
ปฏิทินกิจกรรมอนุบาล –ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5 พ.ค. 60 หยุดวันฉัตรมงคล   ฝ่ายบริหาร 

10  พ.ค.  60 หยุดวันวิสาขบูชา  

14  พ.ค.  60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่อนุบาล-ประถมศึกษา กิจการนักเรียนประถม 

15  พ.ค.  60 เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2560  

28  พ.ค.  60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6   ฝ่ายวิชาการประถม 

29  พ.ค.  60 เริ่ม  สอนพิเศษตอนเย็น    อ.1- ประถมศึกษา   ฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม 
 อ่านหนังสือตอนเช้า  อ.1-ป.6 ฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม 

1  มิ.ย.  60 ประชุมครูอนุบาล-มธัยม       ฝ่ายบริหาร 

 เริ่ม กิจกรรม  

 มุมนี้มีสาระ, ทันโลกทันเหตุการณ,์ คําพ่อสอนน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง, 

Good  morning  ASEAN  
กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

 อ่านออก  เขียนได้  สื่อสารเป็น, กวีลํานํา, พจนานุกรมที่ฉันรัก กลุ่มสาระภาษาไทยประถม 

 คณิตคิดเร็ว, สูตรคณูพาเหรด, โครงงานตณิตศาสตร์, เกม24 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 ยอดนักอ่าน  งานห้องสมุด 

 ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระสุขฯประถม 

 ติดตามนักเรียน   กิจการนักเรียนประถม 

 คนเก่งคนดีศรี  บ.ร. กิจการนักเรียนประถม 

 กีฬาเพื่อชุมชน , ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

 การให้บริการชุมชน , จัดทําป้ายนิเทศกิจกรรมโรงเรียน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

 Lovely Letters, Dictation, Dictionary is  Fun  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประถม 

2  มิ.ย.  60 เริ่มใส่บาตรทุกวันศุกร ์ กิจการนักเรียนประถม 

3  มิ.ย.  60 เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร ์ วิชาการประถม 

4  มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-5 ฝ่ายวิชาการประถม 

5 มิ.ย. 60 Pre – test  การอ่าน  อนุบาล 2 วิชาการอนุบาล 
6 มิ.ย. 60 Pre – test  การอ่าน  อนุบาล 3 วิชาการอนุบาล 

 เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด กลุ่มสาระสุขฯประถม 

 แข่งขันฟุตบอล และแชร์บอลระหว่างห้อง กลุ่มสาระสุขฯประถม 

15  มิ.ย.  60 พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 1-3 และ ป.1-ป.3 (ภาคเช้า) ป.4 – ป.6 (ภาคบ่าย) กิจการนักเรียนประถม 

16  มิ.ย.  60 สอบอ่านภาษาไทย  ป.1- ป.6 ครั้งที่ 1 
ส่งขอบข่ายเนื้อหาข้อสอบและข้อสอบระหว่างภาคภาคเรียนที1่/2560 

หัวหน้ากลุ่มสาระประถม 

23  มิ.ย.  60 เลือกประธานนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทยประถม   

26  มิ.ย.  60 วันสุนทรภู่   กิจการนักเรียนประถม 

27  มิ.ย.  60 แข่งขันสวดมนต์ ป.5 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

30  มิ.ย.  60 วันสถาปนาลูกเสือ  กิจการนักเรียนประถม 

3  ก.ค.  60 แข่งขันสวดมนต์ ป.6 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

 ประกวดโครงงานพืชสมุนไพร กลุ่มสาระการงานฯประถม 

3-6 ก.ค. 60 หล่อเทียนพรรษา กิจการนักเรียนประถม 
 

 

 
 

 



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
7  ก.ค.  60 แห่เทียนเข้าพรรษา กิจการนักเรียนประถม 

10 ก.ค. 60 หยุดวันอาสาฬหบูชา  

11 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  

17 ก.ค. 60 Post – test  การอ่านอนุบาล 2 วิชาการอนุบาล 

18 ก.ค. 60 Post – test  การอ่านอนุบาล 3 วิชาการอนุบาล 

20 ก.ค. 60 ทัศนศึกษาอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ป.6 วิชาการประถม 

21 ก.ค. 60 ตอบคําถามรอบรู้ทั่วไทย ป.6 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

24  ก.ค. 60 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 1  ป. 1, 3, 5 งานวัดผลประถม 

25  ก.ค. 60 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 1  อ.1 -อ.3  วิชาการอนุบาล 

 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 1 ป.2, 4, 6 วิชาการประถม 

27 ก.ค.  60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ กลุ่มสาระภาษาไทยประถม  
28  ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

31 ก.ค. 60 ตอบคําถามรอบรู้ทั่วไทย ป.5 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

2  ส.ค.  60 กิจกรรมประกวดความสามารถ กิจการนักเรียนประถม 

4-8 ส.ค. 60 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประถม 

7  ส.ค.  60 กิจกรรมประกอบอาหารตามหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการอนุบาล 

 จิตรกรน้อย ป.1 – ป.6 กลุ่มสาระศิลปะประถม 

8  ส.ค.  60 ทัศนศึกษา  จ.อยุธยา  ป.5 วิชาการประถม 

11  ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่   กิจการนักเรียนประถม 

 เรียงความ “แด่แม”่ และ “แด่พ่อ”  กลุ่มสาระภาษาไทยประถม 

14  ส.ค.  60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  
พระบรมราชินีนาถ 

 

18 ส.ค. 60 งานวันวิทยาศาสตร์ ป.1 – ป.6 กลุ่มสาระวิทย์ฯประถม 

20 ส.ค. 60 งานวันพบผู้ปกครองระดับอนุบาล-ประถมศึกษา วิชาการอนุบาล-ประถม 

23 ส.ค. 60 ทัศนศึกษานครปฐม ป.4 วิชาการประถม 

28-31 ส.ค. 60 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วิชาการประถม 

8  ก.ย.  60 ประกวดมารยาท ป.2, 4, 6 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

11  ก.ย.  60 กิจกรรมโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประถม 

18-20 ก.ย. 60 สอบอ่านอนุบาล 1-3 

สอบอ่านภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  ป.1- ป.6 ครั้งที่ 2 

วิชาการอนุบาล-ประถม 

21-22 ก.ย. 60 สอบเบ็ดเตล็ด อนุบาล วิชาการอนุบาล 

26-27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่1  ป.1, 3, 5 งานวัดผลประถม 

27  ก.ย. 60 อนุบาล 1 สอบ อนุบาล 2, 3 หยุด      วิชาการอนุบาล 

28  ก.ย.  60 อนุบาล 2 สอบ อนุบาล 1, 3 หยุด วิชาการอนุบาล 

29  ก.ย.  60 อนุบาล 3 สอบ อนุบาล 1, 2 หยุด วิชาการอนุบาล 

28-29 ก.ย.60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ป.2, 4, 6      งานวัดผลประถม 

9  ต.ค.  60 กีฬาคร ู กิจการนักเรียนประถม 

10  ต.ค. 60 ส่งคะแนนวัดผลสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ป.1-6 วิชาการประถม 



วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
11  ต.ค.  60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  

11-13 ต.ค.60 English  Camp งานฝ่ายต่างประเทศประถม 

1  พ.ย.  60 เปิดเรียนภาคเรียนที่  2/2560  

 เริ่มสอนพิเศษตอนเย็น อ.1 – ประถมศึกษา   ครูประจําชั้น 

 โครงงานภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทยประถม 

 Clever  Reader ,  Good  Sentences    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ประถม 

3  พ.ย.  60 ลอยกระทง อ.1 – ป.6 กิจการนักเรียนประถม 

 ประกวดกระทงเจิม กลุ่มสาระการงานฯประถม 

6  พ.ย.  60 เริ่มกิจกรรมระบายส/ีฉีกปะกระดาษ/ปั้นดินนํามัน วิชาการอนุบาล 

13  พ.ย. 60 เติมสีสันสร้างจินตนาการด้วยคอมพิวเตอร ์ กลุ่มสาระการงานฯประถม 

16-17 พ.ย.60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 กิจการนักเรียนประถม 

24 พ.ย.  60 วันมหาธีราชเจ้า กิจการนักเรียนประถม 

30  พ.ย. 60 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น วิชาการประถม 

 หนูน้อยเสียงใส กลุ่มสาระศลิปะประถม 

1  ธ.ค.  60 จัดทําวารสารโรงเรียน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

 จิตรกรน้อย กลุ่มสาระศิลปะ ประถม 

4  ธ.ค.  60 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช-

กาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
กิจการนักเรียนประถม 

 เรียงความ “แด่พ่อ” และ “แต่พ่อ ”  กลุ่มสาระภาษาไทยประถม 

5  ธ.ค.  60 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

 

11  ธ.ค.  60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  

14  ธ.ค.  60 Day  Camp  ป.1-3 กิจการนักเรียนประถม 

14-16 ธ.ค.  60 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร-ียุวกาชาด ป.6 กิจการนักเรียนประถม 

18-19 ธ.ค. 60 สอบอ่านอนุบาล 1-3 วิชาการอนุบาล 

22  ธ.ค.  60 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล กิจกรรมอนุบาล 

25  ธ.ค.  60 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 2  ระดับอนุบาล 1-3  วิชาการอนุบาล 

 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 2  ป.1, 3, 5 งานวัดผลประถม 

 Christmas  ป.1 – ป.6 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ประถม 

26  ธ.ค.  60 สอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่ 2    ป.2, 4, 6 งานวัดผลประถม 

29  ธ.ค.  60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่ กิจการนักเรียนประถม 

 2-3 ม.ค. 61 หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม ่  

12  ม.ค.  61 กิจกรรมกีฬาส,ีวันเด็ก กิจการนักเรียนประถม 

16  ม.ค.  61 หยุดวันครู  

17  ม.ค.  61 ประกวดเล่านิทาน/ศิลปะสร้างสรรค์รอบชิงชนะเลิศ วิชาการอนุบาล 

17  ม.ค.  60 กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน วิชาการอนุบาล 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
18  ม.ค.  61 ทัศนศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ป.1 – ป.3 วิชาการประถม 

19  ม.ค.  61 กิจกรรม Day  Camp  อ.3 กิจกรรมอนุบาล 

22  ม.ค.  61 นักปั้นน้อย กลุ่มสาระศิลปะประถม 

25-26 ม.ค.61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 กิจการนักเรียนประถม 

29  ม.ค.  61 ประกวดเล่านิทาน/หนูน้อยยอดนักอ่าน  รอบชิงชนะเลิศ วิชาการอนุบาล 

2  ก.พ.  61 ประชุมครูอนุบาล-มัธยม ฝ่ายบริหาร 

 สอบอ่านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ป.1-ป.6  ครั้งที่ 3 วิชาการประถม 

12-14 ก.พ.61 สอบอ่านอนุบาล 1-3 กิจการอนุบาล 

 ประกวดมารยาท ป.1, 3, 5 กลุ่มสาระสังคมฯประถม 

 กิจกรรมโจทย์ปัญหา  กลุ่มสาระคณิตฯประถม 

19-23 ก.พ.61 สอบเบ็ดเตล็ดอนุบาล วิชาการอนุบาล 

27-28 ก.พ.61 สอบวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ป.2, 4, 6 งานวัดผลประถม 

28  ก.พ.61 อนุบาล 1 สอบ อนุบาล 2, 3 หยุด วิชาการอนุบาล 

1  มี.ค.  61 อนุบาล 2 สอบ อนุบาล 1, 3 หยุด วิชาการอนุบาล 

2  มี.ค.  61 อนุบาล 3 สอบ ,อนุบาล 1,2 หยุด วิชาการอนุบาล 

1-2 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ป.1, 3, 5 งานวัดผลประถม 

5  มี.ค.  61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ป.6 กิจการนักเรียนประถม 

 สรุปกิจกรรมดาวเด่น กลุ่มสาระคณิตฯประถม 

10  มี.ค.  61 งานบุรารักษ์สัมพันธ ์ วิชาการประถม 

30  มี.ค.  61 รับใบรายงานผลการเรียน ครูประจําชั้นประถม 

2 เม.ย.  61 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน   วิชาการอนุบาล-ประถม 

6  เม.ย.  61 หยุดวันจักรี     

13-16 เม.ย. 61 หยุดวันสงกรานต์  

30 เม.ย.  61 สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการอนุบาล-ประถม 

1  พ.ค. 61 ขายหนังสือ  ปีการศึกษา  2561 กิจการนักเรียนประถม 

13  พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ อ.1 – ป.6 กิจการนักเรียนประถม 

16  พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2561   

หมายเหตุ วนั  เวลา  กิจกรรม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



 
 

ปฎิทินกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560 
 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม   ผู้รับผิดชอบ 

1 – 11  พ.ค 60 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ  
12  พ.ค 60 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบปรับพื้นฐาน  วิชาการ  
15  พ.ค 60 ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจการนักเรียน  
15  พ.ค 60 เปิดภาคเรียนที่ 1  ประจําปีการศึกษา  2560  (ลงทะเบียนเรียน 1/2560) ครูประจําชั้น 

22 พ.ค – 2 มิ.ย 60 มัธยมศึกษาปีที ่1-3 เลือกกิจกรรมชุมนุม กิจการนักเรียน 

1 มิ.ย 60 เริ่มกิจกรรม รักการอ่าน- Dictation / Handwriting / 3 ช่องคล่องไหมเธอ 

เริ่มกิจกรรม ฝึกทักษะการคิดคํานวณ – สนุกคิดวิทยาศาสตร์  
เริ่มกิจกรรม บันทึกความดี รู้เก็บรู้ใช้ เรื่องเล่าเร้าพลัง    
เริ่มกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน – แข่งขันกีฬาห้อง 

ภาษาไทย / 
ต่างประเทศ 
คณิต / 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมฯ 

สุขศึกษาฯ 

5 – 14 มิ.ย 60 สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย / เลือกตั้งสภานักเรียน กิจการนักเรียน 

8 มิ.ย 60 พิธีโอนกองลูกเสือสามญัเป็นลกูเสือสามญัรุ่นใหญ ่ กิจการนักเรียน 

8 – 30 มิ.ย 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้อง ระดับมัธยมศึกษา สาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

14 มิ.ย 60 ประกวดการจัดพานไหว้ครู การงานฯ 

15 มิ.ย 60 พิธีไหว้คร ูประจําปีการศึกษา  2560   กิจการนักเรียน 

18 มิ.ย 60 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กิจการนักเรียน 

23 มิ.ย 60 ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน 

26 – 30 มิ.ย  60 สัปดาห์ต้านยาเสพติดให้โทษ กิจการนักเรียน 

1 ก.ค 60 พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจการนักเรียน 

8 – 11 ก.ค 60 หยุดวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา  

12 – 15 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ม.1 กิจการนักเรียน 

20 – 21 ก.ค 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียน  1/2560  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานวัดผล 

11 ส.ค. 60  พธิีเฉลิมพระเกียรติพระราชินีนาถ /ประกวดวาดภาพวันแม/่กิจกรรมนาฎศิลป์ กิจการนักเรียน / 
การงานฯ 

14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ! 

 

13  ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 – ม.3 กิจการนักเรียน 

28 – 29 ก.ย 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียน  1/2560   งานวัดผล 

30 ต.ค 60 เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจําปีการศึกษา  2560  (ลงทะเบียนเรียน 2/2560)  ครูประจําชั้น 

30 ต.ค – 3 พ.ย 60 ระยะเวลาการสอบซ่อม (ภาคเรียน  1/2560) ครูประจําวิชา 

19 พ.ย 60  กิจกรรม Classroom meeting   กิจการนักเรียน 

24 พ.ย 60  พิธีวันวชิราวุธ กิจการนักเรียน 

5  ธ.ค.  60 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

 



 

 

 

 

29 ธ.ค 60  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจการนักเรียน 

8 – 9 ม.ค 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียน  2/2560   งานวัดผล 

12 ม.ค 61 กิจกรรมกีฬาภายใน สุขศึกษา พละฯ 

22 – 24 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 กิจการนักเรียน 

5 – 6 ม.ีค 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียน  2/2560   งานวัดผล 

12 ม.ีค 61 ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียน  2/2560   งานวัดผล 

12 – 23 ม.ีค 61 ระยะเวลาการสอบซ่อม (ภาคเรียน  2/2560) งานวัดผล 

2 เม.ย.  61 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน   วิชาการ 
6  เม.ย.  61 หยุดวันจักรี     

13-16 เม.ย. 61 หยุดวันสงกรานต์  

30 เม.ย.  61 สิ้นสุดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ 
1  พ.ค. 61 ขายหนังสือ  ปีการศึกษา  2561  

16  พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2561   

หมายเหต ุ วัน  เวลา  กิจกรรม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  


