
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ฉบับที่ 2/2559 

เร่ือง วนัหยุดบุคลากร 
 

 เพื่อใหบุ้คลากรทุกประเภท  ไดม้ีวนัหยดุตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติั
หนา้ท่ี โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี จึงขอก าหนดวนัหยุดประจ าปีการศึกษา 2559 ของบุคลากรประเภทต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัหยุดครูต่างชาติ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 
วนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2559    หยดุวนัวิสาขบูชา 
วนัองัคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
วนัพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559    หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 17 ตุลาคม – วนัศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2559  หยดุหน่ึงสปัดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559    หยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2559   หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2559    หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 19 ธนัวาคม 2559 – วนัองัคารท่ี 3 มกราคม 2560  หยดุเทศกาลคริสตม์าสและข้ึนปีใหม่ 
วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2560    หยดุวนัครู 
วนัจนัทร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม – วนัศกุร์ท่ี 24 มีนาคม 2560  หยดุหน่ึงสปัดาห์ก่อนเปิด Summer Course 
วนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน – วนัศุกร์ 14 เมษายน  2560  หยดุเทศกาลสงกรานต ์
วนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม – วนัพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2560 หยดุก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 
 
หมายเหตุ 

1. วนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2559 
2. วนัหยดุประจ าสปัดาห์ใด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ ถา้ไม่มีการแจง้ใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

ใหห้ยดุตามปกติ 



วนัหยุดครูไทยและครูอัตราจ้าง 
 

ภาคเรียนท่ี 1/2559 
วนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2559    หยดุวนัวิสาขบูชา 
วนัองัคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
วนัพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559    หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 17 ตุลาคม – วนัศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2559  หยดุหน่ึงสปัดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559    หยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2559   หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2559    หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2559 – วนัองัคารท่ี 3 มกราคม 2560 หยดุเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ 
วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2560    หยดุวนัครู 
วนัจนัทร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม – วนัศกุร์ท่ี 24 มีนาคม 2560  หยดุหน่ึงสปัดาห์ก่อนเปิด Summer Course 
วนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน – วนัศุกร์ท่ี 14 เมษายน 2560 หยดุเทศกาลสงกรานต ์
วนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม – วนัพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2560 หยดุก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 
 
หมายเหตุ 

1. วนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2559 
2. วนัอาทิตยท่ี์ 25 ธนัวาคม 2559 งานเล้ียงสงัสรรคค์รอบครัวบุคลากร 
3. ส าหรับครูผูส้อนท่ีร่วมโครงการเสาร์สร้างสรรคแ์ละครูอตัราจา้ง เม่ือส้ินสุดโครงการในแต่ละ      

ภาคเรียน ใหห้ยดุวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ตามปกติ 
4. ส าหรับครูผูส้อนท่ีลงช่ือเขา้ร่วมโครงการ October Course (วนัจนัทร์ท่ี 3ตุลาคม –วนัศกุร์ท่ี 14 ตุลาคม 

2559) และ Summer Course (วนัจนัทร์ท่ี 27 มนีาคม – วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560) รวมทั้งครูอตัราจา้ง      
ใหม้าท างานตามท่ีคณะกรรมการสอนเสริมก าหนด 

 
 



วนัหยุดครูกองกลาง 
 

ภาคเรียนท่ี 1/2559 
วนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม2559    หยดุวนัวิสาขบูชา 
วนัองัคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
วนัพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559    หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 17 ตุลาคม – วนัศุกร์ท่ี 21ตุลาคม 2559  สลบักนัมาท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากตน้สงักดั 
วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559    หยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2559   หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2559    หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2559 – วนัองัคารท่ี 3 มกราคม 2560  หยดุเทศกาลคริสตม์าสและข้ึนปีใหม่ 
วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2560    หยดุวนัครู 
วนัจนัทร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม – วนัศกุร์ท่ี  24 มีนาคม 2560  สลบักนัมาท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากตน้สงักดั 
วนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน – วนัศุกร์ 14 เมษายน 2560  หยดุเทศกาลสงกรานต ์
วนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม – วนัองัคารท่ี 9 พฤษภาคม 2560 หยดุก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 
 
หมายเหตุ 

1. วนัองัคารท่ี  25  ตุลาคม 2559 วนัเปิดภาคเรียนท่ี  2/2559 
2. วนัอาทิตยท่ี์ 25 ธนัวาคม 2559  งานเล้ียงสงัสรรคค์รอบครัวบุคลากร 
3. ส าหรับครูกองกลางท่ีร่วมโครงการเสาร์สร้างสรรค ์เม่ือส้ินสุดโครงการในแต่ละภาคเรียน ให้หยุด

วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ตามปกติ 
4. ส าหรับครูกองกลางท่ีลงช่ือเขา้ร่วมโครงการ October Course (วนัจนัทร์ท่ี 3 ตุลาคม – วนัศุกร์ท่ี 14  

ตุลาคม  2559) และ Summer Course (วนัจนัทร์ท่ี 27 มีนาคม – วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560) รวมทั้ง
บุคลากรอตัราจา้ง ใหม้าท างานตามท่ีคณะกรรมการสอนเสริมก าหนด 

5. วนัพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2560 ให้ครูกองกลางมาเตรียมพร้อมการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
หน่วยงานตน้สงักดั (ลงเวลาท างาน) 



วนัหยุดเจ้าหน้าที ่
 

ภาคเรียนท่ี 1/2559 
วนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม2559    หยดุวนัวิสาขบูชา 
วนัเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2559     วนัหยดุต่อเน่ือง 
วนัองัคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
วนัพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559    หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
วนัเสาร์ท่ี 13 สิงหาคม 2559    วนัหยดุต่อเน่ือง 
วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559    หยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2559   หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
วนัเสาร์ท่ี 10 ธนัวาคม 2559      หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2559    หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2559 – วนัองัคารท่ี 3 มกราคม2560 หยดุเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ 
วนัเสาร์ท่ี 14 มกราคม 2560    หยดุวนัเดก็ 
วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2560    หยดุวนัครู 
วนัเสาร์ท่ี 11 กุมภาพนัธ ์ 2560    หยดุวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัเสาร์ท่ี 8 เมษายน – วนัเสาร์ท่ี 15 เมษายน 2560  หยดุเทศกาลสงกรานต ์
วนัเสาร์ท่ี 29 เมษายน – วนัองัคารท่ี 9 พฤษภาคม 2560 หยดุก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 
 
หมายเหตุ 

1. วนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม 2559  วนัเปิดภาคเรียนท่ี  2/2559 
2. วนัอาทิตยท่ี์ 25 ธนัวาคม 2559  งานเล้ียงสงัสรรคค์รอบครัวบุคลากร 

 
 
 

 



วนัหยุดพนักงาน 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 
วนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2559    หยดุวนัวิสาขบูชา 
วนัเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2559     วนัหยดุต่อเน่ือง 
วนัองัคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559    หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
วนัพุธท่ี 20  กรกฎาคม 2559    หยดุวนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559    หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
วนัเสาร์ท่ี 13 สิงหาคม 2559    วนัหยดุต่อเน่ือง 
วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559    หยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2559   หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
วนัเสาร์ท่ี 10 ธนัวาคม 2559      หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2559    หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
วนัพุธท่ี 28 ธนัวาคม 2559 – วนัจนัทร์ท่ี 2 มกราคม 2560 หยดุเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ 
วนัเสาร์ท่ี 14 มกราคม 2560    หยดุวนัเดก็ 
วนัเสาร์ท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2560    หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัจนัทร์ท่ี 10  เมษายน – วนัเสาร์ท่ี 15 เมษายน  2560 หยดุเทศกาลสงกรานต ์
วนัศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2560    หยดุวนัฉตัรมงคล 
หมายเหตุ 

1. วนัศุกร์ท่ี 23 ธนัวาคม 2559  งานเล้ียงสงัสรรคพ์นกังานในตอนเยน็ 
2. วนัและเวลาทศันศึกษาประจ าปี จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 
3. วนัอาทิตยท่ี์ 16 เมษายน 2560 ใหพ้นกังานมาเตรียมสถานท่ีเปิดเรียน โดยสลบัมาเป็นหยดุวนั -   

จนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2560 แทน 
4. วนัองัคารท่ี 3 มกราคม 2560 ใหพ้นกังานมาเตรียมสถานท่ีเปิดภาคเรียน โดยสลบัมาเป็นหยดุวนั   

พุธท่ี 28 ธนัวาคม 2559 แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศ ณ วนัท่ี 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

 
(ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์) 

ผูอ้  านวยการ 


