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เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

วันท่ี กิจกรรม 
อ. ที่ 30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 
ศ. ที่  2 พ.ย. 61 น าเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา 
อ. ที่ 13 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.3 
พฤ. ที่ 15 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.5 
ศ. ที่ 16 พ.ย. 61 ประกาศผลสอบ ป.1 – ป.6 ครั้งที่ 2 
ศ. ที่ 16 – ส. 17 พ.ย. 61 ค่ายพักแรม ป.6 
อ. ที่ 20 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.6 
พฤ. ที่ 22 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.4 
ส. ที่ 24 พ.ย. 61 ทดสอบนักเรียนใหม่ ม.1 (นักเรียน ป.6 ที่มีคะแนนไมผ่่านเกณฑ์) 
อ. ที่ 27 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.1 
พ. ที่ 28 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.2 

 

 

เดือนธันวาคม 

อ. ที่ 4 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพอ่ ระดับประถมศึกษา 
พ. ที่ 5 ธ.ค. 61 -------หยุดวันพ่อแห่งชาติ------- 
จ. ที่ 10 ธ.ค. 61 -------หยุดวันรัฐธรรมนญู------- 
ส. ที่ 15 ธ.ค. 61 งานวังหลัง – วัฒนาแฟร์ 2018 
พฤ. ที่ 20 ธ.ค. 61 งานคริสตมาสนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
ศ. ที่ 21 ธ.ค. 61 – อ. ที่ 1 ม.ค. 62 ------หยุดเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และเทศกาลวันข้ึนปีใหม่-------- 

 

 

เดือนมกราคม 

พ. ที่ 2 ม.ค. 62 เปิดเรียนตามปกต ิ
ศ. ที่ 4 ม.ค. 62 พบผูป้กครองนักเรียนเก่า ป.6 ข้ึน ม.1 
ศ. ที่ 11 ม.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษา 
พ. ที่ 16 ม.ค. 62 ------หยุดวันครู-------- 
พฤ. ที่ 17 – พฤ. ที่ 31 ม.ค. 62 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2 
ศ. ที่ 18 ม.ค. 62 สอบสัมภาษณ์นักเรียน ป.6 (เก่า) ข้ึน ม.1 
อ. ที่ 22 – พฤ. ที่ 24 ม.ค. 62 ประกวดมารยาทไทย ป.1 – ป.6 ครั้งที่ 2 
พ. ที่ 23 – ศ. ที่ 25 ม.ค. 62 ละครเพลงภาษาอังกฤษ “Cinderella” 
อ. ที่ 29 – พ. ที่ 30 ม.ค. 62 ลงทะเบียนนักเรียนเก่า ป.6 ข้ึน ม.1 

 



เดือนกุมภาพันธ ์

วันที ่ กิจกรรม 
ส. ที่ 2 ก.พ. 62 - สอบ ONET ป.6 

- สอบเข้า EP ป.1 
จ. ที่ 4 ก.พ. 62 - พิธีประดับเข็มนกสีฟา้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- พิธีประดับนกขนทอง ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
จ. ที่ 4 – ศ. ที่ 15 ก.พ. 62 นักเรียนห้อง ป.3/5 - 3/6, ป.6/3 – ป.6/6 สอบ Oxford Online 
พฤ. ที่ 6 ก.พ. 62 นักเรียนห้อง ป.3/1 – ป.3/4, ป.6/1 – ป.6/2  สอบ Cambridge Test 
ส. ที่ 9 ก.พ. 62 - สอบหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

- พิธีจบหลักสตูร นักเรียนระดบัชั้น ม.6 (Diploma) 
จ. ที่ 11 ก.พ. 62 - พิธีประดับนกขนฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

- พิธีประดับนกขนเงิน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 
อ. ที่ 12 ก.พ. 62   พบผู้ปกครอง ป.1 และ ป.2 คร้ังที่ 3 
พ. ที่ 13 ก.พ. 62 - พบผู้ปกครอง ป.5 และ ป.6 คร้ังที่ 3 

- ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (สอบ RT) ป.1 
พฤ. ที่ 14 ก.พ. 62 - พบผู้ปกครอง ป.3 และ ป.4 คร้ังที่ 3 

- วันเกียรตยิศ 3 ระดับ 
ศ. ที่ 15 ก.พ. 62 ประกาศผลสอบ ป.1 – ป.6 คร้ังที่ 3 ทาง Internet 
จ. ที่ 18 – อ. ที่ 19 ก.พ. 62 --------หยุดพิเศษ และหยุดวันมาฆบูชา-------- 
พ. ที่ 20 ก.พ. 62 เลือกตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา 

 

เดือนมีนาคม 

ศ. ที่ 1 มี.ค. 62 สอบนอกตาราง 
จ. ที่ 4 และ ศ. ที่ 8 มี.ค. 62  สอบปลายปี ป.1, 3, 5 
อ. ที่ 5 และ พฤ. ที ่7 มี.ค. 62 สอบปลายปี ป.2, 4, 6 
พ. ที่ 6 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3 
ศ. ที่ 15 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบนักเรียนที่ไม่ผา่น ทาง Internet 
จ. ที่ 18 – พฤ. ที ่21 มี.ค. 62 ซ่อมเสริม ป.1 – ป.6 

 

เดือนเมษายน 

จ. ที่ 1  - ศ. ที ่26 เม.ย. 62 ค่ายฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา 
ส. ที ่13 – อา. ที ่21 เม.ย. 62  ------ หยดุเทศกาลสงกรานต ์------- 

 

เดือนพฤษภาคม 

ส. ที่ 11 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คร้ังที่ 1 และรับหนังสือเรียน 
เวลา 08.00 น.  ป.1 – ป.3  / เวลา 10.00 น.  ป.4 – ป.6  ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส ์

อ. ที่ 14 พ.ค. เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดบัประถมศึกษา 
                          แก้ไข ณ วันที่ 8 ก.พ. 62 


