เดือนพฤษภาคม 2560
วัน/เดือน/ปี

งาน / กิจกรรม

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ

วันแรงงาน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
2 พ.ค. 2560
ประชุมครู เปิดปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบุคลากร
10 พ.ค. 2560
วันวิสาขบูชา
12 พ.ค. 2560
วันพืชมงคล
15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
17 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
17-19 พ.ค. 2560 กิจกรรมรักษ์เซนต์โย
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
22 พ.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก
ฝ่ายจิตตาภิบาล
23 พ.ค. 2560
เริ่มเรียนคาสอน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
ฝ่ายจิตตาภิบาล
25 พ.ค. 2560
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กิจกรรมชมรม
26 พ.ค. 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560
ฝ่ายจิตตาภิบาล
28 พ.ค. 2560
สมโภชพระเยซูเจ้า เสด็จสู่สวรรค์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ส่งแบบประเมินโครงการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
31 พ.ค. 2560
วันงดสูบบุหรี่โลก
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
1 พ.ค. 2560

เดือนมิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี
1 มิ.ย.2560
2 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. 2560
12 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
18 มิ.ย. 2560
19-23 มิ.ย. 2560
22 มิ.ย.2560
23 มิ.ย. 2560
24 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560

งาน / กิจกรรม
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
มิสซาเดือนมิถุนายน
ประชุมครู
กิจกรรมประชาธิปไตยในรั้ว ซย.
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน
(ร่วม 4 ฝ่าย)
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมรับรางวัลเรียนดี-ประพฤติดี
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(เช้า: ระดับอนุบาล) (บ่าย: ระดับมัธยม)
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสารเสพติด
กิจกรรม Hand Writing
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ฉลองศาสนนาม มาแมร์ไอรีน ชานาญธรรม
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก
องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ/เนตรนารี
บาเพ็ญประโยชน์
ส่งแบบประเมินโครงการ

ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ

เดือนกรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี
4 ก.ค. 2560
5-7 ก.ค. 2560
6 ก.ค. 2560
7 ก.ค. 2560
8 ก.ค. 2560
9 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 2560
13 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
23 ก.ค. 2560
26 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560

งาน / กิจกรรม
ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา(แห่เทียนจานาพรรษา) กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล-มัธยม ฝ่ายวิชาการ
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
ฝ่ายจิตตาภิบาล
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก/มิสซาเดือนกรกฎาคม ฝ่ายจิตตาภิบาล
ประชุมครู
 ฝ่ายบุคลากร
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
ฉลองศาสนนามคุณพ่อเบเนดิกต์พรชัย แก้วแหวน ฝ่ายจิตตาภิบาล
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม Singing Contest
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
เปิดสัญญาณเตือนภัย
ฝ่ายทรัพยากรฯ
กิจกรรม Math Day
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ฉลองวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
 กิจกรรม Presentation
กลุ่มสาระเทคโนโลยี
 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
(รัชกาลที่ 10)

เดือนสิงหาคม 2560
วัน/เดือน/ปี
1 ส.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
7-10 ส.ค. 2560
8 ส.ค. 2560
9-10 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
12 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
20 ส.ค. 2560
23-24 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
24-25 ส.ค. 2560
27 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560

งาน / กิจกรรม
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก/มิสซาเดือนสิงหาคม

ประชุมครู
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย
ต่อหน้าอัครสาวก
กิจกรรมสัปดาห์วันกฎหมายไทย
กิจกรรมวาดภาพวันแม่
กิจกรรมประดิษฐ์วันแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/กิจกรรมทุนการศึกษา
หยุดวันแม่แห่งชาติ
หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
กิจกรรมเด็กไทยไขภาษา
ค่ายเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรม Story Telling
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดโต๊ะแบบสากล
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ
ค่ายเนตรนารีและทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ค่ายเนตรนารีและทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฉลองศาสนนามเซอร์มอนิกา ประทุมเทา
กิจกรรม Publication Design
กิจกรรม Cub Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม Cub Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรม Cub Day ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระภาษาไทย
งานเนตรนารี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระเทคโนโลยี
งานเนตรนารี
งานเนตรนารี
งานเนตรนารี
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนกันยายน 2560
วัน / เดือน / ปี

งาน / กิจกรรม

ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก/มิสซาเดือนกันยายน ฝ่ายจิตตาภิบาล
1 ก.ย. 2560
ประชุมครู
ฝ่ายบุคลากร
4 ก.ย. 2560
กิจกรรมการประกวด Web Design
กลุ่มสาระเทคโนโลยี
ค่ายเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ค่ายริมขอบฟ้า) งานเนตรนารี
5-6 ก.ย. 2560
ค่ายเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ค่ายริมขอบฟ้า) งานเนตรนารี
6-7 ก.ย. 2560
กิจกรรมธิดาเมตตาธรรม
ฝ่ายจิตตาภิบาล
7 ก.ย. 2560
กิจกรรมจัดดอกไม้อย่างมีศิลป์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฉลองแม่พระบังเกิด (พลมารีย์)
8 ก.ย. 2560
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฉลองศาสนนนาม มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ
11-14 ก.ย. 2560 สัปดาห์ประกวดมารยาท
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
12 ก.ย. 2560
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
14 ก.ย. 2560
กิจกรรม Speech Contest
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 ก.ย. 2560
ฉลองศาสนนามเซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว
ฝ่ายจิตตาภิบาล
16-17 ก.ย. 2560 กิจกรรม SJT Family Bowling2017
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
20 ก.ย. 2560
วันเยาวชนแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
22 ก.ย. 2560
กิจกรรม Open House ชั้นอนุบาล
ระดับปฐมวัย
22,26,28 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการ
25,27,29 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้น ม.1-ม.6
ฝ่ายวิชาการ
25-28 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นอนุบาล
ระดับปฐมวัย
25-26 ก.ย. 2560 ส่งแฟ้มมาตรฐานและแฟ้ม สมศ.รอบ4
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ
27-30 ก.ย. 2560 ตรวจแฟ้มมาตรฐานและแฟ้ม สมศ.รอบ4
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ

เดือนตุลาคม 2560
วัน/เดือน/ปี
2-4 ต.ค. 2560
5 ต.ค. 2560
6 ต.ค. 2560
11-13 ต.ค. 2560
13 ต.ค. 2560
23 ต.ค. 2560
25 ต.ค. 2560
26 ต.ค. 2560

งาน / กิจกรรม
ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันออกพรรษา
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ประชุมครู
 ฝ่ายบุคลากร
ค่ายวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปิยมหาราช
วันที่ 24 ต.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ฉลองศาสนนาม เซอร์ดาเรีย นงค์สวัสดิ์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เดือนพฤศจิกายน 2560
วัน/เดือน/ปี
1 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

3 พ.ย. 2560
9 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
18 พ.ย. 2560
19 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
23 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
25 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560

งาน / กิจกรรม
สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กิจกรรมกีฬาสี (อนุบาล, ประถม-มัธยม)
ฝ่ายบุคลากร
ประชุมครู
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก /มิสซาเดือนพฤศจิกายน ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม Spelling Bee
ประชุมคณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักเรียนคาทอลิก ป.6 เข้าเงียบเตรียมรับศีลกาลัง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศีลกาลัง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี ถวายองค์ในพระวิหาร ฝ่ายจิตตาภิบาล
กิจกรรมรู้ลิขิต คิดสร้างสรรค์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
งานเนตรนารี
นักเรียนคาทอลิก ป.3, ม.3 เข้าเงียบเตรียมรับศีลกาลัง ฝ่ายจิตตาภิบาล
นักเรียนคาทอลิก ป.3,ม.3 เข้าเงียบเตรียมรับศีลกาลัง

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายทรัพยากรฯ

เดือนธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี
1 ธ.ค. 2560
4-21 ธ.ค. 2560
4 ธ.ค. 2560
5 ธ.ค. 2560
7-9 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560
10 ธ.ค. 2560
11 ธ.ค. 2560
14 ธ.ค. 2560
18-20 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560
22 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2560

งาน / กิจกรรม
ประชุมครู
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วจนพิธีกรรมวันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ
งานสัมพันธ์กตัญญุตา
สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
วันรัฐธรรมนูญ
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรม Quiz Bee
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.1-ม.6
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
มิสซาเนื่องในวันคริสตสมภพ
วันคริสตสมภพ
วันสิ้นปี

ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ/บริหารงาน
ฝ่ายกิจการ/จิตตาภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนมกราคม 2561
วัน/เดือน/ปี
1 ม.ค. 2561
2 ม.ค. 2561
4 ม.ค. 2561
5 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
13 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561
21 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561
25 ม.ค. 2561

งาน / กิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก/มิสซาเดือนมกราคม
ประชุมครู
กิจกรรมวันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติ
มิสซาขอพรเนื่องในวันครู
กิจกรรมวันครู
วันครู
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
กิจกรรมเชาวน์ไวไหวพริบ
กิจกรรม Day Camp
ฉลองศาสนนาม มาแมร์ อักแนส บุญรักษา
กิจกรรมวจีไพเราะ เสนาะโสต
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ห้องเรียน
กิจกรรมวันพระคัมภีร์และวันฉลองการกลับใจ
ของนักบุญเปาโล อัครสาวก

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับปฐมวัย
ฝ่ายจิตตาภิบาล
กลุ่มสาระภาษาไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
วัน/เดือน/ปี
1 ก.พ. 2561
2 ก.พ. 2561

งาน / กิจกรรม
ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
มิสซาเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมครู
8 ก.พ. 2561
กิจกรรมชมรมหรรษาพัฒนาผู้เรียน
14 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
20 ก.พ. 2561
สมโภชนักบุญโยเซฟ
22,27 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ม.1- ม.6
23 ก.พ. 2561
กิจกรรมขอบคุณและอาลาสถาบัน
23,26,28 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ป.1-ป.6
26-28 ก.พ. 2561 ประเมินความพร้อม นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลปีที่ 1-3

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย

เดือนมีนาคม 2561
วัน/เดือน/ปี
1 มี.ค. 2561
2 มี.ค. 2561

งาน / กิจกรรม

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ

8-10 มี.ค. 2561

วันมาฆบูชา
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
อบรมบุคลากรแบบคาทอลิก
ประชุมครู
ค่ายคณิตศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายบุคลากร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

13 มี.ค. 2561

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ

14-17 มี.ค. 2561
31 มี.ค. 2561

เปิดขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
อนุมัตจิ บหลักสูตรทุกระดับชั้น

ฝ่ายวิชาการ/บริหารงาน
งานทะเบียน

2 มี.ค. 2561

เดือนเมษายน 2561
วัน / เดือน / ปี

งาน / กิจกรรม

6 เม.ย. 2561

วันจักรี

12 เม.ย. 2561

วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน

13-15 เม.ย. 2561

เทศกาลวันสงกรานต์

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

