
                                ปฏิทนิปฏบิตัิงานโรงเรียนสงิฟ้า  
                                ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

พฤษภาคม 
วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พ.4 หยุดวันฉัตรมงคล   
พฤ.5 ครูเริ่มท ำงำนวันแรกของปีกำรศึกษำ 2565 

จัดสถำนท่ี , เตรียมอุปกรณ์กำรเรียน , หนังสือเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ ำหน่ำย 

ห้องเรียน , ห้องพัสดุ ครูทุกท่ำน 

จ.9 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองทางออนไลน์ผ่านระบบ 
Facebook Live ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องอ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

พ.11 ประชุมครู คร้ังที่ 2/2565  ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
ศ.13 หยุดวันพืชมงคล   
จ.16 หยุดชดเชยวันวิสำขบูชำ   
อ.17 เปิดภาคเรียนที่ 1/๒๕๖5 

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
อาคารอเนกประสงค์ ครูทุกท่าน 

อ.31 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สนำม กลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ 
มิถุนายน 

วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
พฤ.3 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชินี 

เทศกำลไหว้ขนมบะจ่ำง 
  

พ.15 ประชุมครู คร้ังที่ 3/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
ศ.17 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมะกะ  อำคำรอเนกประสงค์ พระอำจำรย์ 
จ.20 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมะกะ  อำคำรอเนกประสงค์ กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
พฤ.23 พิธีไหว้ครู / เลือกต้ังประธานนักเรียน อาคารอเนกประสงค์ คณะกรรมการแต่งต้ัง 
ศ.24 กิจกรรมวันสุนทรภู่  

กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ครั้งท่ี 1 

 
อำคำรอเนกประสงค์ 

กลุ่มสำรฯภำษำไทย 
กลุ่มสำรฯสุขศึกษำแลพลศึกษำ 

จ.27 เรียนธรรมศึกษำวันแรก  ห้องเรียน พระอำจำรย์ 
กรกฎาคม 

วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ศ.1 กิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ 

พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม (ใส่ชุดลูกเสือ) 
สนำม ฝ่ำยกิจกรรม 

 
ศ.8 ถวำยเทียนพรรษำ  วัดชัยชนะสงครำม กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
อ.12 ปะชมครู คร้ังที่ 4/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
พ.13 หยุดวันอำสำฬหบูชำ   
พฤ.14 หยุดวันเข้ำพรรษำ   
ศ.15 ก ำหนดส่งข้อสอบกลำงภำค ห้องพักคร ู ฝ่ำยวิชำกำร 
อ.26 สอบกลางภาค   
พ.27 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 สอบกลางภาค สนาม ฝ่ายกิจกรรม 
พฤ.28  หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลท่ี 10   
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สิงหาคม 
วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 - 5 สัปดำห์ห้องสมุด ห้องสมุด กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
พฤ.11 กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 

กิจกรรมวันเทศกำลสำรทจีน (12 ส.ค.2565) 
อำคำรอเนกประสงค์ ฝ่ำยกิจกรรม 

ฝ่ำยภำษำจีน 
ศ.12 หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชำติ   
15-19 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ อำคำรอเนกประสงค์ กลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ 
พ.17 ประชุมครู คร้ังที่ 5/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
ศ.26 ช้ันอนุบำล 1-3 , ป.1-3 ทัศนศึกษำ (รอประกำศ) Bambini Villa ฝ่ำยกิจกรรม 

กันยายน 
วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

ศ.2 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 ทัศนศึกษำ (รอประกำศ) วัดไตรมิตรวิทยำรำมฯ ฝ่ำยกิจกรรม 
ศ.9 กิจกรรมเทศกำลไหว้พระจันทร์ (10 ก.ย.2565) สนำม ฝ่ำยภำษำจีน 
พ.14 ประชุมครู คร้ังที่ 6/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
ศ.16 กิจกรรม Open House 2022  (รอประกำศ) สนาม ฝ่ายวิชาการและกรรมการแต่งต้ัง 
จ. 19 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนไทย ช้ัน อ.3   อำคำรอเนกประสงค์ แผนกอนุบำล 
จ.26 ท ำบญุวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนครบ 75 ปี 

กิจกรรมเทศกำลกินเจ 
อำคำรอเนกประสงค์ ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

ฝ่ำยภำษำจีน 
29-30 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 เข้ำค่ำยพุทธบุตร (รอประกำศ) อำคำรอเนกประสงค์ ฝ่ำยกิจกรรม 

   ตุลาคม 
วันที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พ.5 ประชุมครู คร้ังที่ 7/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
6 - 7 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนทุกระดับชั้น ห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ 
จ.10 ปิดภำคเรียนท่ี 1/2565 

เปิดรับเล้ียงและดูแลนักเรียนช้ันเตรียมอนุบำล 
เปิดเรียนพิเศษในช่วงปิดภำคเรียนที 1/2565 
(เฉพำะผู้ปกครองท่ีมีควำมประสงค์) 

ห้องเรียน ฝ่ำยวิชำกำร 

พฤ.13 หยุดวันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลท่ี 9   
ศ.14 ประกำศผลสอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจ ำช้ัน ฝ่ำยวิชำกำร 
17-21 ครูหยุด   
จ.24 หยุดชดเชยวันปิยมหำรำช (23 ตุลำคม 2565)   
อ.25 ครูเริ่มท ำงำนประจ ำภำคเรียนท่ี 2/2565   
พ.26 ประชุมครู คร้ังที่ 8/2565 ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร 
ศ.28 รับเล้ียงเด็กและสอนพิเศษวันสุดท้ำย   
    

หมายเหตุ   ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และประกาศของทางราชการ 

UPDATE 19 MAY 2022 


