
   

ตารางสรุปวันสอนชดเชย ประจําปการศึกษา 2560 
 

ภาคการศึกษา วันหยุด / วันหยุดชดเชย วันสอนชดเชย 
1/2560 วันจันทรที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชย  

(วันอาสาฬหบูชา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560) 
วันเสารที่ 15 กรกฎาคม 2560 วันสอนชดเชย  
(วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันจันทรที่ 10 กรกฎาคม 2560)  

 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชย  
(วันเขาพรรษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2560) 

วันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560 วันสอนชดเชย  
(วันหยุดชดเชยวันเขาพรรษา วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560)   

 วันพิธีไหวครู  วันพุธที่ 19  กรกฎาคม 2560 (ชวงบาย) วันสอนชดเชย   
วันพิธีไหวครู 

 วันจันทรที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชย  
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ วันเสารที่ 12 สิงหาคม 2560) 

วันอาทิตยที่  13 กันยายน 2560 วันสอนชดเชย  
(วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 14  ส.ค. 2560 ) 
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วันจันทรที่ 23 ตุลาคม 2560วันหยุด   
วันปยมหาราช 

วันเสารที่ 28 ตุลาคม 2560 วันสอนชดเชย  
วันปยมหาราช (วันจันทรที่ 23 ตุลาคม 2560) 

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันหยุด 
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันเสารที่ 9 ธันวาคม 2560 วันสอนชดเชย  
(วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560) 

วันจันทรที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชย  
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2560) 

วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560 วันสอนชดเชย  
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2560) 

วันจันทรที่ 1 มกราคม 2561 วันหยุด วันปใหม วันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560วันสอนชดเชย (วันหยุดวันปใหม  
วันจันทรที่ 1 มกราคม 2561) 

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชย  
วันสงทายปเกา (วันอาทิตย ที่ 31 ธ.ค. 2560) 

วันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม 2560 วันสอนชดเชย (วันหยุดชดเชย
วันสงทายปเกา วันอังคาร 2 มกราคม 2561) 
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วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันหยุดวันมาฆบูชา วันเสารที่ 3 มีนาคม 2561วันสอนชดเชย วันมาฆบูชา  
(วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561) 

งดการเรียนการสอนเพื่อรวมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 (ชวงบาย) 
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2561 (ชวงบาย) 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 (ชวงบาย) 
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 (ชวงบาย) 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 (ทั้งวัน) 
วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 (ชวงบาย) 

วันสอนชดเชย (ชวงงดการเรยีนการสอนเพือ่รวมกจิกรรมวนัสถาปนาฯ) 
วันจันทรที่ 23 เมษายน 2561 (ชวงเชา)  
วันจันทรที่ 23 เมษายน 2561 (ชวงบาย) 
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (ชวงเชา) 
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (ชวงบาย) 
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 (ทั้งวัน) 
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (ชางเชา) 

วันศุกรที่ 6 เมษายน 2561 วันหยุด วันจักรี วันอาทิตยที่ 1 เมษายน 2561 วันสอนชดเชย  
(วันหยุดวันจักรี วันศุกรที่ 6 เมษายน 2561) 

วันศุกรที่ 13 เมษายน 2561วันหยุด  
วันสงกรานต 

วันเสารที่ 21 เมษายน 2561 วันสอนชดเชย  
(วันสงกรานต วันศุกรที่ 13 เมษายน 2561) 

วันจันทรที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชย 
วันสงกรานต (วันเสารที่ 14 เมษายน 2561)  

วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2561 วันสอนชดเชย  
(วันหยุดชดเชยวันสงกรานต วันจันทรที่ 16 เมษายน 2561) 

 
  


