
ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

วันเดือนป สัปดาหท่ี กิจกรรม หมายเหตุ 

ส. 8 ก.พ. 63  วันมาฆบูชา อาคาร 78 ป 

ส. 22 ก.พ. 63  วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี องคพระวิษณุกรรม 

จ. 6 เม.ย. 63  วันจักร ี จังหวัด/อําเภอ 

จ. 13 เม.ย. 63  วันสงกรานต  

อ. 14 เม.ย. 63  

พ. 15 เม.ย. 63  

ศ. 1 พ.ค. 63  พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคาร 78 ป 

จ. 4 พ.ค. 63  วันฉัตรมงคล  

 พ. 6 พ.ค. 63  วันวิสาขบูชา  

จ. 11 พ.ค. 63  วันพืชมงคล  

พฤ. 7 พ.ค. 63  นักเรียน ปวช.1/2563 ปฐมนิเทศ  

ศ. 8 พ.ค. 63  นักศึกษา ปวส.1/2563 ปฐมนิเทศ  

อ. 12 พ.ค. 63  ปวช.1ตรวจสภาพ ปวส.1ตรวจสภาพ  

18 พ.ค. 63 1 เปดภาคเรียน 1/2563  

ศ. 29 พ.ค. 63 2 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

อ. 2 มิ.ย. 63 3 พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมราชินี 

อาคาร 78 ป 

พ. 3 มิ.ย. 63 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี จังหวัด/อําเภอ 

พฤ. 11 มิ.ย. 63 4 พิธไหวคร ู อาคาร 78 ป 

พฤ. 25 มิ.ย. 63 6 พิธีหลอเทียนกอนเทศกาลเขาพรรษา อาคาร 78 ป 

ศ. 26 มิ.ย. 63 6 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

พ. 1 ก.ค. 63 7 วันคลายวันสถาปนาลูกเสือไทย อาคาร 78 ป 

พฤ. 2 ก.ค. 63 7 แหเทียนพรรษา วัดเนื่องจํานงค 

ศ. 3 ก.ค. 63 7 สวดมนตใหญ ตักบาตร วันอาสาฬบูชา อาคาร 78 ป 

จ. 5 ก.ค. 63 8 วันอาสาฬบูชา จังหวัด/อําเภอ 

อ. 6 ก.ค. 63 8 วันเขาพรรษา จังหวัด/อําเภอ 

จ. 27 ก.ค. 63 11 พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

อาคาร 78 ป 

ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 (ตอ) 



 

วันเดือนป สัปดาหท่ี กิจกรรม หมายเหตุ 

อ. 28 ก.ค. 63 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกลาเจาอยูหัว 

จังหวัด/อําเภอ 

ศ. 31 ก.ค. 63 11 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

อ. 11 ส.ค. 63 13 พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง 

อาคาร 78 ป 

พ. 12 ส.ค. 63 13 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

จังหวัด/อําเภอ 

ศ. 28 ส.ค. 63 15 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

จ. 21 ก.ย. 63 19 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เดินทางไกลอยูคายพักแรม

และพิธีเขาประจํากองฯ 

 

อ. 22 ก.ย. 63  

พ. 23 ก.ย. 63  

พฤ. 24 ก.ย. 63  

ศ. 25 ก.ย. 63  

จ. 12 ต.ค. 63 

ภาค 2/2563 

1 พิธีนอมรําลึก วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

อาคาร 78 ป 

อ. 13 ต.ค. 63 1 วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จังหวัด/อําเภอ 

พฤ. 22 ต.ค. 63 2 พิธีนอมรําลึกวันปยมหาราช อาคาร 78 ป 

ศ. 23 ต.ค. 63 2 วันปยมหาราช จังหวัด/อําเภอ 

ศ. 30 ต.ค. 63 3 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

  วันลอยกระทง  

ศ. 27 พ.ย. 63 7 สวดมนตส้ินเดือน อาคาร 78 ป 

ศ. 4 ธ.ค. 63 8 สวดมนตใหญ นอมรําลึกวันพอแหงชาติ อาคาร 78 ป 

ส. 5 ธ.ค. 63 8 วันพอแหงชาติ จังหวัด/อําเภอ 

จ. 14 ธ.ค. 63 10 กีฬาสีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (Chontech Game) วิทยาลัยฯ 

อ. 15 ธ.ค. 63  

พ. 16 ธ.ค. 63  

พฤ. 17 ธ.ค. 63  

ศ. 18 ธ.ค. 63  



ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 (ตอ) 

 

วันเดือนป สัปดาหท่ี กิจกรรม หมายเหตุ 

ศ. 25 ธ.ค. 63 11 พิธีนอมรําลึกวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ตักบาตรอาหารแหง 

อาคาร 78 ป 

จ. 28 ธ.ค. 63  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัด/อําเภอ 

พฤ. 31 ธ.ค. 63  วันส้ินป  

ศ. 1 ม.ค. 64  วันปใหม  

16 ม.ค. 64  วันครู  

 


