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     ตั้งอยู่เลขที่ 261/1ถนนตะนำว แขวงเสำชิงช้ำ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร เป็นโรงเรียนหลวงส ำหรับทวยรำษฎร์แห่ง
แรกของประ เทศไทย ตั้ ง ขึ้ นตำม พระรำชด ำ รั สของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระปิยมหำรำช 
พระมหำกษัตริย์ รัชกำลที่ 5  แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์  
เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ ำ ปีระกำ พ.ศ. 2427 มีใจควำม
ส ำคัญตอนหนึ่งว่ำ “...เจ้ำนำยรำชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป 
ตลอดจนถึงรำษฎร์ต่ ำสุด จะให้ได้มีโอกำสเล่ำเรียนเสมอกัน 
ไม่ว่ำเจ้ำ ว่ำขุนนำง ว่ำไพร่ เพรำะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่ำ กำร
เล่ำเรียนในเมืองเรำนี้ จะเป็นข้อส ำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่ำห์
จัดขึ้น  ให้เจริญจงได้...” 
  ในปี พ.ศ. 2427 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระองค์เจ้ำดิศวรกุมำรตั้ง
โรงเรียนหลวงเพิ่มขึ้นตำมวัดหลำยแห่งทั้งในกรุง และหัวเมือง  
โรงเรียนหลวงส ำหรับทวยรำษฎร์ แห่งแรกตั้งขึ้นที่ วัดมหรรณ
พำรำม ถนนตะนำว ต ำบลเสำชิงช้ำ อ ำเภอพระนคร ชื่อว่ำ“
โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม” ต่อมำเรียกว่ำ“โรงเรียนวัดมหรรณพ์” 

ประวัติโรงเรียน 
วัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ในปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ทรงรับโรงเรียนวัดมหรรณพ์ อยู่ในพระรำชูปถัมภ์ฯ และทรงมีกระแส
รับสั่งให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดมหรรณพเ์ป็น “โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม” 
ตำมเดิม 
  วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 ได้มีประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่องกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในหน่วยงำนและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส่วน
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 84) เพื่อประกำศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจำก
เดิม โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น  “โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม” 
วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนสร้ำง
ห้องสมุดโดยมูลนิธิปิยมหำรำชำนุสรณ์ 

“ 
“ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ตรำประจ ำโรงเรยีน 
• วิชาการน า   กิจกรรมเด่น 

เน้นคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 
ปรัชญา 

• ศิษย์วัดมหรรณพาราม 

ล้วนมุ่งมั่นกตัญญู 
คติพจน์ 

• โรงเรียนสองภาษา เอกลักษณ์ 

• ความรู้ คู่ความดี ค าขวัญ 
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แผนที่โรงเรียน 
องค์การค้าคุรุสภา 
(ส านักงานใหญ่)

ถนนมหรรณพ

ถนนราชด าเนิน

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

วัดมหรรณพาราม

ถนนดินสอ

ถนนตะนาว

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

   ศาลา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

    สถานท่ีจอดรถ

วัดมหรรณพาราม

อนุสาวรีย์ 

ประชาธิปไตย

เสาชิงช้า 
การเดินทาง 

สายรถเมล์ท่ีผ่าน 12, 35, 42, 68, 70, 79, 509, 516  
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Contents 

ท าเนียบบุคลากร 

นางวาสนา เจียนสุวรรณ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา

นางโชติภา  ครุเสนีย์ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

นางสาวชัญญ์นิฏฐ์  มณีเอี่ยม 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางรัตนา  เบ้ียวไข่มุข 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางสาวชญานิศวร์  กาญจนพิบูลย์ 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางสาวนิรดา  งามสม 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 4 



Your Text  Here 

Contents 

ท าเนียบบุคลากร 

นางสาวสุธินี  ขุนหาญ 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางสาวอามรรัตน์  บุตรพรม 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางสาวสุพัชรา  พงษ์ย่ีหวา 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

นางสาวชุติกาญจน ์ ธรรมภัคศรัณย์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลธกิา  วรรณศิลป์ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

นายคะณิศร  จวบมี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี  ปรองดอง
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

นางพิมพ์ใจ  วงศ์ตา 
ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 
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Your Text  Here 

Contents 

ท าเนียบบุคลากร 

นายสุพจน์  เหล็กลอย
ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

นางสาวนิชาภา  ทองประเทือง
ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

นางสาวนันทรัตน์  ดาทอง
ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยง

นางสาวฐิติรัตน์  เชยจันทร์ผลิ
ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยง

นางสาวมัลลิกา  สร้อยจันดา
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

Miss Maria Victoria Gabriel

ครูต่างชาติ

Miss  Desiree Ybas-Aunzo

ครูต่างชาติ

Mr. Benjamin Jr Farro Navor

ครูต่างชาติ

Mrs. Meriam  Laoniyomthai

ครูต่างชาติ
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สารจากผู้อ านวยการ 
  ต้องขอขอบคุณท่ำนผู้ปกครองทุกท่ำนท่ีให้ควำมไว้วำงใจโรงเรียน 
วัดมหรรณพำรำม ในพระรำชูปถัมภ์ฯ จำกนี้ไปลูกหลำนของท่ำนคือ
ลูกหลำนของเรำด้วย  โรงเรียนและผู้ปกครองทุกคนจะช่วยกันดูแล  
อบรม และให้ควำมรู้กับนักเรียน  ให้นักเรียนทุกคนท่ีจบกำรศึกษำสูงสุด
ของโรงเรียนเป็นนักเรียนท่ีเป็นคนดี มีคุณภำพท้ังด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  
วิชำกำร  และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ   พร้อมท่ีจะศึกษำต่อในระดับท่ี
สูงข้ึน  สมกับท่ีเป็นโรงเรียนหลวงส ำหรับทวยรำษฎร์แห่งแรกของประเทศ
ไทย ท่ีตั้งข้ึนตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เ จ้ ำอยู่ หั ว รั ชก ำล ท่ี  ๕  และยั ง เ ป็น โ ร ง เ รี ยน ในพระรำ ชูปถั ม ภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 

นโยบำยของโรงเรยีน 
1. ร่วมกันแก้ไข ร่วมกันพัฒนำ เพื่อปลูกปัญญำให้นักเรียนมีคุณภำพ  
2. พัฒนำนักเรียนทุกคนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะชีวิตตำมควำม
สนใจของแต่ละบุคคล 
3. เด็กชั้นอนุบำลศึกษำปรับตัวอยู่ในสังคมเพื่อนอย่ำงมีควำมสุข 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ต้องอ่ำนคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
6. นักเรียนจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ สื่อสำรภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงเข้ำใจ และสำมำรถสอบเข้ำศึกษำในชั้นเรียนที่สูงขึ้นได้
ทุกคน 
  

” 

“ 
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ด้านขวาปักตรา รร.และชื่อนักเรียน 
ด้านซ้ายติดตรา กทม. * 

 เสื้อสีขาวคอปกปล่อยชายเสื้อ 

กางเกงขาสั้นสีแดง 

ถุงเท้าสีขาว รองเท้าหุ้มสีด า 
มีสายรัดหลังเท้า 

หรือรองเท้าผ้าใบสีด า 

คอซองสีแดง 
ด้านขวาปักตรา รร.  และชื่อนักเรียน 

ด้านซ้ายติดตรา กทม. * 
 เสื้อคอบัวชายเสื้อใส่ในกระโปรง 

กระโปรงสีแดงคลุม
เข่ามีจีบรอบตัว 

ถุงเท้าสีขาว 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 

ไม่มีลวดลายมีสายรัดหลังเท้า 

ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

*ตรา กทม. รอทางโรงเรียนแจก 
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ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ผมยำวถกัเปยีสองขำ้งใช้
โบวส์นี้ ำเงนิ/ 

ผมสัน้(ระดบัติง่ห)ู 

ด้ำนขวำปกัตรำ รร. และชือ่นกัเรยีน 
ด้ำนซำ้ยตดิตรำ กทม. * 

เสื้อสขีำวคอบวัชำยเสือ้ปลอ่ยคลมุ
กระโปรง 

กระโปรงสกีรมทำ่คลมุเขำ่
มีจีบรอบตวั 

ถุงเทำ้สขีำว 
รองเทำ้หุม้สน้สดี ำ 

ไม่มลีวดลำยมสีำยรดัหลงัเทำ้ 

ตัดผมสัน้ ยำวไมเ่กนิ  
4 เซนตเิมตร 

ด้ำนขวำปกัตรำ รร. และชือ่นกัเรยีน 
ด้ำนซำ้ยตดิตรำ กทม. * 

เสื้อสขีำวคอปก 
ชำยเสือ้ใสใ่นกำงเกง 

เข็มขดัหนงัสดี ำไมม่ลีวดลำย 

กำงเกงขำสัน้สดี ำ 

ถุงเทำ้สขีำว 
รองเทำ้ผำ้ใบสดี ำ 

*ตรา กทม. รอทางโรงเรียนแจก 

ก 
พน.มณ. 
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• นักเรยีนมำโรงเรยีน เวลำ 07.00 น. และกลบัเวลำ 15.30 น. 
• นักเรยีนตอ้งตัง้ใจเรยีน และจดบนัทกึกำรบำ้นทกุครัง้ 
• นักเรยีนไมน่ ำอำหำรและเครือ่งดืม่ มำรบัประทำนในหอ้งเรยีน 
• นักเรยีนตอ้งเชือ่ฟงัและปฏบิตัติำมค ำตกัเตอืนของครทูกุทำ่นในโรงเรยีน 
• นักเรยีนรกัษำควำมสำมคัคใีนหมูค่ณะ รุ่นนอ้งเคำรพและเชือ่ฟงัรุน่พี ่และรุน่พี่ 

เปน็แบบอยำ่งทีด่แีกรุ่น่นอ้ง 
• นักเรยีนตอ้งชว่ยกนัรกัษำสมบตัขิองโรงเรยีน ไมท่ ำลำยทรพัยส์นิสว่นรวม 
• นักเรยีนตอ้งมสีมัมำคำรวะตอ่ผูป้กครองทกุคนเสมอืนเปน็พอ่แมข่องเรำ 
• นักเรยีนไมส่วมเครือ่งประดบัใดๆ (ยกเวน้นำฬกิำ) และไมน่ ำโทรศพัทม์อืถือมำโรงเรยีน 
• นักเรยีนทกุคนตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบของโรงเรยีน 

• ผู้ปกครองมำสง่และมำรบันกัเรยีน เวลำ 07.00น. และกลบัเวลำ 15.30 น. 
• ไม่อนญุำตใหผู้ป้กครองขึน้บนอำคำรเรยีน 
• ผู้ปกครองดแูลกำรอำ่นหนงัสือ และกำรท ำกำรบำ้นของนกัเรยีน 
• ผู้ปกครองสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนอยำ่งตอ่เนือ่ง 
• ผู้ปกครองและครตูดิตอ่ประสำนงำนเกีย่วกบับตุรหลำนของทำ่นทำงโทรศพัท ์ไลน์สว่นตวั หรือพบครทูีโ่รงเรยีน 

• ดูแลนกัเรยีนเมือ่มำถงึโรงเรยีนและเวลำกลบับำ้น 
• ครมูำปฏบิตัหินำ้ทีก่อ่นนกัเรยีน 
• ครตูัง้ใจอบรมสัง่สอน ดูแล ให้ค ำแนะน ำ และรว่มแกป้ญัหำแกศ่ษิยท์กุคน 
• ครมูคีวำมมุง่มัน่ตัง้ใจ และอทุศิเวลำใหแ้กร่ำชกำร 
• ครูแตง่กำยสภุำพ สวมรองเทำ้หุม้สน้ 
• ครมูคีวำมรกั ควำมสำมคัคใีนองคก์ร เปน็ครอบครวัเดยีวกนั 
• ครปูฏบิตัติำมกฎระเบยีบของโรงเรยีน ส ำนกักำรศกึษำ และกรงุเทพมหำนคร 

หน้ำที่
นักเรยีน 

หน้ำที่
ผู้ปกครอง 

หน้ำที ่
ครู 
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1. สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่          หรือ           พิมพ์ค ำว่ำ  “BN CareEx” ในช่องค้นหำ 

คู่มือการใช้งาน Application BN Care Ex 

Scan me 

IOS 

android 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

2. จะพบกับหน้ำต่ำง                                 ให้ท ำกำรกด INSTALL เพื่อติดตั้ง 

3. กดที่ปุ่ม OPEN (เปิด)                               หรือเข้ำที่สัญลักษณ์น้ี  
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คู่มือการใช้งาน Application BN Care Ex (ต่อ) 

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. กดเข้ำใช้งำนApplication BN Care Ex หรือสัญลักษณ์  

2. จะพบหน้ำนี้ให้กดปุ่ม เพิ่มนักเรียน 

ชื่อผู้ใช้  = รหัสประจ ำตัวนักเรียน 
ตัวอย่ำง เช่น  0000 
รหัสผ่ำน = รหัสประจ ำตัวนักเรียน 
ตัวอย่ำง เช่น  0000 
เลือกสถำนศึกษำ 
“โรงเรียนวัดมหรรณพำรำม  ในพระรำชูปถัมภ์” 
กดปุ่ม บันทึก 

3. แตะที่รูปนักเรียนจะพบข้อมูลต่ำงๆ เช่นเวลำเข้ำออก ตำรำงเรียน ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
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กิจวัตร 

ประจ าวัน 

ของนักเรียน 

เวลำ กิจกรรม 

7.30 - 7.45 น. เปิดเพลงตรงตอ่เวลำนกัเรยีนท ำควำมสะอำดบรเิวณทีร่บัผดิชอบ  

7.45 - 8.05 น. 
 

เริ่มกจิกรรมหนำ้เสำธง 
• ท่องสตูรคณูเขำ้จงัหวะ 
• เคำรพธงชำต ิ
• สวดมนต ์แผเ่มตตำ สงบนิง่ 
• ร้องเพลงพอ่แหง่แผน่ดนิ 
• ร้องเพลงมำรช์กรงุเทพมหำนคร 
• ท่องค ำปฏญิำณตนของนกัรยีน 
• ร้องเพลงมำรช์โรงเรยีน(มำรช์ชิง่ควำมด)ี 
• คำรวธรรม(กจิกรรมไหว)้ 
• ตัวแทนนกัเรยีนพดูควำมด ี

8.05 - 8.15 น. 

กิจกรรมใหค้วำมรู้ประจ ำวนั  
• วันจนัทร์ กิจกรรมภำษำองักฤษ 
• วันองัคำร กิจกรรมภำษำองักฤษ 
• วันพธุ กิจกรรมออกก ำลงักำย 
•  วันพฤหสับด ีกิจกรรมภำษำไทย/ภำษำจนี(สปัดำหล์ะกจิกรรม) 
•  วันศุกร ์กิจกรรมท ำบญุตกับำตร 

หมำยเหต ุกรณีตรงกับวันส ำคัญต่ำงๆ ให้จัดกิจกรรมตำมวันส ำคัญนั้น 
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กิจวัตร 

ประจ าวัน 

ของนักเรียน 

(ต่อ) 

เวลำ กิจกรรม 

8.15 - 8.20 น. นักเรยีนดืม่นม 

8.20 - 8.25 น. เดนิแถวขึน้หอ้งเรยีน 

8.25 - 8.30 น. กิจกรรมโฮมรมู/ออมเงนิ 

8.30 - 11.30 น. กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

10.30 - 11.30 น. นักเรยีนชัน้อนบุำลศกึษำรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

11.30 - 12.20 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั/กจิกรรมครอบครวัคณุธรรม 

12.20 - 12.25 น. เปิดเพลงแปรงฟนัเพือ่ใหน้กัเรยีนแปรงฟนั 

12.25 - 12.30 น. เปิดเพลงนัง่สมำธ/ิครเูวรประจ ำวนัอบรมนกัเรยีน  

12.30 - 15.30 น. กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน / นักเรยีนชัน้อนบุำลศกึษำเลกิเรยีน 

15.30 น. เปิดเพลงรกักนัไวเ้ถดิเพือ่ใหน้กัเรยีนเขำ้แถว 
และท ำกจิกรรมสวดมนต ์/ เลิกเรยีน 

หมำยเหต ุกรณีตรงกับวันส ำคัญต่ำงๆ ให้จัดกิจกรรมตำมวันส ำคัญนั้น 
14 



ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 

15 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ 

16 พ.ค. 62 - เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 และ  ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ 

นักเรียน/ครูสุพัชรา 

17 พ.ค. 62 กิจกรรมให้ความรู้วันวิสาขบูชา/เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ครูอามรรัตน์ 
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1/2562 ครูรัตนา 
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ครูชัญญ์นิฏฐ์ 

5 มิ.ย. 62 กิจกรรมให้ความรู้วันส่ิงแวดล้อมโลก ครูพิมพ์ใจ 
7 มิ.ย. 61 วันสหกรณน์ักเรียน(กิจกรรมบูรณาการวันสหกรณ์นักเรียน) ครูรัตนา 
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครูและรับทุนการศึกษา ครูชัญญ์นิฏฐ์ 

14 – 24 มิ.ย. 62 กิจกรรมว่ายน้้าเป็น เล่นน้้าได้ปลอดภัย ครูนิรดา 
25 มิ.ย. 62 นิทรรศการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ครูชญานิศวร์/ครูนิรดา 
26 มิ.ย. 62 เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ครูทุกคน 
27 มิ.ย. 62 เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ครูทุกคน 

28 มิ.ย. 62 เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 - 2 ครูทุกคน 
1 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครูชญานิศวร์ 
ก.ค. 62 สอบชิงทุน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ครูสุธินี 

หมายเหตุ  * ตารางกิจกรรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม 
                                          ** ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียนท้ังหมด 103 วัน 



ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 (ต่อ) 

16 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ 

8 - 12 ก.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์โรคฟัน ครูนิรดา 
15 ก.ค. 62 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ครูอามรรัตน์ 
15 ก.ค. 62 ถวายเทียนจ้าน้าพรรษา ผู้บริหาร ครู และ

นักเรียน 
18 ก.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิชาการ ครูคะณิศร 
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10/ กิจกรรมวันภาษาไทย 

และกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ครูชัญญ์นิฏฐ์ 

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 1/2562 ฝ่ายวิชาการ 
2 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา “ห้องเรียนในโลกกว้าง” ครูทุกคน 
9 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูชัญญ์นิฏฐ์ 
16 ส.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูพิมพ์ใจ/ครสูุธินี/ 

ครรูัตนา/ครูสุพัชรา 

6 - 7 ก.ย. 62 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับช้ัน ป.4 – 6 ครูทุกคน 
25 – 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียน 1/2562 ฝ่ายวิชาการ 

30 ก.ย. 62 ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ครูคะณิศร 
2 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครูทุกคน 
12 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 นักเรียน 

หมายเหตุ  * ตารางกิจกรรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม 
                                          ** ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียนท้ังหมด 103 วัน 




