
เวลา 08.00 – 09.00 น. 

 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

วันที ่ เดือน กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
31 (จันทร์) ตุลาคม 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 
3 (พฤหัสบด)ี พฤศจิกายน 2559 พิธีน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เวลา 08.00 – 09.30 น. 
1-3 

(อังคาร-พุธ-
พฤหัสบดี) 

 
พฤศจิกายน 2559 

สอนชดเชย วันที่ 21-23 กันยายน 2559  
- นักเรียนเตรียมอนบุาล เลิก 16.00 น.  
- นักเรียนอนบุาล 1- 3 เลิก    16.30 น. 
- ช้ันประถมศึกษา  เลิก 17.00 น. 

5 (เสาร์) พฤศจิกายน 2559 สอนชดเชยค่าย October 2016 แทนปดิวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
(นักเรียนที่เรียนค่าย มาเรียนตัง้แต่ เวลา 09.00 – 15.00 น.) 

7 (จนัทร์) พฤศจิกายน 2559 ประชุมครปูระจ าเดือนพฤศจิกายน 
25 (ศุกร์) พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเกี่ยวข้าว (เชิญคุณพ่อที่วา่งมาร่วมช่วงเวลา 08.00-.09.00 น.) 
29 (อังคาร) พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมฟาดข้าว  
30 (พุธ) พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมสีข้าว                        
2 (ศุกร์) ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (จะแจง้รายละเอียดเป็นจดหมายให้ทราบอกีครั้ง) 
5 (จนัทร์) ธันวาคม 2559 ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชฯ 
9 (ศุกร์) ธันวาคม 2559 กีฬาสีมินเดอร์  

12 (จันทร์) ธันวาคม 2559 ปิดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
19 ( จันทร)์ ธันวาคม 2559 ประชุมครปูระจ าเดือนธันวาคม 
23 (ศุกร์) ธันวาคม 2559 มอบของขวัญ ( ปันรัก) ใหบุ้คลากร นักการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
2  -  3 มกราคม 2560 ปิดชดเชยวันขึ้นปใีหม ่
6 ( ศุกร์) มกราคม 2560 ท าบุญขึน้ปใีหม ่
9 (จนัทร์) มกราคม 2560 ประชุมครปูระจ าเดือนมกราคม 
16 (จันทร์) มกราคม 2560 ปิดวันคร ู

17 - 20 มกราคม 2560 
ประเมนิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนระดบัปฐมวัย 
สอบกลางภาค 2/2559 นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

6 (จนัทร์) กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมครปูระจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
13 (จันทร์) กุมภาพันธ์ 2560 ปิดชดเชยวันมาฆบูชา 
18 (เสาร์) กุมภาพันธ์ 2560 วันสถาปนาโรงเรียน 
6 (จนัทร์) มีนาคม 2560 ประชุมครปูระจ าเดือนมีนาคม 

         6 – 8 มีนาคม 2560 
ประเมนิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนชั้นอนุบาล 
สอบปลายภาค 2/2559 นักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

9 - 10 มีนาคม 2560 ครูและนักเรียนเตรียมงานจดัการแสดงผลงานวิชาการ 
11 (เสาร์) มีนาคม 2560 การแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2559 

 
กิจกิจกรรมเฉพาะนักเรยีน 



วันที ่ เดือน กิจกรรม 
13 – 30 
1 - 30 

มีนาคม 
เมษายน 2560 

 

       ปิดภาคเรียนที2่ ของนักเรียน ปกีารศึกษา 2559 

13-17 มีนาคม 2560 ครูส่งผลการประเมินการเรียนของนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการและน าเสนอผู้อ านวยการ 
1 - 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนรบัช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
20 - 23  มีนาคม 2560 ประชุมครเูพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 (SAR) 
24 (ศุกร์) มีนาคม 2560 ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียน เวลา 08.00 – 12.00 น. 

27 

 ถึง 

 7 

มีนาคม 
 

เมษายน 2560 

 

ค่ายฤดูร้อน Minder Summer Camp 2016 (รวม 10 วัน) 

24 -28 เมษายน 2560 
 

ครูเริ่มปฏบิัติงาน และเตรียมแผนปฏิบตัิงานปีการศึกษา 2560 

29 (เสาร์) เมษายน 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนวันเปดิภาคเรียนปีการศึกษา 1/2560 
1 (จนัทร์) พฤษภาคม 2560 ปิดวันแรงงานแห่งชาต ิ

2 (อังคาร) พฤษภาคม 2560 
วันแรกของการเปดิภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ส าหรับนักเรียนเตรียมอนบุาล
เรียนครึง่วัน ในวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ผูป้กครองสามารถรับนักเรียนไดห้ลังจาก
รับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วโดยประมาณ เวลา 12.00 น.) 

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค าสั่งของรัฐบาล และตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


