
ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา 
เร่ือง  ปฏทินิโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

 เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา   ประจ าปีการศึกษา 2562  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของโรงเรียน  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการจึงร่วมกนัก าหนดปฏิทินโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  ดงัน้ี 

วนั เดือน ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

พฤษภาคม 2562 
2 - 3 พ.ค. 62 สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 ส านกัผูอ้  านวยการ 
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 ทุกระดบัชั้น  
18 พ.ค. 62 วนัวสิาขบูชา  
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา  
24 พ.ค. 62 มิสซาเปิดภาคเรียน ส านกัผูอ้  านวยการ/งานอภิบาล 

25 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนใหม่ ฝ่ายปกครอง 
28 พ.ค. 62 พิธีประดบัเขม็นกัเรียน ชั้น ม.4 / พิธีตอ้นรับนกัเรียนชั้น ม.4 สู่ร้ัว ACN ฝ่ายกิจกรรม 
มิถุนายน 2562 
5 มิ.ย. 62 วนัเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

7 มิ.ย. 62 เลือกตั้งสภานกัเรียน ฝ่ายปกครอง 
13 มิ.ย. 62 พิธีไหวค้รู ระดบัปฐมวยั  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา แผนกปฐมวยั/ฝ่ายกิจกรรม 

21 มิ.ย. 62 พิธีเปิดกีฬาสีภายใน “ACN Games” ฝ่ายกิจกรรม/งานกีฬา 
26 มิ.ย. 62 - วนัสุนทรภู่ 

- กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 

ฝ่ายวชิาการ/กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

ฝ่ายปกครอง 

29 มิ.ย. 62 พิธีมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่น ฝ่ายวชิาการ 
กรกฎาคม 2562 
1 ก.ค. 62 วนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

6 - 7 ก.ค. 62 ค่ายผูน้ าลูกเสือ - เนตรนารี ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

15 ก.ค. 62 พิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา / ถวายเทียนจ าน าพรรษา ฝ่ายกิจกรรม 
16 ก.ค. 62 หยุดวนัอาสาฬหบูชา  
17 ก.ค. 62 หยุดวนัเข้าพรรษา  
19 ก.ค. 62 - พิธีวนัสถาปนานกับุญหลุยส์ฯ  

- วนัท าความสะอาดหอ้งเรียน 

ส านกัผูอ้  านวยการ/งานอภิบาล 

ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู ฝ่ายกิจกรรม 
28 ก.ค. 62 วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 

(ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน) 
ฝ่ายกิจกรรม 

 



วนั เดือน ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

กรกฎาคม 2562 
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชย 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 
 

30 ก.ค. - 2 ส.ค. สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2562  (ทุกระดบัชั้น ) แผนกปฐมวยั/ฝ่ายวชิาการ 

สิงหาคม 2562 
2 ส.ค. 62 วนัสถาปนาโรงเรียน  (ท าบุญตกับาตร) ฝ่ายปกครอง 
8 ส.ค. 62 พิธีวนัแม่ ระดบัปฐมวยั แผนกปฐมวยั 
9 ส.ค. 62 พิธีวนัแม่ ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ฝ่ายกิจกรรม 
12 ส.ค. 62 หยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ 

(ครูะดับปฐมวยัร่วมงาน) 

ฝ่ายกิจกรรม 

14 ส.ค. 62 วนัแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค ์ องคอุ์ปถมัภข์องโรงเรียน ส านกัผูอ้  านวยการ/งานอภิบาล 

15 ส.ค. 62 หยุดวนัอสัสัมชัญ  
16 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ ฝ่ายวชิาการ/กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 

กนัยายน 2562 
20 ก.ย. 62 วนัเยาวชนแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม 
23 - 25 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2562   ระดบัปฐมวยั แผนกปฐมวยั 
23 - 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2562  ระดบัประถมฯ ระดบัมธัยมฯ ฝ่ายวชิาการ 
26 ก.ย. - 18 ต.ค. Kids Camp ระดบัปฐมวยั แผนกปฐมวยั 
29 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายปกครอง 
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 ประกาศรายช่ือนกัเรียนซ่อมเสริม / นกัเรียนเรียนและสอบซ่อมเสริม ฝ่ายวชิาการ 
30 ก.ย. - 23 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562  
ตุลาคม 2562 
7 - 8 ต.ค. 62 สัมมนาครูผูร่้วมบริหาร ACN ส านกัผูอ้  านวยการ 
13 ต.ค. 62 วนัคล้ายวนัสวรรคต รัชกาลที ่9   
14 ต.ค. 62 หยุดชดเชย วนัคล้ายวนัสวรรคต รัชกาลที ่9   
20 ต.ค. 62 สอบเขา้นกัเรียนใหม่ ภาคเรียนท่ี 2/2562 และนกัเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1) แผนกธุรการ 
22 ต.ค. 62 สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ส านกัผูอ้  านวยการ 
23 ต.ค. 62 วนัผูป้กครองพบครู  ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายวชิาการ 

24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562  
พฤศจิกายน 2562 
15 พ.ย. 62 ผา้ป่าเพื่อการศึกษาฯ ฝ่ายปกครอง/สมาคมผูป้กครองฯ 

21 พ.ย. 62 เดินทางไกล ลูกเสือ ป.1 - ป.2 ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

22 พ.ย. 62 เดินทางไกล ลูกเสือ ป.3 - ป.4 ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 
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วนั เดือน ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

พฤศจิกายน 2562 
25 พ.ย. 62 พิธีวนัมหาธีรราชเจา้ ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

28 พ.ย.62 - ประกาศรายช่ือนกัเรียนเนอร์สเซอร่ีมีสิทธ์ิเรียนต่อปฐมวยั 1  ปีการศึกษา 2563 

- ประกาศรายช่ือนกัเรียนปฐมวยั 3 มีสิทธ์ิเรียนต่อ ป.1  ปีการศึกษา 2563 

- ประกาศรายช่ือนกัเรียนปฐมวยั EP 1,2 (รักษาสิทธ์ิศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563) 
- ประกาศรายช่ือนกัเรียน ป.6 , ม.3 มีสิทธ์ิเรียนต่อ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563 

แผนกปฐมวยั 
แผนกปฐมวยั 
แผนกปฐมวยั 
 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายปกครอง 

29 พ.ย. 62 ACN GAMES 2019 ระดบัประถมฯ มธัยมฯ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม/งานกีฬา 
30 พ.ย. 62 ACN GAMES 2019 ระดบัปฐมวยั  ณ  เทอมินอล 21 แผนกปฐมวยั/ฝ่ายกิจกรรม 

ธันวาคม 2562 
5 ธ.ค. 62 หยุดวนัคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 

(บุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน) 

 

10 ธ.ค. 62 หยุดวนัรัฐธรรมนูญ  
14 ธ.ค. 62 วนัวชิาการ / การแข่งขนั Crossword  A-Math  ค าคม ฝ่ายวิชาการ/สมาคมผูป้กครองฯ 

18 - 20 ธ.ค. 62 - รักษาสิทธ์ิ/มอบตวันกัเรียนเนอร์สเซอร่ี มีสิทธ์ิเรียนต่อปฐมวยั 1  ปีการศึกษา 2563 

- รักษาสิทธ์ิ/นกัเรียนปฐมวยั EP 1 , 2 ศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2563 
- รักษาสิทธ์ิ/มอบตวันกัเรียนปฐมวยั 3 มีสิทธ์ิเรียนต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2563 
- รักษาสิทธ์ิ/มอบตวันกัเรียน ป.6 , ม.3 มีสิทธ์ิเรียนต่อ ม.1 , ม.4  ปีการศึกษา 2563 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

21 ธ.ค. 62 งานเล้ียงสังสรรคน์กัเรียนประจ า  ส านกัผูอ้  านวยการ/งานนร.ประจ า 

23 ธ.ค. 62 - เชา้   ฉลองคริสตม์าสในหอ้งเรียน   
- บ่าย  ACN Christmas Fair 2019 

ฝ่ายกิจกรรม 

24 ธ.ค. 62 - ACN Christmas Fair 2019 
- เยน็  พิธีมิสซาเน่ืองในโอกาสคริสตม์าสครู - พนกังาน 
- ค  ่า  งานเล้ียงสังสรรคค์รู - พนกังาน ACN 

ฝ่ายกิจกรรม 
ส านกัผูอ้  านวยการ/งานอภิบาล 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

25 ธ.ค.62-1 ม.ค. 63 หยุดเทศกาลคริสต์มาส - ปีใหม่  

มกราคม 2563 
2 ม.ค. 63 เปิดเรียนหลงัปีใหม่ 2563   
6 - 9 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562  (ทุกระดบัชั้น) แผนกปฐมวยั/ฝ่ายวชิาการ 

10 ม.ค. 63 กิจกรรมวนัเด็ก  แผนกปฐมวยั/ฝ่ายกิจกรรม 

15 ม.ค. 63 พิธีสดุดีคุณครู ฝ่ายกิจกรรม 
16 ม.ค. 63 หยุดวนัครู 

- ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ร่วมท าบุญตักบาตร 
- ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนต้น/EP  ร่วมแข่งขันกฬีาฯ 

 

18 ม.ค.63 สอบเขา้นกัเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) แผนกธุรการ 
23 - 24 ม.ค. 63 ค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6    ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 
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วนั เดือน ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

มกราคม 2563 
24 ม.ค. 63 กิจกรรมวนัตรุษจีน แผนกปฐมวยั/ฝ่ายวชิาการ 

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 ค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3 ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

31 ม.ค. 63 - มิสซาวนัคลา้ยวนัเกิดนกับุญหลุยส์ฯ   
- พิธีมอบรางวลัเชิดชูครูนานปี    

ส านกัผูอ้  านวยการ/งานอภิบาล 

ส านกัผูอ้  านวยการ/แผนกธุรการ 

กมุภาพนัธ์ 2563 
7 ก.พ. 63 ACN  Night  2019 ระดบัมธัยมศึกษา ฝ่ายกิจกรรม 
8 ก.พ. 63 ACN  Night  2019 ระดบัปฐมวยั และ ประถมศึกษา ฝ่ายกิจกรรม 
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวนัมาฆบูชา  
11 - 14 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562  ชั้น ม.6 ฝ่ายวชิาการ 
12 ก.พ. 63 วนัปิดกองลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ 

17 - 19 ก.พ. 63 ประกาศรายช่ือนกัเรียน ม.6 เรียนซ่อมเสริม / ม.6 เรียนซ่อมเสริม ฝ่ายวชิาการ 
21 ก.พ. 63 Open House ระดบัปฐมวยั แผนกปฐมวยั 
24 - 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562  ระดบั ป.1 - ม.5 ฝ่ายวชิาการ 
26 - 28 ก.พ.63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562  ระดบั ปฐมวยั แผนกปฐมวยั 
มีนาคม 2563 
2 - 4 มี.ค. 63 ประกาศรายช่ือนกัเรียน ป.1 - ม.5 เรียนซ่อมเสริม / นกัเรียนเรียนซ่อมเสริม ฝ่ายวชิาการ 
7 มี.ค. 63 พิธีมอบวฒิุบตัรจบชั้น ปฐมวยั 3 แผนกปฐมวยั 
8 มี.ค. 63 - ปัจฉิมนิเทศ / พิธีกราบบูรพาจารย ์ ชั้น ม.6   

- พิธีมอบวฒิุบตัรจบ ชั้น ม.6  รุ่น 37 

- งานเล้ียง ACN  PROM  NIGHT 

ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายปกครอง 

22 มี.ค. 63 วนัผูป้กครองพบครู / ประกาศผลสอบทุกระดบัชั้น  ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายวชิาการ   

23 มี.ค.-30 เม.ย. 63 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน  ACN  SUMMER COURSE 2020  แผนกปฐมวยั/ฝ่ายวชิาการ 

เมษายน 2563   
13 - 16 เม.ย. 63 หยุดเทศกาลสงกรานต์  
17 เม.ย. 63 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนหลงัสงกรานตต์ามปกติ   
30 เม.ย. 63 - พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ  ปีการศึกษา 2562 

- กิจกรรมตลาดนดั SUMMER 

ส านกัผูอ้  านวยการ/ฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายวชิาการ 

พฤษภาคม 2563   
18 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที ่1/2563  ทุกระดับช้ัน  

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  เมษายน  2562 
 

(ภราดาสอาด  สัญญลกัษณ์) 
ผูอ้  านวยการ 

4 



 
 
 


