โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
166 ถ.บางแสน-อางศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท' 0-3839-8296, 081-4329-799 โทรสาร 0-3839-8316

ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ป5การศึกษา 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
วันอาทิตยที่ 29

วันจันทรที่ 30

นักเรียนทุกคนกลับเขาโรงเรียน โดยแบงเปนชวงเวลาดังนี้
ชวงเวลา 13.00 - 14.00 น. นักเรียน ป.1 – 6 เขาโรงเรียน
ชวงเวลา 14.00 – 15.00 น. นักเรียน ม.1 – 3 เขาโรงเรียน
ชวงเวลา 15.00 – 16.00 น. นักเรียน ม.4 – 6 เขาโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียน (คาบ 1-2) / เริ่มเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563

เดือนธันวาคม 2563
วันเสารที่ 5
หยุดวันพอแหงชาติ
วันอาทิตยที่ 6
วันหยุดประจําสัปดาห
วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันอาทิตยที่ 13 หยุดวันรัฐธรรมนูญ วันหยุดพิเศษ และวันหยุดประจําสัปดาห
(สามารถรับนักเรียนกลับบานไดในวันเย็นวันพุธที่ 9 ตามเวลาที่กําหนด)
วันเสารที่ 19 - วันอาทิตยที่ 20
วันหยุดประจําสัปดาห
วันศุกร'ที่ 25
คริสต'มาสห:องเรียน (เช:า) และสามารถรับนักเรียนกลับบ:านได:ตั้งแตเวลา 14.00 น.
วันเสาร'ที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 31 วันหยุดประจําสัปดาห'และปAดสิ้นป5
(วันเสาร'ที่ 26 นักเรียนที่ใช:บริการรถรับ-สงของโรงเรียนออกจากโรงเรียนเวลา 07.30 น.)
เดือนมกราคม 2564
วันศุกร'ที่ 1 - วันอาทิตย'ที่ 3
วันเสาร 9 - วันอาทิตยที่ 10
วันเสาร 16 - วันอาทิตยที่ 17
วันอาทิตยที่ 17
วันเสาร 23 - วันอาทิตยที่ 24
วันเสาร 30 - วันอาทิตยที่ 31
เดือนกุมภาพันธ' 2564
วันเสาร 6 - วันอาทิตยที่ 7
วันอังคารที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11
วันศุกรที่ 12 – วันอาทิตยที่ 14

ปAดป5ใหม (วันอาทิตย'ที่ 3 นักเรียนที่ใช:บริการรถรับ-สงของโรงเรียนออกจาก
คริสตจักรไมตรีจิต เวลา 13.30 น.)
วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําสัปดาห
วันระลึกสามมุก ทีค่ ริสตจักรไมตรีจิต
วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําสัปดาห

วันหยุดประจําสัปดาห
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
(สามารถรับนักเรียนกลับบานไดในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตั้งแตเวลา 14.30 น.)
หยุดวันตรุษจีน /วันหยุดประจําสัปดาห
(วันศุกร'ที่ 12 นักเรียนที่ใช:บริการรถรับ-สงของโรงเรียนออกจากโรงเรียนเวลา 07.30 น.)
(วันอาทิตย'ที่ 14 นักเรียนที่ใช:บริการรถรับ-สงของโรงเรียนออกจากคริสตจักรไมตรีจิต เวลา 13.30 น.)

วันเสารที่ 20 - วันอาทิตยที่ 21
วันศุกรที่ 26 – วันอาทิตยที่ 28

วันหยุดประจําสัปดาห
หยุดวันมาฆบูชา / วันหยุดประจําสัปดาห

เดือนมีนาคม 2564
วันเสารที่ 6 - วันอาทิตยที่ 7
วันเสารที่ 13 - วันอาทิตยที่ 14
วันเสารที่ 13
วันอาทิตยที่ 14
วันเสารที่ 20 - วันอาทิตยที่ 21
วันเสารที่ 27 – วันอาทิตยที่ 28
วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31

วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําสัปดาห
นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบโอเน็ต
นักเรียน ม.3 สอบโอเน็ต
วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําสัปดาห / นักเรียน ม.6 สอบโอเน็ต
นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

เดือนเมษายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 1
วันศุกรที่ 2 และ วันจันทรที่ 5
วันศุกรที่ 2
วันเสาร 3 - วันอาทิตยที่ 4
วันเสารที่ 3
วันอังคารที่ 6
วันพุธที่ 7 - วันศุกรที่ 9

นักเรียนทุกระดับชั้น สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียนชั้น ป.4 – ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียน ม.6 ซอมพิธีรับวุฒบิ ัตร
วันหยุดประจําสัปดาห
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.6 (ภาคเชา นักเรียน ป.6, ม.3-5 รวมพิธี)
ภาคบาย นักเรียนชั้น ม.6 กลับบาน
หยุดวันจักรี / นักเรียนทุกคนกลับบ:านตั้งแตเวลา 09.00 -17.00 น.
เรียนซอมเสริม

