
ตารางหอพกัประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

วัน วันที ่ หมายเหต ุ

จันทร ์ 9 พ.ค.59  

อังคาร 10 พ.ค.59  

พุธ 11 พ.ค.59  

พฤหัสบดี 12 พ.ค.59  

ศุกร ์ 13 พ.ค.59  

เสาร ์ 14 พ.ค.59  

อาทิตย์ 15 พ.ค.59  

จันทร ์ 16 พ.ค.59  

อังคาร 17 พ.ค.59  

พุธ 18 พ.ค.59  

พฤหัสบดี 19 พ.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

ศุกร ์ 20 พ.ค.59 หยุด 

เสาร ์ 21 พ.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 22 พ.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 23 พ.ค.59  

อังคาร 24 พ.ค.59  

พุธ 25 พ.ค.59  

พฤหัสบดี 26 พ.ค.59  

ศุกร ์ 27 พ.ค.59  

เสาร ์ 28 พ.ค.59  

อาทิตย์ 29 พ.ค.59  

จันทร ์ 30 พ.ค.59  

อังคาร 31 พ.ค.59  

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะมหีนังสือแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 

 

 

 

 

 



ตารางหอพกัประจําเดือน มิถุนายน 2559 

วัน วันที ่ หมายเหต ุ

พุธ 1 มิ.ย.59  

พฤหัสบดี 2 มิ.ย.59  

ศุกร์ 3 มิ.ย.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 4 มิ.ย.59 หยุด 

อาทิตย์ 5 มิ.ย.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 6 มิ.ย.59  

อังคาร 7 มิ.ย.59  

พุธ 8 มิ.ย.59  

พฤหัสบดี 9 มิ.ย.59  

ศุกร ์ 10 ม.ิย.59  

เสาร ์ 11 ม.ิย.59  

อาทิตย์ 12 ม.ิย.59  

จันทร ์ 13 ม.ิย.59  

อังคาร 14 ม.ิย.59  

พุธ 15 ม.ิย.59  

พฤหัสบดี 16 ม.ิย.59  

ศุกร์ 17 ม.ิย.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 18 ม.ิย.59 หยุด 

อาทิตย์ 19 ม.ิย.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 20 ม.ิย.59  

อังคาร 21 ม.ิย.59  

พุธ 22 ม.ิย.59  

พฤหัสบดี 23 ม.ิย.59  

ศุกร์ 24 ม.ิย.59  

เสาร์ 25 ม.ิย.59  

อาทิตย์ 26 ม.ิย.59  

จันทร ์ 27 ม.ิย.59  

อังคาร 28 ม.ิย.59  

พุธ 29 ม.ิย.59  

พฤหัสบดี 30 ม.ิย.59  

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะมหีนังสือแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 

 



ตารางหอพกัประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

วัน วันที ่ หมายเหต ุ

ศุกร์ 1 ก.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 2 ก.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 3 ก.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 4 ก.ค.59  

อังคาร 5 ก.ค.59  

พุธ 6 ก.ค.59  

พฤหัสบดี 7 ก.ค.59  

ศุกร ์ 8 ก.ค.59  

เสาร ์ 9 ก.ค.59  

อาทิตย์ 10 ก.ค.59  

จันทร ์ 11 ก.ค.59  

อังคาร 12 ก.ค.59  

พุธ 13 ก.ค.59  

พฤหัสบดี 14 ก.ค.59  

ศุกร์ 15 ก.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 16 ก.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 17 ก.ค.59 หยุด 

จันทร ์ 18 ก.ค.59 หยุด 

อังคาร 19 ก.ค.59 หยุด 

พุธ 20 ก.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

พฤหัสบดี 21 ก.ค.59  

ศุกร์ 22 ก.ค.59  

เสาร์ 23 ก.ค.59  

อาทิตย์ 24 ก.ค.59  

จันทร ์ 25 ก.ค.59  

อังคาร 26 ก.ค.59  

พุธ 27 ก.ค.59  

พฤหัสบดี 28 ก.ค.59  

ศุกร์ 29 ก.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 30 ก.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 31 ก.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะมหีนังสือแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 



ตารางหอพกัประจําเดือน สิงหาคม 2559 

วัน วันที ่ หมายเหต ุ

จันทร ์ 1 ส.ค.59  

อังคาร 2 ส.ค.59  

พุธ 3 ส.ค.59  

พฤหัสบดี 4 ส.ค.59  

ศุกร์ 5 ส.ค.59  

เสาร์ 6 ส.ค.59  

อาทิตย์ 7 ส.ค.59  

จันทร ์ 8 ส.ค.59  

อังคาร 9 ส.ค.59  

พุธ 10 ส.ค.59  

พฤหัสบดี 11 ส.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

ศุกร์ 12 ส.ค.59 หยุด 

เสาร์ 13 ส.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 14 ส.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 15 ส.ค.59  

อังคาร 16 ส.ค.59  

พุธ 17 ส.ค.59  

พฤหัสบดี 18 ส.ค.59  

ศุกร์ 19 ส.ค.59  

เสาร์ 20 ส.ค.59  

อาทิตย์ 21 ส.ค.59  

จันทร ์ 22 ส.ค.59  

อังคาร 23 ส.ค.59  

พุธ 24 ส.ค.59  

พฤหัสบดี 25 ส.ค.59  

ศุกร์ 26 ส.ค.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 27 ส.ค.59 หยุด 

อาทิตย์ 28 ส.ค.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 29 ส.ค.59  

อังคาร 30 ส.ค.59  

พุธ 31 ส.ค.59  

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะมหีนังสือแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 



ตารางหอพกัประจําเดือน กันยายน 2559 

วัน วันที ่ หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 1 ก.ย.59  

ศุกร ์ 2 ก.ย.59  

เสาร์ 3 ก.ย.59  

อาทิตย์ 4 ก.ย.59  

จันทร ์ 5 ก.ย.59  

อังคาร 6 ก.ย.59  

พุธ 7 ก.ย.59  

พฤหัสบดี 8 ก.ย.59  

ศุกร์ 9 ก.ย.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 10 ก.ย.59 หยุด 

อาทิตย์ 11 ก.ย.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 12 ก.ย.59  

อังคาร 13 ก.ย.59  

พุธ 14 ก.ย.59  

พฤหัสบดี 15 ก.ย.59  

ศุกร์ 16 ก.ย.59  

เสาร์ 17 ก.ย.59  

อาทิตย์ 18 ก.ย.59  

จันทร ์ 19 ก.ย.59  

อังคาร 20 ก.ย.59  

พุธ 21 ก.ย.59  

พฤหัสบดี 22 ก.ย.59  

ศุกร์ 23 ก.ย.59 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 

เสาร์ 24 ก.ย.59 หยุด 

อาทิตย์ 25 ก.ย.59 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก 

จันทร ์ 26 ก.ย.59  

อังคาร 27 ก.ย.59  

พุธ 28 ก.ย.59  

พฤหัสบดี 29 ก.ย.59  

ศุกร์ 30 ก.ย.59  

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะมหีนังสือแจ้งใหผู้้ปกครองทราบ 

 


