เดือน
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

วันที่
พุธที่ 17
เสาร์ที่ 27
พฤหัสบดีที่ 2
อังคารที่ 7
ศุกร์ที่ 10
พุธที่ 15
จันทร์ที่ 20
จันทร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31
ศุกร์ที่ 7
พฤหัสบดีที่ 20
พุธที่ 3
ศุกร์ที่ 5
จันทร์ที่ 15
อังคารที่ 16
พุธที่ 17
เสาร์ที่ 20
ศุกร์ที่ 26
จันทร์ที่ 29
ศุกร์ที่ 9
จันทร์ที่ 12
ศุกร์ที่ 16
ศุกร์ที่ 23
จันทร์ที่ 26 - ศุกร์ที่ 30

ปฏิทินกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดการกิจกรรม
ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
เปิดกองลูกเสือ
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
สัปดาห์ชั่งนาหนัก-วัดส่วนสูง

พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมทบทวนคาปฏิญาณสวนสนาม
ถวายเทียนพรรษา วัดบุญบาลประดิษฐ์
หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
กิจกรรม Rally วิชาการ อ.2
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
กิจกรรม "อนุบาลชุมแพรวมใจภักดิ์รกั คุณแม่"
หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมทัศนศึกษา

กันยายน
ก.ย.-ต.ค.
ตุลาคม

พฤศจิกายน
เดือน

ธันวาคม

จันทร์ที่ 9
พุธที่ 11
พฤหัสบดีที่ 12 - ศุกร์ที่ 13
จันทร์ที่ 30
จันทร์ที่ 23 - ศุกร์ที่ 25
จันทร์ที่ 14
อังคารที่ 15
ศุกร์ที่ 18
พุธที่ 23
ศุกร์ที่ 1
ศุกร์ที่ 15
จันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29
พุธที่ 27
วันที่
พุธที่ 4
พฤหัสบดีที่ 5
เสาร์ที่ 7
อังคารที่ 10
เสาร์ที่ 14
พุธที่ 18 - ศุกร์ที่ 20
จันทร์ที่ 23
ศุกร์ที่ 27

สอบนอกตารางห้องเรียน AEC

กิจกรรม Cooking
ประเมินพัฒนาการ อ.3 ทดสอบปลายภาค 1/2562 ป.1-ป.6
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
กิจกรรมวันปิยมหาราช
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ดาเนินการกิจกรรมถวายราชสดุดรี ชั กาลที่ 6
กาหนดการปฏิบตั งิ าน
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ
กีฬาเอกชนสัมพันธ์ครังที่ 12
หยุดเรียนวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แข่งขันทักษะวิชาการ ครังที่ 4 ระดับจังหวัด
กิจกรรมนาเงิน - ขาวเราสู้สู้ (แข่งขันกีฬาชวนชมเกมส์ ครังที่ 17)
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ / วันคริสต์มาส

ศุกร์ที่ 10
ศุกร์ที่ 17 - เสาร์ที่ 18
มกราคม

กุมภาพันธ์

ก.พ.-มี.ค.

พฤหัสบดีที่ 16
เสาร์ที่ 18
ศุกร์ที่ 31
ตลอดเดือน
เสาร์ที่ 1
จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 21
จันทร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 7
จันทร์ที่ 10
อาทิตย์ที่ 16
พฤหัสบดีที่ 20
เสาร์ที่ 22
จันทร์ที่ 24
จันทร์ที่ 17 - พุธที่ 11
จันทร์ที่ 2

มีนาคม

พุธที่ 3
พฤหัสบดีที่ 5
จันทร์ที่ 9 - อังคารที่ 10
ศุกร์ที่ 13
จันทร์ที่ 16
พุธที่ 18
ศุกร์ที่ 27
อังคารที่ 31

กิจกรรมค่ายบ้านลูกรัก เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1-ป.3
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.4-ป.6
ปิดกองลูกเสือ
กิจกรรมวันครู
กีฬานักเรียนเอกชน
ประชาสัมพันธ์รบั สมัครนักเรียนใหม่
สอบ O-NET นักเรียนชัน ป.6
รับสมัครนักเรียนห้องเรียน AEC
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
การแขงขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลือกตังสภานักเรียน
ทดสอบจัดชันเรียนนักเรียนห้องเรียน AEC
ประกาศผลการจัดชันเรียนห้องเรียน AEC
รับสมัครนักเรียนใหม่
มอบตัวนักเรียนห้องเรียน AEC
กิจกรรม Cooking

สอบนอกตารางห้องเรียน AEC
ประเมินพัฒนาการ อ.3 ทดสอบปลายภาค 2/2562 ป.1-ป.6
จัดงานวันแห่งความสาเร็จ อ.3 และ ป.6
งานเลียงอนุบาลชุมแพสัมพันธ์
ทดสอบจัดชันเรียนนักเรียนใหม่
ประกาศผลการจัดชันเรียน
มอบตัวนักเรียนใหม่
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

