปวส.2 และ ปวส.พ.2 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

5 ธ.ค. 65 หยุดเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ
8 ธ.ค. 65 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน

10 - 11 ธ.ค. 65 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ทัศนศึกษาดูงานและพักแรม
12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
15 ธ.ค. 65 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
 ธ.ค. 65 การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2565 (ระดับ อศจ.จังหวัด)
21 - 23 ธ.ค. 65 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน

29 ธ.ค. 65 งานเล้ียงคริสต์มาสและปีใหม่ นักเรียนนักศึกษา 
30 ธ.ค. 65 วันหยุดพิเศษ 
2 ม.ค. 66 หยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่
3 ม.ค. 66 สอบนอกตาราง

4,6 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2565
12 ม.ค. 66 ตรวจสุขภาพประจ าปี

19 -20 ม.ค. 66 Sports Day L.C.C. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
26 ม.ค. 66 - นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ออกให้บริการวิชาการวิชาชีพคร้ังท่ี 2

- สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการบัญชี เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
2 ก.พ. 66 Big Cleaning day
10 ก.พ. 66 วันการศึกษาเอกชน
13 ก.พ. 66 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2565

13 - 17 ก.พ. 66 สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
    ก.พ.66 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ คร้ังท่ี 36

20-24 ก.พ. 66 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3, ปวส.2 และ ปวส.พ.2
23 ก.พ. 66 เข้าค่ายลูกเสือ ปวช.1 

ปฏิทินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักเรียน นักศึกษา)

4 - 10 ธ.ค. 65



วัน/เดือน/ปี งาน/กิจกรรม
 1 มี.ค. - 22 พ.ค. 66 นักเรียน นักศึกษาช าระเงินค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 1/2566 ผ่านธนาคารกรุงไทย

 2 มี.ค. 66 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
3 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศ ปวช.ปีท่ี 3 ปวส.ปีท่ี 2 และ ปวส.พ.ปีท่ี 2 
   มี.ค. 66 สอบ V-NET ระดับ ปวช.ปีท่ี 3 
6 มี.ค. 66 หยุดวันมาฆบูชา

7, 9 มี.ค. 66 สอบ Final ภาคเรียนท่ี 2/2565
- นักศึกษาช้ัน ปวช.3 , ปวส.2 และ ปวส.พ. 2 ซ้อมรับประกาศนียบัตร ท่ีห้องประชุมตันตรานนท์
- ถ่ายรูปหมู่ ปวช.3 ปวส.2 และ ปวส.พ. 2 และจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับพิธีแจกประกาศนียบัตร

11 มี.ค. 66 พิธีมอบประกาศนียบัตร ท่ีห้องประชุมตันตรานนท์ (เวลา 9.00 น.)
13 มี.ค.-12 พ.ค.66 นักเรียนนักศึกษาช้ัน ปวช.2 , ปวส.1 และ ปวส.พ. 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13 มี.ค.66 นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน SUMMER พฤติกรรม ท่ีห้องการเงิน  
13-24 มี.ค. 66 นักเรียนนักศึกษาเรียน SUMMER พฤติกรรม

- ประกาศผลสอบภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ทาง www.bcom.lcc.ac.th
- ประกาศรายช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีต้องซ่อม-เสริมทุกช้ันปี  ทาง www.bcom.lcc.ac.th
- ซ่อมรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

23 - 24 มี.ค. 66 นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนซ่อม-เสริม ท่ีห้องการเงิน 
24 - 30 มี.ค. 66 เรียนซ่อมเสริม (เรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

27  มี.ค. 66 นักศึกษา ช้ัน ปวส.(พ) ปีท่ี 1   ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
นักศึกษา ช้ัน ปวส.(พ) ปีท่ี 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
เรียนภาคฤดูร้อน (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
นักศึกษา ช้ัน ปวส.(พ) ปีท่ี 1  สาขาวิชาการบัญชี  เรียนภาคฤดูร้อน 
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันท่ี 10 เมษายน - 14 เมษายน 2566)

  เม.ย. 66 ประกาศผลสอบ V-NET
นักเรียนนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร รับใบ ร.บ.
- เวลา  08.30 - 11.30 น. ปวช.ปีท่ี 3 (เฉพาะผู้ท่ีจบปกติ ไม่ได้ Summer พฤติกรรม)
- เวลา 13.00 - 15.00 น. ปวส.ปีท่ี 2 (เฉพาะผู้ท่ีจบปกติ ไม่ได้ Summer พฤติกรรม)

1  พ.ค. 66 หยุดวันแรงงาน
4  พ.ค. 66 หยุดวันฉัตรมงคล

- รับหนังสือยืมเรียน  ปวช.ปีท่ี 3    
  เวลา 08.30 - 11.30 น. สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชา การท่องเท่ียว การโรงแรม อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจค้าปลีก
  ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- รับหนังสือยืมเรียน  ปวช.ปีท่ี 2
  เวลา 08.30 - 11.30 น. สาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศและการท่องเท่ียว
  เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชา การโรงแรม อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจค้าปลีก
  ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- จ าหน่ายหนังสือ  ปวส.ปีท่ี 2       ระหว่างเวลา  08.30 - 11.30  น.
- จ าหน่ายหนังสือ  ปวส.(พ) ปีท่ี 2  ระหว่างเวลา  13.00 - 15.00 น.

15 พ.ค. 66

16 พ.ค. 66

17 พ.ค. 66

23 มี.ค. 66

27 มี.ค.-7 เม.ย. 66

27 มี.ค.-21 เม.ย. 66

24 เม.ย.66

10 มี.ค. 66



วัน/เดือน/ปี งาน/กิจกรรม
รับหนังสือยืมเรียนและอุปกรณ์แต่งเคร่ืองแบบ ปวช.ปีท่ี 1  
เวลา 08.30 - 11.30 น.  สาขาวิชาการบัญชี  การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาษาต่างประเทศ
เวลาส 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาการท่องเท่ียว การโรงแรม อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้ังน้ี นักเรียนต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และของผู้ปกครองมาด้วย
- ค่าย ปวช.1  L.C.C. English and Chinese Camp for new students 2023
- จ าหน่ายหนังสือและอุปกรณ์แต่งเคร่ืองแบบ  ช้ัน ปวส. ปีท่ี 1        เวลา  08.30 - 11.30 น.
- จ าหน่ายหนังสือและอุปกรณ์แต่งเคร่ืองแบบ  ช้ัน ปวส.(พ) ปีท่ี 1    เวลา  13.00 - 15.00 น. 

20 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565
22 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2566  ของนักเรียนนักศึกษาทุกช้ันปี

- นักเรียนนักศึกษา ปวส.(พ) ปีท่ี 2 ท่ีจบหลักสูตร รับใบ ร.บ.  รับเวลา  08.30 - 11.30  น.
- นักเรียนนักศึกษา ปวช.ปีท่ี 3 และ ปวส.ปีท่ี 2 ท่ีจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน รับเวลา 13.00 - 15.00 น.

หมายเหตุ วันท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                     ( นางคนึงนิจ  พรหมเนตร )
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

23 พ.ค. 66

18 พ.ค. 66

19 พ.ค. 66


