ปฏิทินกิจกรรม ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(แก้ไข ณ วันที่ 22 พ.ย. 59 )
วันที่
พ.ที่ 26 ต.ค. 59
ศ.ที่ 4 พ.ย. 59
อ.ที่ 15 – พฤ.ที่ 17 พ.ย. 59
ศ.ที่ 18 – ส.ที่ 19 พ.ย. 59
จ.ที่ 21 – พฤ.ที่ 24 พ.ย. 59
ส.ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙
ศ.ที่ 2 ธ.ค. 59
ส.ที่ 3 ธ.ค. 59
จ.ที่ 5 ธ.ค. 59
ส.ที่ 10 – จ. ที่ 12 ธ.ค. 59
จ.ที่ 12 ธ.ค. 59
ส.ที่ 17 ธ.ค. 59
พฤ.ที่ 22 ธ.ค. 59
ศ.ที่ 23 ธ.ค.59 – อ.ที่ ๓ ม.ค. 60
พ.ที่ ๔ ม.ค. 60
จ.ที่ 9 ม.ค. 60
ศ.ที่ 13 ม.ค. 60
ส.ที่ 14 – จ.ที่ 16 ม.ค. 60
จ.ที่ 16 ม.ค. ๖0
อ.ที่ 17 ม.ค. ๖0
พ.ที่ 18 ม.ค. 60
พฤ.ที่ 19 ม.ค. 60
อ.ที่ 17 – พฤ.ที่ 19 ม.ค. 60
ศ.ที่ 20 ม.ค. 60
พ.ที่ 25 ม.ค. - พฤ.ที่ 26 ม.ค. 60
จ.ที่ 23 – ศ.ที่ 27 ม.ค. 60
ส.ที่ 28 ม.ค.60
จ.ที่ 30 ม.ค. 60

กิจกรรม
เดือนตุลาคม
เปิดภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน
นิทรรศการโครงงานระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
สัปดาห์รักการอ่าน และสัปดาห์ระลึกถึงแหม่มโคล
ค่ายพักแรม ป.6
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรม Thinking skills day camp สาหรับนักเรียนหลักสูตร EP ป.1
และหลักสูตร IEC ป.1 - ป.4
เดือนธันวาคม
กิจกรรมวันพ่อ ระดับประถมศึกษา (รอฟังการดาเนินการจากทางราชการ)
ทดสอบนักเรียน ป.6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อ ม.1
------หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-------ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
------------หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ--------------งานวังหลัง-วัฒนาแฟร์
งานคริสตมาสนักเรียนระดับประถมศึกษา
----------หยุดเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และเทศกาลวันขึ้นปีใหม่-----------เดือนมกราคม
เปิดเรียนตามปกติ
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถมศึกษา
ค่าย IEC ป.5 - ป.6
------------หยุดวันครู--------------กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.2 ครั้งที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.3 ครั้งที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.4 ครั้งที่ 3
ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 และ
กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.6 ครั้งที่ 3
ลงทะเบียนนักเรียน ป.6 (เก่า) ศึกษาต่อ ม.1
กิจกรรมละครเพลงภาษาอังกฤษ "The Lion King"
- สอบเข้า IEC, Mini EP, EP ของนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1
- สอบเข้าโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.1
- สอบเข้า IEC ป.4 (เฉพาะนักเรียน ป.3 ของโรงเรียน)
- กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.5 ครั้งที่ 3

วันที่
พ.ที่ 1 ก.พ. 60
พ.ที่ 1 – ศ. ที่ 3 ก.พ. 60
ส.ที่ 4 ก.พ. 60
พ.ที่ 8 ก.พ. 60
อ.ที่ 7 – พฤ.ที่ 9 ก.พ. 60
จ.ที่ 13 ก.พ. 60
พฤ.ที่ 23 ก.พ. ๖0
ศ.ที่ 24 ก.พ. 60
จ.ที่ 27 – พฤ.ที่ 2 มี.ค. 60
จ.ที่ 27 – ศ.ที่ 3 มี.ค. 60
พ.ที่ 8 มีนาคม ๖0
จ.ที่ 27 มี.ค. -พ.ที่ 26 เม.ย.60

กิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์
กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.1 ครั้งที่ 3
กิจกรรมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- สอบ O-net ป.6
- กิจกรรม Share Love for Charity
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลงทะเบียนนักเรียน อ.3 (เก่า) ศึกษาต่อ ป.1
--------------หยุดชดเชยวันมาฆบูชา--------------การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.4
สอบนอกตาราง
*สอบปลายปี ระดับประถมศึกษา
*การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2, 4, 5
เดือนมีนาคม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของเรียนระดับชาติ (NT) ป.3
ค่ายประสบการณ์ฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ : * เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางยังไม่ได้กาหนดวันที่ของการสอบ
แน่นอนของแต่ละระดับชั้น ถ้ากาหนดแล้วกระทบต่อการสอบสอบปลายปีก็อาจอาจมีการเลื่อนการสอบ
ปลายปีออกไป ทัง้ นีก้ ารสอบทัง้ หมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ 10 มีนาคม 2560

