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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 

เดือนพฤษภาคม 
วันที่ กิจกรรม 

จ.ท่ี   18  พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนท่ี 1  
พฤ.ท่ี 28  พ.ค. 58 พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา 
เดือนมิถุนายน 
จ.ท่ี   1   มิ.ย. 58 --------หยุดวันวิสาขบูชา--------- 
พฤ.ท่ี 18  มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา 
ส.ท่ี  20  มิ.ย. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.1-ป.6  ครั้งที่ 1 
จ.ท่ี 22 – ศ.ท่ี 26 มิ.ย. 58 สัปดาห์นิทรรศการวันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา 
จ.ท่ี 29 มิ.ย. – ศ.ท่ี 3 ก.ค. 58 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เดือนกรกฎาคม 
ส.ท่ี  4  ก.ค. 58 ค่ายกลางวัน ป.4 
ส.ท่ี  18  ก.ค. 58 ค่ายธรรมชาติสัญจร ป.5 
อ.ท่ี 21 – พฤ.ท่ี 23 ก.ค. 58 ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา คร้ังที่ 1 
พ.ท่ี  22  ก.ค. 58 การแข่งขัน Crossword, A-Math ระดับประถมศึกษา 

ศ.ท่ี 24 – ส.ท่ี 25 ก.ค. 58 
คณะนักร้องประสานเสียง ป.4-ป.6 ร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
นานาชาติ ณ พัทยา จ.ชลบุรี 

พ.ท่ี  29  ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา 
พฤ.ท่ี 30 – ศ.ท่ี 31 ก.ค. 58 ---------หยุดวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา------------- 
เดือนสิงหาคม 
อ.ท่ี  11  ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษา 
พ.ท่ี  12 ส.ค. 58 -------หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ------ 
ศ.ท่ี 14 – ส.ท่ี 15 ส.ค. 58 ค่ายพักแรม ป.6 
พฤ.ท่ี 20 ส.ค. 58 สอบวัดความถนัดทางการเรียน ป.4 และ ป.6 
ศ.ท่ี  21 ส.ค. 58 กิจกรรมอาเซียนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 
พฤ.ท่ี 27 ส.ค. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.5  ครั้งท่ี 2 
ศ.ท่ี  28 ส.ค. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.6  ครั้งท่ี 2 
เดือนกันยายน 
พฤ.ท่ี 3  ก.ย. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.3  ครั้งท่ี 2 
ศ.ท่ี  4  ก.ย. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.4  ครั้งท่ี 2 
พฤ.ท่ี 10 ก.ย. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.1  ครั้งท่ี 2 
ศ.ท่ี  11  ก.ย. 58 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.2  ครั้งท่ี 2 
ศ.ท่ี  25 ก.ย. 58 สอบนอกตาราง 
จ.ท่ี 28 ก.ย. – พฤ.ท่ี 1 ต.ค. 58 สอบกลางปี ระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคเรียนที่ 2  

เดือนตุลาคม 
วันที่ กิจกรรม 

ศ.ที่ 2 – อา.ที่ 4 ต.ค. 58 ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 
พ.ที่ 7 - ศ.ที่ 9 ต.ค.58 ค่ายคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 
จ.ท่ี 5 – พ.ที่ 7 ต.ค. 58 ค่ายศิลปะ ระดบัประถมศึกษา 
ส.ท่ี 17  ต.ค. 58 กีฬาเบญจาสีติ 
พฤ.ที่ 29 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2  
เดือนพฤศจิกายน 
ศ.ที่ 6  พ.ย. 58 นิทรรศการโครงงานระดบัประถมศึกษา (ป.4-ป.6) 
จ.ท่ี 16 – พฤ.ที่ 19 พ.ย. 58 สัปดาห์ระลึกถึงแหม่มโคล ์
เดือนธันวาคม 
ศ.ที่  4  ธ.ค. 58 กิจกรรมวนัพ่อ ระดับประถมศึกษา 
จ.ท่ี  7  ธ.ค. 58 ------หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว-------- 
อ.ที่ 8 – พ.ที่ 9 ธ.ค. 58 กิจกรรมประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง เพลงพระราชนพินธ์ไทยสากล ระดับประถมศึกษา 
พฤ.ที่ 10 ธ.ค. 58 ------------หยุดวนัรัฐธรรมนูญ--------------- 
ส.ท่ี  12 ธ.ค. 58 ทดสอบนักเรียน ป.6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 
ส.ท่ี  19 ธ.ค. 58 งานวังหลัง-วัฒนาแฟร ์
พ.ที่ 23 ธ.ค. 58 งานคริสตมาสนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ศ.ที่ 25 ธ.ค.58 – ศ.ที่ 1 ม.ค. 59 ----------หยุดเนื่องในเทศกาลครสิตมาส และเทศกาลวันข้ึนปีใหม่------------ 
เดือนมกราคม 
จ.ท่ี  4  ม.ค. 59 เปิดเรียนตามปกต ิ
ศ.ที ่ 8  ม.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถมศึกษา 
จ.ท่ี  11 ม.ค. 59 กิจกรรมวนัเด็ก ระดบัประถมศึกษา 
ศ.ที่ 15 ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง อ.3 เพื่อศึกษาต่อ ป.1 
จ.ท่ี 18 ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ป.6 เพื่อศึกษาต่อ ม.1 
อ.ที่ 19 – พฤ.ที่ 21 ม.ค. 59 ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2 
จ.ท่ี 25 – ศ.ที่ 29 ม.ค. 59 นิทรรศการกิจกรรมรอบรู้ทันอาเซียน (กลุ่มสังคมฯ ระดบัประถมศึกษา) 
พ.ที่ 27 – ศ.ที่ 29 ม.ค. 59 ลงทะเบียนนักเรียน ป.6 (เก่า) ศึกษาต่อ ม.1 
พฤ.ที่ 28 ม.ค. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.6  ครัง้ท่ี 3 
ศ.ที่  29 ม.ค. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.5  ครัง้ท่ี 3 
เดือนกุมภาพันธ์ 
พฤ.ที่ 4 ก.พ. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.4  ครัง้ท่ี 3 
ศ.ที่  5 ก.พ. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.3  ครัง้ท่ี 3 
พ.ที่  10 ก.พ. 59 เลือกต้ังประธานสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา 
พฤ.ที่ 11 ก.พ. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.2  ครัง้ท่ี 3 
ศ.ที่  12 ก.พ. 59 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.1  ครัง้ท่ี 3 

ส.ท่ี  13 ก.พ. 59 
- สอบเข้า IEC ของนักเรียนระดับชัน้ ป.1, ป.4, ม.1 
- สอบโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.1 

ศ.ที่  19 ก.พ. 59 สอบนอกตาราง 
จ.ท่ี  22 ก.พ. 59 --------------หยุดวันมาฆบชูา--------------- 
อ.ที่ 23 – ศ.ที่ 26 ก.พ. 59 สอบปลายปี ระดบัประถมศึกษา 
เดือนมีนาคม 
จ.ท่ี 29 ก.พ.-พ.ที่ 2 มี.ค.59 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

 
ณ วันที่ 18 พ.ค. 58 

            ระดับประถมศึกษา 


