
ปฏิทินงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 (14 มิ.ย. – 15 ต.ค. 64)  โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม 

วัน เดือน ป งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 พ.ค.  64 บุคลากรมาทำงาน เตรยีมสถานท่ี บริเวณตางๆ ฝายบรหิารงานบุคคล  

5-7 พ.ค. 64  จาํหน่ายหนงัสือ อุปกรณ์การเรียน มอบตวันกัเรียน ครูทุกคน  

31- 6 มิ.ย 64 ครูหยดุ   

7-9 มิ.ย. 64  อบรมจิตรารมณเพ่ือการเปนครู/ เตรียมความพรอมรับ 

เปดภาคเรียนท่ี 1/2564 

ฝายบรหิารงานบุคคล  

14 มิ.ย 64 เปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 /ปฐมนิเทศนักเรียน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/ 

ครูปยะวุฒิ 

 

17 มิ.ย.64 การตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนนุ 2/2563 ธุรการ-การเงิน/วิชาการ ศน.ศธจ. 

24 มิ.ย. 64 มิซซาเปดภาคเรียนท่ี 1/64 ครูสำเนียง  พลมาก  

25 มิ.ย. 64 วันสุนทรภู/วันตอตานยาเสพติดโลก กลุมสาระภาษาไทย/คร ู  

1 ก.ค. 64 วันสถาปนาลูกเสือแหงชาต ิ แผนงานวิชาการ  

1 ก.ค. 64  กิจกรรม ไหวคร ู นางสาวอุไรวรรณ สุพรหมอินทร  

5-9 ก.ค.64 นักเรียน ม.2-3-5-6 ลงทะเบียนสอบแกตัว แผนงานวิชาการ  

9 ก.ค.64 ประชุมผูปกครอง/ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และรวม 4 ฝาย 

ครูภรทิพย / ครูอัจฉรา-ครู

อชิรญาณ 

 

23 ก.ค. 64  กิจกรรมวันเขาพรรษา/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/ 

ครูปยะวุฒิ  เกษมราช  

26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา   

27 ก.ค. 64 หยุดเพ่ิมกรณีพิเศษชดเชยวันเขาพรรษา ตามมติ ครม.   

28 ก.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

29 ก.ค. 64 วันภาษาไทยแหงชาต/ิใหความรู ฝายวิชาการ  

  8 ส.ค. 64 วันอาเซียนโลก ฝายวิชาการ  

11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันแมแหงชาติ/กิจกรรมแมพระรับเกียรติยกข้ึน

สวรรคท้ังกายและวิญญาณ 

ครูภรทิพย/คณะซสิเตอร-ครู-

นักเรียน 

 

12 ส.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง / วันแมแหงชาติ 

  

15 ส.ค. 64 วันฉลองแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรคท้ังกายและ

วิญญาณ (Assumption of the blessedvirginmary) 

  

16-20 ส.ค.64 สัปดาหวิทยาศาสตร/วันวิทยาศาสตร ครูรจนา หมื่นแผว  

13 ก.ย. ครูสงขอสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 แผนงานวิชาการ  

21 ก.ย. 64 กิจกรรมวันสันตภิาพ/วันสันติภาพโลก ครูอุไรวรรณ  สุพรหมอินทร  

24 ก.ย. 64 หยุดวันมหดิล (วันหยดุเพ่ิมตาม มติ ครม.)   

28 ก.ย. 64 วันพระราชทานธงชาติไทย/ ใหความรู แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

13 ต.ค. 64 หยุดวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ 

  



6-8ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/64 แผนงานวิชาการ  

    

    

    

*** กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมได ตามความเหมาะสม 



ปฏิทินประจำปการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 

โรงเรียนเซนตจอหนทาบม 
วัน เดือน ป งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

26 ต.ค.64 ครูมาปฏิบัติงาน ฝายบุคลากร  

1 พ.ย. 64 เปดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ครู-บุคลากรทุกคน  

8 พ.ย. 6 ครบรอบวันถึงแกกรรมทานอาจารยสมัย ชินะผา 

ผูกอตั้งเซนตจอหน 

ฝายบรหิาร  

 9 พ.ย. 64 มิซซาเปดภาคเรียนท่ี 2 ครูสำเนียง  

12 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารและรวม 4 ฝาย ฝายบรหิาร/งบประมาณ  

12 พ.ย. 64 ประชุมผูปกครองภาคเรียนท่ี 2 ครูภรทิพย    

19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง ครูภรทิพย  

25 พ.ย. 64 วันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจา(ถวายราชสดดุีรัชกาลท่ี 6) ครูนิภาวรรณ  

20,27 พ.ย. 64 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรยีน ครูนุชลดา  

3  ธ.ค. 64 กิจกรรมวันพอแหงชาติ/วันชาต ิ ครูปรมินทร  

5  ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันคลายวันเฉลิมฯ ร. 9/วันชาติ/วันพอ   

9  ธ.ค. 64  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ม.1-5 ครูสภุัสสรา  

17 ธ.ค. 64 กีฬาภายใน 64 ครูฉลอง  

23-24  ธ.ค.64 กิจกรรมคริสตมาสนักเรียน/คริสตมาสคร ู ครูนุชลดา – ครสูำเนียง  

24 ธ.ค.64  กิจกรรมแหดาว รวมงานคริสตมาสหมูบาน ครู – บุคลากรทุกคน  

27 ธ.ค.64 วันฉลองเซนตจอหน ฝายบรหิาร  

25-2 ม.ค.65 หยุดเทศกาลครสิตมาส-เทศกาลปใหม ฝายบรหิาร  

2 ม.ค. 65 เปดเรียน   

12-14 ม.ค. 65 โครงการแนะแนวเพ่ือเขาศึกษาตอ ครูสภุัสสรา *** อาจเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม 

16 ม.ค. 65 วันครู/ครูเขารวมกิจกรรม  ครูทุกคน  

20-21 ม.ค. 65 เขาคายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสอื/เนตรนาร ี ครูนิภาวรรณ  

2-3 ก.พ. 65 ครูสงขอสอบปลายภาคเรยีนท่ี 2/2564 ครูทุกคน  

13 ก.พ.65 สอบ O-NET นักเรียนช้ัน ม.3 ครูสภุัสสรา  

14 ก.พ.65 กิจกรรมวันวิชาการ ครูนรีนุช  

18 ก.พ.65 นักเรียนช้ัน ม.6 สิ้นสดุการเรียนการสอน ฝายวิชาการ  

22 ก.พ.65 ครูสงผลสอบ นักเรียนช้ัน ม.6   

22 -25 ก.พ.65 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/64  ช้ัน ม.1-5 ฝายวิชาการ  

25 ก.พ. 65 กิจกรรมรับเกียรติบัตร/กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.6 ครูภรทิพย  

26-27 ก.พ. 65 สอบ O-NET  ม.6 ครูนิภาวรรณ-ครูนรีนุช  

  28 ก.พ. - 2 

มี.ค. 65 

โครงการแนะแนวเพ่ือศึกษาตอ และการวางแผนชีวิต 

ท้ังดานการเรยีนและอาชีพ ช้ัน ม.6 

ฝายวิชาการ  

 9 มี.ค. 65 สงผลสอบ  ม.3 ครูสภุัสสรา  

 11 มี.ค. 65 ประกาศผลการสอบ ม.3 ครูสภุัสสรา  



 14 มี.ค. 65 สงผลการสอบ ม.1,2,4,5 ครูทุกคน  

 16 มี.ค. 65 ประกาศผลการสอบ ม.1,2,4,5 ครูสภุัสสรา  

 7-25 มี.ค. 65 นักเรยีน ม. 3, ม.6 ติดตามผลการสอบ ครูทุกคน  

31 มี.ค. 65 ม.3,ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา ฝายวิชาการ/ครูนิภาวรรณ  

 

*** กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมได ตามความเหมาะสม 
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